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 :לראשונה בישראל, קאמינוס גאה להציג 
שבמערב אירלנד.  בטיסה ישירה חזרה משאנוןומסתיים  בטיסה ישירה לאדינבורותחיל הממסע חובק איים 

 לחוויה ייחודית של פעם בחיים. אתנובואו 

 סקוטלנד
ת אחת . סיפור על וויסקי וגאווה גאלית קדומה ומזוקקת בנופי הרים פראיים ,אגמים ערפיליים ומפלצ 

 אירלנד
אגדות על טירות מכושפות , פאבים עתיקי יומין ובירה משובחת , צוקים דרמטיים הצונחים אל  

 האוקיאנוס האטלנטי , שמחה קלטית מתפרצת בריקוד ושירה עטופים בנופי ירוק עז .
 

 2022  יולי 20-27 

, , הם שניים מהיעדים המרתקים ב"בריטניה הגדולה"סקוטלנד ואירלנד

ששמם בלבד מעלה רטט בליבו של כל שוחר תרבות והיסטוריה אירופית. הרוגע 

והשלווה של ירוק העד, אשר עוטף את מרבדי הגבעות והעמקים שלהן מכל עבר, מטעה ומסתיר עבר סוער ואלים של 

מו גם בינם קונפליקטים עקובים מדם. ממלחמות השבטים באזורי העמק וההר הסקוטים, בינם ובין גדודי הממלכה, כ

המקומית הייתה  הההיסטורי, 20לבין עצמם, ועד מאבקי הזהות הלאומית בין הקתולים האירים עד שלהי המאה ה 

 תזוויורוויה מאז ומתמיד בהתרחשות בלתי פוסקת. נכון להיום, מסע אל חבלי הארץ הרב גוניים הללו, מביא לידי ביטוי 

 מקומי והמון שמחת חיים מתפרצת.  נוספות לאלה; כאלה של תרבות גבוהה, פולקלור
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 תכנית הטיול :

 ( .Edinbourgh: טיסה ישירה מתל אביב לאדינבורו )1יום 

אל אדינבורו המעטירה, בירתה של סקוטלנד ואחת הערים היפות ביותר באירופה. עם ההגעה נצא לסיור בליבה של  ישירהטיסה 

ו האדירה המתנשאת מעליה בגאון. העיר העתיקה, שמשתרעת כולה מתחת למצודת אדינבור

נבקר ב"מייל המלכותי" על שלל המוזיאונים ושפע החנויות שבו ובכיכר הפרלמנט על מבני הציבור 

ג'יימס, בית המשפט העליון, אוניברסיטת אדינבורו ועוד.  סנטהמרשימים שבה כגון קתדרלת 

באדריכלות ג'ורג'יאנית יפה , שמאופיינת, בין היתר, 17נמשיך לביקור ב"עיר החדשה" מהמאה ה 

ונבקר ברחובות המסחר הראשיים ושוקקי החיים שלה, רחוב הנסיכים ורח' המלכה שהסמטאות 

והרחובות הקטנים שיוצאים מהם, מלאים בעשייה ובהתרחשות בלתי פוסקת. בתום הסיור המקיף 

 נתמקם בבית המלון, בסיסנו לשלושת הלילות הבאים. 

 Fort(, פורט אוגוסטוס )Glen Coe(, גלן קו )Highlands: נופי ההיילנדס )2יום  

Augustus( שייט בלוך נס ,)Loch Ness( פיטלוכרי ,)Pitlochry( לוך טומל ,)Loch 

Tummel.) 

עם בוקר נצא צפון מערבה, אל אזור ההיילנדס היפהפה, בו נופי העמק וההרים השתלבו ברבות השנים עם תרבות בני המקום, 

ם "המקוריים". נעצור לתצפית מרהיבה בגלן קו, "עמק הדמעות", ונמשיך אל הלא הם הגיילי

העיירה פורט אוגוסטוס, השוכנת לגדותיה של התעלה הקלדונית והאגם המפורסם ביותר 

נעלה על סירה מקומית ונשוט באגם, תוך שאנו מנסים "לצוד" את לוך נס.  –בסקוטלנד 

נשקיף אל "תאי הציפה" שמנטרלים את בתום השיט נסי, מפלצת הנהר המיתולוגית. 

