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16.12.2019 

 באילת הגברחוגגים את יום 

 אילת " ספורט  מלון "ישרוטל

.03.202026-25  
 

ממוקם מול החוף ברמה גבוהה , מלון 'ישרוטל ספורט קלאב הכל כלול' 
הצפוני של אילת, בסמוך לטיילת רויאל ביץ' ולשפע המסעדות, הברים 

 והאטרקציות הימיות.
רחים המבקשים לעצמם במלון צוות 'אקטיב' העומד לרשות האו

פעילויות ספורטיביות, אימון בחדר הכושר, בבריכה או  -חופשה פעילה 
 במגרשי הטניס.

ללא  -ארוחות עשירות, גלידות, שתייה קרה, חמה ואלכוהולית במלון 
 הגבלה. 

  משותףטורניר קט רגל  יתקייםבמהלך החופשה 
ים, שעה מתוקה , גלידות וארטיקים, משקאות קלים וחריפארוחות 3

  הכל כבר כלול במחיר. -אחה"צ בלובי
מביקור ב"היכל התהילה" של הספורט הישראלי  הנותלתוכלו 

 לדורותיו, כל קומה מוקדשת לענף ספורט אחר.

 
 

  2020 אילת - הגבריום לו"ז 
 

  יום רביעי  03.202025.

 09:35 -צא בשעה הטיסה לאילת ת ארקיע. בדלפק של  1טרמינל  נתב"גהתייצבות ב  08:30
 אין צורך בכרטיס. רשימת השמות נמצאת אצל הדיילות 

  0544871764ויוי מ"זיו תיירות" תהיה במקום 
 זהות או רישיון נהיגהחובה להצטייד בתעודה 

 למלון.  יםאוטובוס יסיע את המשתתפנחיתה בשדה התעופה רמון אילת.  10:10
 עשירה בלובי המלון קבלת פנים 
 דות בחדר מזוודות. אחסון המזוו 
 חלוקת פנקס הנחות לקניות ב"אייס מול"  וזמן חופשי   
  חלוקת המפתחות לחדרים  15:00
 טורניר קט רגל במלון   16:00
 מפגש רעים עם נציגי הוועד  17:30

 ארוחת ערב במלון  - 18:00-20:30
 וטל לתיאטרון ישרדקות(  3הליכה רגלית קצרה ) כ  יציאה מלובי המלון  20:00

 " back to the future "למופע וואו החדש              

 יום חמישי  03.202026.

 ארוחת בוקר   7:30-10:30 
 פינוי החדרים 12:00 

 ארוחת צהריים במלון  13:00-14:30
 בילוי במלון או בעיר אילת המשך  **

 אוטובוס יצא מפתח המלון ויסיע לשדה התעופה של אילת.   16:00
 יסה חזרה לבן גוריון                      ט  17:25
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 03.202026-25. " אילת ספורטבמלון " גבריום ה

 טופס הרשמה
 

 442   ארגון בחדר זוגי תזוג של חבר ןארגון או לב לחבר מסובסד מחיר  ₪   

 632  יחיד ארגון בחדר  תזוג של חבר ןלחבר ארגון או לב מסובסד מחיר  ₪   

 442בחדר שלישי ארגון  תזוג של חבר ןלחבר ארגון או לב מסובסד מחיר  ₪   
 870   בחדר זוגי לאורח  מחיר  ₪   

  )הקף בעיגול(/ עובד  _____________________ אורחלהירשם בחדר עם __ נייןמעו

 ₪ ( 442/ שובר נופש )החלק הקטן,  פרטי התשלום: כרטיס אשראי
 _________________ .ת.ז     שם בעל כרטיס האשראי 

     תוקף:        מס' כרטיס אשראי: 

 ללא ריבית( ,תשלומים 2 -)עד    2/   1  מס' תשלומים     ₪    סה"כ לחיוב
 

  בע"מ. זיו תיירות ונופשחברת  הנני מודע לכך שהחיוב נעשה ע"י
 מטייל בדמי ביטול היחויב  של שבועיים או פחות ממועד היציאהבמקרה של ביטול 

           חתימה:             תאריך:

  2019-2020ניתן להשתמש בשוברי הנופש שברשותכם לשנים 
  בצירוף טופס ההרשמה חתוםובר הנופש יש לשלוח את ש    
   בכרטיס האשראי.אחרת יחויב נופש עד מועד החופשה, ובר השיש לשלוח את 
 

  ) ויוי/ מרין  ( 03-6919899מלא וחתום  לפקס: הרישום לשלוח את טופס  יש
   810/  010שלוחות  6919969-03יש לוודא טלפונית קבלת טופס ההרשמה במשרדנו בטלפון:  

 מס' המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!   26/01/20עד אחרון להרשמה : מו

 ארגון עובדי מזרחי טפחות  תזוג של חבר ןארגון עובדי מזרחי טפחות או ב הסבסוד ניתן לחברי
  ואינו ניתן להעברה בשום אופן )גם לא בין העובדים(. בלבד

  בארץ  הגברניתן לנצל סבסוד פעם אחת בלבד ליום 

 נימום משתתפים.מותנה במי 

 ימי עבודה לפני מועד הנופש ללא תשלום 14ביטול  עד     : מדיניות ביטולים 
 מהמחיר הרגיל 50%ימי עבודה   14ביטול פחות מ                                     
 תשלום מלא –ימים או פחות  7ביטול                                               

 

 שם העובד
 טלפון נייד

 
סניף/ 
 יחידה

 דואר אלקטרוני

    

 :בארגון עובדי מזרחי טפחות הזוג של חבר ןב הוא במידה והנוסע*

 תשם העובד
 טלפון נייד

 
סניף/ 
 יחידה

 קטרונידואר אל

    


