
                                                                  

 

 לטיול אופניים הרשמה טופס 

 www.ganorbikes.co.il/booking אפשר להירשם באונליין 

 ____________  __  מדינה/יעד: __:____________________/ מסלול  שם הטיול 

 ___________________ ______ מלון:  _____________ __תאריכי הטיול : __

 ___________________ _________ המדריך /   ראש הקבוצה שם בטיול מודרך: 

 _________ סה"כ מחיר סופי € _____________ €_______ תוספות/אופציות € מחיר הטיול 

 שם פרטי ומשפחה )עברית( ____________________________ 

 _______________________________   )ברורה(:כתובת אימייל 

 טלפון נייד _______________ טלפון בית/עבודה  ________________ 

 לפי פספורט )אותיות דפוס( ___________________________________ פרטי ומשפחה שם 

 חודשים ממועד היציאה 6נא לצרף צילום פספורט קריא וברור בתוקף ל •

 גובה ס"מ __________     __________  גיל _______תאריך לידה 

 *אם כן וודא לעדכן את הסוכן בהוספת תשלום עבור ההטסה כן / לא    ?מטיס אופניים אישיים

 משכיר אופניים כן / לא  , אם כן איזה סוג _________________ מידת אופניים מבוקשת _____ 

 קיים(  במידה ו 3-/ טריפל )ל SINGLEחיד   / י DOUBLE תזוגימיטה /  TWIN מיטות   2 חדר :

 : _____________  _______________    עם מי מתחלק בחדר ? 

 ________________________________________________  בקשות/אופציות מיוחדות : 

 תאריך: ________________         : ________________  שם _____________ חתימה

   .התשלוםסיום ההרשמה ואיסתא קשר טלפוני ל  ןוכבקרוב יצור עימך ס 

 שלך! ביטוחה חברתביטוח נסיעות לחו"ל הכולל ביטול טיול אצל לעשות מומלץ 

 !!   מוצלחטיול לך מאחלים   –איתנו טייל בחרת ל שתודה 

 9322930-03או בפקס  052- 2588142או בווטסאפ  ganorbikes@gmail.comנא להשיב במייל 
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  עקב מגיפת הקורונהטיול  מדיניות ביטול 

 
 : שהוזמנו דרך איסתא טיסות  .1

הטיסה,  מטעם חברת התעופה, לא יהיה ניתן לבטל את  כל עוד הטיסה לא בוטלה )הטיסה יוצאת כסדרה( 
 משמע לא יתקבל החזר כספי בגין עלות הטיסה. 

  
 ניתן לדחות את הטיסה למועד אחר ללא עלות 

  
הלקוח יקבל מנציג איסתא  מחיר הטיסה באותו רגע )שכן לעיתים המחיר משתנה( , ונקבע ההזמנה,  עם ביצוע

 )תלוי גם בסוג הכרטיס הנרכש ומדיניות חב' התעופה(.  ת עלות דמי הביטול של הטיסה במידת הצורך א

על הלקוח לבדוק את תנאי הביטול מול חב' התעופה בהתאם    :( לא דרך איסתא)  עצמאית שהוזמנו  טיסות 
 הרוב המקרים חב' התעופה הכסף יוחזר או ינתן ואוצ'ר למימוש עתידי.  .הכרטיס שרכש  לסוג

 
 אופניים ולבתי המלון טיול הל  ים שירותי הקרקע המתייחס .2

 
תוכרז   מדינת היעדובמידה לאדם    €50או לקבל את מלוא הכסף בחזרה בניכוי  למועד אחר    ניתן יהיה לדחות

כמדינה אדומה וישראליים ייאלצו להיכנס לבידוד )מעבר לבידוד עד קבלת תשובה שלילית לבדיקת הקורונה  

 . בשדה( 

  
או כל אילוץ רפואי   בקורונה /  מחויב בידוד )הנוסע או בני משפחה הנוסעים עימו(  נדבק  הלקוח/ות   .3

 הנובע מנגיף הקורונה
עם ביצוע   ית מייד  לרכוש  הלקוחות  שעל  , חלק מביטוח הנסיעות לחו"לכ   -לשירותי קרקע/ אופניים   אין זיכוי  

ת כיסויים למקרים שונים המתייחסים  טרם יציאתם מהארץ, רוב חברות הביטוח נותנוההזמנה לטיסות והטיול 
 יש לבדוק את תנאי הפוליסה ולבחור את המתאימה לכם ביותר   – לקורונה

  
  

 10.8.21מעודכן 

 