הפרשי הגבהים שבין אגמי התעלה הקלדונית והאוקיאנוס האטלנטי ונמשיך אל אנדרטת 

(, ההר הגבוה ביותר בבריטניה. בתום Ben Nevis) חמת העולם השנייה, המשקיפה, בין היתר, אל בן נוויס  הקומנדו, לזכר לוחמי מל

רי, הכפר העתיק והשמור, שהאטרקציה המרכזית שבו היא סולם דגים מלאכותי, שמסייע לדגי הביקור במקום, ניסע לכיוון פיטלוכ

המלכה"  ב "תצפיתהסלמון לחתור במלוא עוזם במעלה הנהר, עד למקום שבו הם יוכלו להטיל את ביציהם. בדרך לשם, נעצור 

וס חוויות ונופים בלתי נשכחים, נשוב ללינה טומל, ממנה נשקפים נופים שכמו יצאו מתוך גלויה. בתום יום עמ ךשעל גדת לו

 באדינבורו.        

 (, מזקקת וויסקי מקומית.Stirling(, סטירלינג )Glasgowגלאזגו ): 3יום  

השנים  30, שהייתה בעברה תעשייתית ואפורה אך ב 1990נפתח את היום בסיור מעמיק בגלאזגו. בירת התרבות של אירופה לשנת 

יחת פנים משמעותית, שהפכה אותה לעיר תוססת, מרתקת ורב גונית. האחרונות עברה מת

ונבקר נסייר בחלקה העתיק של העיר, שסביב הכיכר המרכזית על שם ג'ורג' השלישי 

העיר פלקירק, שם נוכל  ניסע לכיוון שנה. 1,500בקתדרלה של גלאזגו שנבנתה לפני כ 

” קלפיס”, וכן נעצור לבקר בפסלי הFalkirk wheel-לצפות בפלא ההנדסה הסקוטי, הלא הוא ה

נמשיך צפון מטר של סוסי העבודה שהיו נפוצים באזור.  30שני פסלים מרהיבים בגובה של  –

מזרחה אל הכפר שבליבו ניצבת טירת סטירלינג המרשימה, המקננת על צוק סלע אדיר, 

ששימשה כבית ילדותה של "מרי מלכת הסקוטים" המפורסמת ושימשה מוקד לכמה 

 החשובים ביותר שעברו על סקוטלנד.  םהתהליכים ההיסטוריימ

 



 

 Bar-Kochva St. Bnei Brak 4  |  בני ברק 4מגדל בר כוכבא , רחוב בר כוכבא 

Tel: 972-3-7156681  

www.caminos.co.il 

 

נסיים את היום במזקקת וויסקי מקומית, כדי לטעום וללמוד על תהליכי הייצור המורכבים של משקה "מי החיים" של 

 . בתום הביקור נשוב ללינה באדינבורו.  הסקוטים, המהווה נדבך מרכזי במרקם התרבות הלאומי של האומה הגאה

 

 ( שבצפון אירלנד.Belfastאל בלפאסט ) -מעבורת שחוצה את הים הצפוני הפלגה ב: 4ם יו

, אל חלקו השני של בספינה מפוארת את מיצר הים הצפוני נחצהניפרד מאדינבורו וניסע אל חופה המערבי של סקוטלנד, 

האי האירי. לאחר שנעגון, נצא לכיוון בלפאסט, בירתה של צפון אירלנד  –מסענו 

(, שהייתה לאורך השנים, המוקד הסוער ביותר Ulsterמחזור אלסטר )שב

. נבקר ב"קווי ההפרדה" שבין םוהפרוטסטנטילקונפליקט הדמים שבין הקתולים 

השכונות השונות, על ציורי הקיר המפורסמים שלהם, ונראה במו עינינו את ביטויי 

, גם כיום. ", שרוחשים בלאט ומתחת לפני השטחTroublesהמאבק מתקופת ה "

נמשיך אל חלקיה האחרים של העיר המרתקת ונצפה במספנות הגדולות שבהן נבנתה, בין 

היתר, הטיטאניק המפורסמת, ונסיים במרכזה שוקק החיים של העיר התוססת, על שלל 

 . לינה בבלפאסט.  תהפאבים המקומיים שבו, הכיכרות היפות ושפע החנויו

 (.Dublin: דבלין )5יום 

נצא בנסיעה דרומה. מבלי להרגיש נחצה את "הגבול" אל אירלנד ונשים פעמינו לכיוון דבלין, בירתה היפה וליבה הפועם  עם בוקר

