32, Ben-Yehuda St., Tel Aviv 63805, ISRAEL
+972-3-5260900
 info@geshertours.co.il
 www.geshertours.co.il
טופס הרשמה לטיול

מספר טיול :
שמות הנוסעים (באנגלית כפי שמופיע בדרכון ,באותיות דפוס)
 .1שם משפחה_________________________

שם פרטי _________________ מין :זכר/נקבה

מספר דרכון _________________ :תוקף__________ :
תאריך לידה____________ :
אי מייל _____________________ __________________________________________
טלפון בבית_________________________ טלפון נייד_______________________
 .2שם משפחה ________________________

שם פרטי _________________ מין :זכר/נקבה

מספר דרכון __________________ :תוקף__________ :
תאריך לידה____________ :
חובה לצרף צילום דרכון/דרכונים
כתובת פרטית____________________________________________________________ :
טלפון בבית ________________________ :טלפון נייד_____________________ :
מחיר לאדם בחדר זוגי / Euro / $............ש"ח
תוספת לאדם בחדר ליחיד / Euro / $........ש"ח
סה"כ לכל הנוסעים₪ / Euro / $..................:
הערה כללית :תתכן התייקרות במחיר הטיול ,גם לאחר התשלום ,עקב התייקרות הדלק למטוסים
התחייבות לתשלום:
 .1בכרטיס אשראי
תנאי תשלום :עד  3תשלומים שוויים ורצופים צמודי דולר ,לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום פרעון כל
תשלום ,בכרטיס אשראי (ויזה או ישראכרט בלבד) .תשלום ראשון עם ההרשמה ,תשלום אחרון עד חודש לאחר
יציאת הטיול.
שם בעל הכרטיס___________________ מס' ת .זהות_______________
מס' תשלומים (עד  3תשלומים ,כמצוין לעיל)_______או מס' תשלומים במסלול קרדיט _____
כרטיס אשראי :ויזה/ישראכרט .מס' כרטיס האשראי לחיוב______________________________
תוקף כרטיס האשראי____________ חתימת בעל הכרטיס_____________________________
 .2במזומן (לפי שער העברות/המחאות גבוה ביום התשלום) :
לתשומת לבך:
 תנאי ביטול :כפי שמופיעים בחוברת הטיולים שלנו -תשע"ה  3בדף פירוט המסלול ובעמ' 69-66
שבחוברת ,או באתר האינטרנט שלנו ,בכתובת www.geshertours.co.il :
 אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח המכסה גם החזר בגין ביטול הטיול .כמו כן מומלץ
להוציא פוליסת ביטוח התקפה החל מיום לפני מועד יציאת הטיול ועד ליום אחרי מועד
חזרתו102 .
 תנאי השתתפות בטיולים ומידע כללי – לפי חוברת טיולי גשר ,תשע"ג – תשע"ה 1022



אני הח" מ מאשר בזאת כי הפרטים אותם מסרתי לעיל הינם נכונים וכי מקובלים עלי תנאי החברה המפורטים
מעלה

וכי אחויב בהתאם למחיר הטיול שאותו בחרתי ,לרבות תנאי ההשתתפות ודמי הביטול.
שם __________________________:חתימה________________________:
תאריך__________________:
חובה לצרף צילום דרכון/דרכונים
נא להחזיר הטופס למס' פקס – 46 - 3241226

