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 HOTEL BRANDBACH 
 

 

 

היער השחור,  –נופש במלון ברנדבאך 

 גרמניה
 29/8/2018 עד 23/7/2018וגם  11/7/2018עד  13/6/2018בתאריכים: 

 

 
 

 
 

 
 

חבל ארץ קסום שהיווה בסיס לאגדות על פיות,  –היער השחור 

וגמדים: יערות ירוקים, נחלים שוצפים, מפלים, אגמים מכשפות 

 תכולים, כפרים ציוריים, עיירות מרפא, ערים עתיקות ועוד.

חופשה ביער השחור מתאימה לכולם, גדולים כקטנים: וורמייזא עירו 

באדן עיירת המרפא המפורסמת, מפלי טריברג -של רש"י, באדן

", רכבלים לפסגות ההרים, הגבוהים, פורטוונגן "בירת שעוני הקוקיה

אגם טיטי, פארק השעשועים שטיינוואסן בו מגלשות הרים, מסלול 

אבובים ועוד, חבל אלזס היפה שבצרפת, שטרסבורג בירת האיחוד 

האירופי, פארק אירופה המפורסם ועוד. כל זאת, במרחקי נסיעה 

הנמצא   -בראנדבאך  – BRANDBACHקצרים מבית המלון שלנו 

המפורסמת בפרחים   (Sasbachwalden)אכוואלדן בעיירה סאסב

 שבה, בכרמים ובתעשיית היין שלה.

נמצא במרכז העיירה וממוקם על פלג מים,  בראנדבאך בית המלון 

 למהדרין כשר ממטבח ייהנו המלון אורחי בכביש צדדי ושקט

 בהשגחת הרב אליעזר וולף, אב בית דין של אמסטרדם, עם משגיח

נמצא שף ישראלי שיכין עבורכם מדי יום ארוחת תמידי. להנאתכם 

בוקר ישראלית רחבת היקף כמו בבתי מלון בארץ, וארוחות ערב כיד 

 למגוון ואפשרויות פעילויות רבות, כנסת המלך. במלון יש גם בית

 הרצאות, תורניים השחור, שיעורים היער באזור מרתקים טיולים

 .ועוד

 
 לתשומת לבך:

*אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח המכסה גם החזר בגין ביטול הטיול . כמו כן 
ועד ליום אחרי  לנופש היציאהמומלץ להוציא פוליסת ביטוח החל מיום לפני מועד 

 .החזרהמועד 

 אנו כאן לשירותך לכל שאלה ובקשה

 בברכת חופשה מהנה  ושנתראה שוב בחופשה הבאה 

 צוות טיולי גשר  
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 הזמנהטופס 
 

 . יש לצרף צילום דרכון לטופס ההרשמה.כפי שמופיעים  בדרכון באותיות דפוס, את שמותיכם באנגליתנא לכתוב 
 

 תאריך לידה:________ דרכון: ________________ מס' שם הנוסע:____________________
 

 לידה:________תאריך  מס' דרכון: ________________ שם הנוסע:____________________
 

 תאריך לידה:________ מס' דרכון: ________________ שם הנוסע:____________________
 

 תאריך לידה:________ מס' דרכון: ________________ שם הנוסע:____________________
 

 תאריך לידה:________ מס' דרכון: ________________ שם הנוסע:____________________
 

 תאריך לידה:________ מס' דרכון: ________________ נוסע:____________________שם ה
 

    ______ מיקוד: _________עיר__________________ כתובת:_______________________
 

 __________-_____ נייד: ______________-מס' טלפון בבית____________
 

 _____________________________________:_________________ דואר אלקטרוני )מייל(
 

 ארבעה מבוגרים □     שלושה מבוגרים □       ילדים 2זוג +  □ זוג+ילד □    זוג  □נא לסמן: 
 

 תאריכי האירוח  :
 

  הגעה למלון ____________________________ עזיבה __________________________
 

 סה"כ ימי שהייה במלון ____________________ 
 

 התחייבות לתשלום:
 

 .ןהפירעולפי שער העברות והמחאות גבוה ביום   – בכרטיס אשראי
 
 

  _____שם בעל הכרטיס _____________________________   מס זהות ______________________
 
 

  ________________________________________מספר הכרטיס  -כרטיס אשראי : ויזה/ ישראכרט  
 
 

  ספרות בגב הכרטיס: _______ 3__________________ תוקף כרטיס האשראי __________________
 
 

   חתימת בעל הכרטיס __________________________
 
 
 

 ()לפי שער העברות/המחאות גבוה ביום התשלום תשלום במזומן
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