של הארץ השמחה. נקדיש את היום כולו לביקור באתריה המגוונים של העיר: 

מטריניטי קולג', האוניברסיטה העתיקה ביותר באירלנד, דרך קתדרלת סנט פטריק 

הפטרון של אירלנד, שהביא את הנצרות לאי, עבור בפארק פיניקס על שם הקדוש 

היפה )בו אולי נראה עדר צבאים קטן חולף...(, משם אל הגשרים היפים שמעל נהר 

( שחוצה את העיר, ומהם אל כמה מנקודות הציון של אחד מגדולי Liffeyהליפי )

שוטטות מענגת בין , ג'יימס ג'ויס, בן המקום. נותיר זמן ל20הסופרים של המאה ה 

( היפה Graftonומדרחוב גראפטון ) Temple Bar)רובע הבילויים הצבעוני טמפל בר )

 בבית המלון. נתמקםובתום יום עמוס בחוויות, 

 Cliffs of(, צוקי מוהר )Galwayגולווי ) –: אל מערב אירלנד 6יום  

Moher.) 

ים של ירוק עד, גבעות שמנמנות שצבועות בגוונים רכים של פסטל, פרידה מדבלין ונסיעה מערבה. לאורך הדרך נחצה נופים יפ

גולווי, עיר  –ו הראשונה נחוות מבודדות ושרידים מזדקרים של טירות עתיקות. תחנת

(, שגם קולומבוס ביקר Connemaraהנמל המצודדת ושער הכניסה לחבל קונאמארה )

עתיקות ביותר באירלנד, בה בדרכו לגילוי יבשת אמריקה. למרות היותה אחת הערים ה

מרינת הנמל ונמשיך משם  ובאזורנטייל בעיר העתיקה אווירתה צעירה ותוססת. 

 צוקי מוהר. –אל אחת מאטרקציות הנוף המפורסמות והיפות ביותר באירלנד 

ם אליהם נשברים בדרמטיות הגלים הזועפים ינצפה מכמה זוויות אל המצוקים האדיר

( המבצבצים מן המרחק. Aran Islandsף אל איי אראן ), ונשקיהאטלנטישל האוקיאנוס 

 למלוננו באזור, בסיסנו לשני הלילות הבאים. ךבתום הביקור במקום, נמשי
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 (.Ring of Kerry(, טבעת קרי )Killarney: קילארני )7יום 

ד ובסיס היציאה ל"טבעת לאחר ארוחת הבוקר, ניסע דרום מערבה אל העיירה היפהפייה קילארני, "נשמת אפו" של מערב אירלנ

קרי", אחת מחטיבות הנוף היפות ביותר באירלנד. בתום ביקור קצר בעיירה היפה ניסע אל 

הכביש הטבעתי של חצי האי קרי תוך שאנו משלבים עצירות לתצפיות עוצרות נשימה, עם 

נבקר בכפרים טיפוסיים ספוגי אווירה "קלטית" מסלולי הליכה קצרים ומשובבי נפש. 

ת ונצפה ב"מופע" של כלבים מאולפים שמנווטים במיומנות את עדרי מקומי

נבקר גם בביתו של דניאל או'קונול "משחרר"  הכבשים הרבים של החוות המקומיות.

  אירלנד, בן המקום, ובתום יום עמוס בחוויות ונופים, נשוב לבית המלון.

 

 יסה ישירה לת"א.(, טBunnraty Casttle: פארק הפולקלור שבטירת בונראטי )8יום 

, בה מתקיים 15טי העתיקה מהמאה ה ראנבסיור מרתק בפארק הפולקלור שלמרגלות טירת בונחתום את טיולנו המגוון 

מדי שנה פארק פולקלור מרהיב ביופיו, המשחזר בדיוק מופלא את חיי הכפר 

משם נמשיך בנסיעה אל שדה התעופה הבינלאומי האירים מלפני כמה מאות שנים. 

