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  נובמבר : גלילון מלון

 

 
 

  להמחשב בלבדהתמונה 

 
 
 

 ₪ * 1,140 -חצי פנסיון ב בסופ"ש לילות 2 –אירוח זוגי ל  גליליון :מלון 
 

   14.11.2020-12או      7.11.2020-5תאריכי האירוח: 
 

בסיס 
 האירוח

 רגיל מחיר  סוג החדר
לחבר  מחיר מסובסד

ללא שימוש  ארגון
 בשובר נופש

 לאחר סבסוד *מחיר 
 נוסף בגין שימוש  

 בשובר נופש מלא 

 תוספת לילד
בחדר הורים 

(2-12) 
 

תוספת 
מבוגר ל

 בחדר שלישי

 לילות  2
 חצי פנסיון

 ₪  1,275  ₪  710   ₪ 1,140    ₪ 2,340   ₪  2,840 סטנדרט

 
 ₪  100תוספת לתינוק:  -
 ₪ 710 –תוספת לילד שני -
   ילדים בחדר 2מקסימום זוג +  -

 
 זיו תיירות ונופש  : שם הספק -
  03-9532908טלפון להזמנות:   -
 03-6919899פקס :  -

 umtb1923@gmail.comמייל :  -

 25.10.2020 ההרשמה עד לתאריך: -
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 נאים והגבלותת

  ,בותק של שנה זכאות לסבסוד הינה לחבר/ת פעיל/ה בארגון העובדים במועד הנופש

 המשלם מיסי ועד. לפחות 

 ארגון  חל איסור מוחלט להעביר את הזכאות לנופש מסובסד לגורם שלישי או לחבר/ת

 אחר/ת.
כי על חבר/ת הארגון שהזמין/ה נופש במחיר מסובסד  הספקוועד העובדים הנחה את 

אין במלון )יש להזדהות עם תעודה מזהה או כרטיס עובד(, -להיות נוכח פיסית בצ'ק

 אחרת יחויב במחיר רגיל ללא סבסוד.

  בארץ או בחו"ל. 2020חבר/ת ארגון זכאי לסבסוד נופש פעם אחת בשנת 

 הרשמה הינה לזמן מוגבל כפי שמצוין בהצעות. ה 

  כל הקודם זוכה! -הקצאת החדרים מוגבלת 

  יש לשלוח את שובר הנופש לספק 2020 -ו 2019ניתן להשתמש בשוברי הנופש לשנים .

"מחיר מסובסד לחבר ארגון ללא   -עד לתאריך הנופש, אחרת החיוב יהיה על פי תעריף 

 שימוש בשובר הנופש".

 רק אם הנך עובד הבנק במועד הנופששובר הנופש אפשרי השימוש ב. 

  .אחד בלבד שובר נופש מלא* בנופש שלנו שובר הנופש שלך שווה יותר 
  בלבד. הספקהזמנת הנופש הינה טלפונית וההתקשרות בעסקה הינה ישירות מול 

  בלבד. הספקפרסום ההצעות באחריות 

  הנופש בלבד. ספקהחיוב בגין הנופש יתבצע ע"י 

  יתכנו אירועים חברתיים במועד הנופש מטעם וועד העובדים, זאת בהתאם לכמות

 הנרשמים ושיקול דעתו של וועד העובדים.

 ט.ל.ח 

 

   מדיניות ביטולים

 

 כלליים:דמי ביטול  -

 ללא חיוב –ימים טרם מועד הנופש ומכל סיבה שהיא  7ניתן לבטל עד  -

הבריאות לרבות ביטול בעקבות הצורך של האורח וירוס קורונה: ביטול בעקבות הנחיות משרד 

 לשהות בבידוד לא יחויב בתשלום. בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים והצגתו