 ערב אירלנד, ממנו נצא בטיסה ישירה חזרה לתל אביב.של מ

 

 :  הערות

  הינה תכנית עקרונית, חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה  –תכנית הטיול

להבטיח את הצלחת הטיול וביקור בכל האתרים המפורטים בתוכנית. ימי הטיול וסדר הביקורים יכול להשתנות לפי צרכי 

 המדריך והמסלול. 

 ם יתקיימו בכיוון הפוך: יתחילו באירלנד ויסתיימו בסקוטלנדחלק מהמסלולי. 

 

 

 עלות הטיול:

 

 € 1295 -בחדר זוגי  מסובסד לחבר/ת הארגון מחיר 

 495€ תוספת לאדם בחדר ליחיד  

 2021-2022ניתן להשתמש בשוברי הנופש לשנים 
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  :) או דומים( בתי מלון בטיול

Holiday Inn Edinburgh 

Holiday Inn Belfast City Centre 

Maldron Hotel Merrion Road Dublin  

Castletroy Park Hotel 

 

 להלן פרטי טיסות ) נתון לשינוי(:

 

יעד  יעד המראה 

 הנחיתה

חברת 

 תעופה

שעת  מס' טיסה

 המראה

 שעת נחיתה

 NO7351 09:00 12:35 נאוס אדינבורו תל אביב הלוך 

 NO7351 13:50 21:10 תל אביב שאנון חזור

 
 המחיר כולל:

 ישירות. טיסות בינלאומיות 

 .**כולל מיסי נמל ותוספת דלק מסי הנמל, היטלי הדלק והביטחון מעודכנים נכון למועד הפרסום 

  .רגה ראשונהדמבתי מלון:  

 .מלוןב כלכלה: ארוחת בוקר 

 .סיורים וביקורים באטרקציות כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית הטיול 

 ס.נשייט באגם לוך  

 ביקור במזקקת וויסקי. 

 הפלגה באנייה מסקוטלנד אל אירלנד. 

 .מופע כלבים קלטיים בחווה מקומית 

 פארק הפולקלור בטירת בונארטי. 

 .תחבורה: אוטובוס תיירים נוח ומודרני לביצוע תכניות הטיול  

 למעט סבלות(. )טיפים לנותני השירותים בחו"ל 

 .( מתין לקבוצה ביעדמ) .וסינממדריך ישראלי מקצועי מצוות מדריכי קא 

 יורו לנוסע(. 24יורו  ליום לאדם =  3תשר למדריך הישראלי ) לפי  

 המחיר אינו כולל:

 .כבודה והוצאות אישיות –ביטוח רפואי  

 .תוספת לאדם בחדר ליחיד 

 .הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך הארוחות, כביסה, סרטים בתשלום בחדרים ושרות וכו' 

 .דמי סבלות או הוצאות אישיות  

 .כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל" 
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 :הנחיות קורונה

 אין הגבלות , אין צורך בבדיקות או בהצהרות. –נכון להיום 
 הנחיות עדכניות באם יהיו שינויים. ובסמוך למועד היציאה יינתנ

 
 תנאים כלליים .

  :כלליות הערות
 ור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים. התוכנית מתארת את אתרי הביק 

  סדר הביקורים עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המדריך, אולם בכל מקרה, כל הטיולים יתקיימו
 כמפורט לעיל.

 .המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול 

 יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עלית/ 2022 מאיקרקע הידועים בחודש מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי ה ,

 ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.

  בשל שינויים דחופים בלוח זמני הטיסות וחברות התעופה ייתכנו שינויים בסדר התוכנית ולעיתים אף ויתורים על חלק
ם וזאת אף לאחר היציאה מהארץ, בייחוד בטיולים עם זמן שהייה ארוך מחוץ ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקו

 לארץ.

  יש להדגיש, להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה לתביעה

היה פטורה מכל פיצוי בגין כנגד חברת "קאמינוס" והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה במקרה זה וכי " קאמינוס" ת
 שינוי ו/או מחדל שכזה. 

 וביטוח  קורונה לסיכוני כיסוי ,איתור וחילוץ , על הנוסעים להצטייד בביטוח רפואי מתאים הכולל הרחבה להטסה רפואית

 ביטול טיול.

 .כפוף לתנאים הכלליים המצוינים באתר החברה 
 

 תנאי תשלום ודמי ביטול:
 

 תנאי תשלום : 
 קרדיט.בתשלומי או יותר  ללא ריביתתשלומים שווים  6 בכרטיס אשראי ב ניתן לשלם

 

  דמי ביטול:

 , יורו)ראה מטה הערה  100ימי עסקים דמי ביטול על סך  21ועד ל ההרשמה מיום במקרה של ביטול על ידי הנוסע

  .המתייחסת לנושא  ביטול בשל התפרצות הקורונה(

לפני תאריך היציאה יחויב  ימים 8-14מ מעלות הטיול,  50%יחויב סכום של  לפני תאריך היציאה ימי עסקים 02-15מ 

דמי ביטול  מעלות הטיול. 100%לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של  ימי עסקים 7מ   75%סכום של 

 ייגבו מהמחיר לאורח ללא סבסוד.

  ה לא יכללו ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג , יום הביטול ויום ימי העבוד ןבמניילעניין ספירת מנין ימי העבודה יובהר כי

 הטיסה . 

 :אפשרות לכיסוי דמי בין היתר הכולל  ,מורחבבעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל  מיידחובה,  חשוב לציין

 וכן כיסוי לסיכוני קורונה. הביטול )ע"פ תנאי הפוליסה(

 :צות נגיף הקורונה, במקרה וממשלת ישראל מכריזה על נתב"ג כסגור בשל המצב הרגיש בעקבות התפר הערת קורונה

, קרי אסורה הנסיעה אל היעד, במקרה כזה, ניתן לקבל זיכוי לרכישה עתידית מרביתאו שהיעד הוגדר כיעד ברמת סיכון 

 .דולר/יורו בהתאם למטבע החבילה 100במלוא הסכום, או לחילופין החזר כספי בניכוי 

 ים המופיעים באתר החברה.כפוף לתנאים הכלל 
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 :שירותי טיסה המתחילים ומסתיימים בישראל וכן שירותי  הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים וביניהם הערה חשובה

תיירות שונים כגון טיסות פנים, כניסות לאתרים, הסעות, ובתי מלון אשר כולם מתחילים ומסתיימים מחוץ לישראל. דמי 

שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינת לישראל הינם במסגרת תנאי הספקים השונים במדינות  הביטול החלים על

שירות הטיסה המתחיל ומסתיים בישראל הינו השירות היחיד הניתן להחילו במסגרת החוק הישראלי היעד. 

 (. 58קון לרבות חוק ותקנות הגנת הצרכן לעסקת מכר מרחוק כולל הרחבת החוק לאזרחים וותיקים )תי

לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך רק לשירותים הניתנים בישראל, ולא לשירותים הניתנים מחוץ 

לישראל. מודגש בזאת, כי בעצם החתימה על טופס ההרשמה/ההסכמה האינטרנטית, החותם עליו מסכים ומקבל את 

 התנאים הנ"ל. תנאי הביטול, על פי האפשרות של ביטול העסקה לפי

 

  

 טופס הרשמה בהמשך
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 בס"ד

  2021 אירלנד-סקוטלנדטופס הרשמה 

 שם פרטי העובד/ת
שם משפחה 

 דואר אלקטרוני טלפון נייד סניף/ יחידה ת\ת.ז של העובד העובד/ת

      

 

ת /שם משפחה בן ת הזוג/שם פרטי בן
 דואר אלקטרוני ן ניידטלפו ת הזוג/ת.ז של בן הזוג

     

 
 מיום היציאה!  לחצי שנהפרטי הנוסעים: יש למלא את כל הפרטים הנ"ל כפי שמופיע בדרכון, יש לוודא תוקף דרכון 

 )יש לצרף צילום דרכון בתוקף לטופס הרישום(.
 

שם משפחה  
 ת בלועזית /העובד

שם פרטי 
 ת בלועזית/העובד

 ידהתאריך ל תוקף הדרכון מספר דרכון 

     

 
שם משפחה 

ת הזוג /בן
 בלועזית

ת /שם פרטי בן
 הזוג בלועזית

 תאריך לידה תוקף הדרכון מספר דרכון

     

 
 המבוקש: המועדנא לסמן את 

 
 

 :מחזור רגיל
 
 27-20  2022ליולי 

 

  יורו בלבד ,2951 - מסובסד לחברי הארגוןמחיר 
 
  יורו 495  –תוספת לנוסע/ת בחדר יחיד 

 
  יורו 1,695  – ן/ת זוג , אורח/תלבמחיר 

 
 לשומרי מסורת: מחזור

 
 29  2022ליולי  6 –ליוני 

 

  יורו בלבד ,6951 - מסובסד לחברי הארגוןמחיר 
 
  יורו 495  –תוספת לנוסע/ת בחדר יחיד 

 
  יורו 2,095 – לבן/ת זוג , אורח/תמחיר 
 

 
 לתשומת ליבך!

 
 בדים במועד הנופש, בותק של שנה, המשלם מיסי ועד.* זכאות לסבסוד הינה לחבר/ת פעיל/ה בארגון העו

 בארץ או בחו"ל )לא כולל יום האישה/גבר(. 2022* חבר/ת ארגון זכאי לסבסוד נופש פעם אחת בשנת 
 לספק. חתומים הנופש י. יש לשלוח את שובר2021-2022תמש בשוברי הנופש לשנים * ניתן להש
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 פרטי כרטיס אשראי :
 ישראכרט   \כאל  \ויזה  \א לסמן בעיגול(: לאומי סוג כרטיס אשראי )נ

 מספר כרטיס אשראי:__________________________________ תוקף הכרטיס:___________________ 

 שם בעל הכרטיס:_____________________________________ ת.ז. של בעל הכרטיס:______________ 

  6 / 5/  4/  3/  2/  1תשלומים ) הקיפי בעיגול ( :  _____________ מספרספרות אחרונות בגב הכרטיס: _________ 3

  תשלומים שווים ללא ריבית לפי שער העברות המחאות ביום התשלום/ בהעברה בנקאית.  6ניתן לשלם  עד 

  הינו לחברי הארגון ובן/בת הזוג בלבד  25.05.22הרישום עד לתאריך. 
  רף אורחים.לאחר תאריך זה ניתן יהיה לצ       

 
 02.06.22 -ב ההרשמה תסתיים 

 ! מס' המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה 
 .הרישום אינו מהווה אישור סופי להרשמה 

  מועד החופשה, יחויב לעד  יישלחובמידה ושוברי הנופש לא , 2021-2022ניתן להשתמש בשוברי הנופש שברשותכם לשנים
 כרטיס האשראי. 

 לבד ואינו ניתן להעברה בשום אופן )גם לא בין העובדים(. הסבסוד ניתן לחברי הארגון ב 

 
 דמי ביטול לנוסע בודד

לפני תאריך היציאה  עסקים ימי 21-15מ  מעלות הטיול, 30%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  עסקים ימי 29-22מ 
לפני תאריך  עסקים ימי 7מ   %75 לפני תאריך היציאה יחויב סכום של ימים 8-14מ  מעלות הטיול, 0%5יחויב סכום של 

 דמי ביטול ייגבו מהמחיר לאורח ללא סבסוד.מעלות הטיול.  100%היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של 

  :אפשרות לכיסוי דמי הביטול בין היתר הכולל מורחב, בעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל  מייד חובה,חשוב לציין
 וי לסיכוני קורונה.וכן כיס )ע"פ תנאי הפוליסה(

 בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, במקרה וממשלת ישראל מכריזה על נתב"ג כסגור או הערת קורונה :
, קרי אסורה הנסיעה אל היעד, במקרה כזה, ניתן לקבל זיכוי לרכישה עתידית מרביתשהיעד הוגדר כיעד ברמת סיכון 

 .דולר/יורו בהתאם למטבע החבילה 100בניכוי  במלוא הסכום, או לחילופין החזר כספי

 תאריך ________                                         חתימת הנוסע:___________________________ 

 את טופס ההרשמה + צילום הדרכון יש להעביר:  
 nos.co.ilmtv.scotland@camiלמייל:   

 
לשלוח את טופס ההרשמה במייל ולהמתין לקבלת אישור במייל חוזר תוך   - חשוב מאוד

 שעות. 48
 קמינוס תיירות ותעופה –לפרטי רישום ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד ההזמנות 

  09:00-17:00בין השעות  03-7156681 בטלפון : 
 .ת הסכום והתנאים הנלווים עצם שליחת הטופס מהווה אישור של הלקוח לגביי
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