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 זלצבורג ושבעת האגמים

 

 ימי רכיבה 6  |לילות  7 | ימים  8

 

 יה אוסטר

 [  23.10.2021 - עד היציאה יומית ]
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עיירות נופש  , נפלאים נופים  שלהוא לא פחות ממושלם, בזכות שילוב מדהים טיול בחבל זלצבורג 

בואו ליהנות מרכיבות מהיפות באוסטריה, דרך אגמי טורקיז נהדרים,  . אטרקציות ואינספורמקסימות 
הקולינריה הנהדרת, שבשילוב חברים טובים, רק תעצים את   -משכרים, וכמובן  נופים אלפיניים

רים ועיירות  דרך אגמים צלולים, שדות מראה, יערות, כפ תהעובר נתרכיבה מגוובמסלול החוויה. 
 !אין לנו ספק שזהו טיול שלא תשכחו ציוריות שהשתמרו במשך מאות שנים.

  
 

  

 
 למי המסלול מתאים: 

כיוון שיש כמה טיפוסים לאורך המסלול. לרוכבים שפחות חובבי  המסלול מתאים לרוכבים בכושר, 

 עליות, היינו ממליצים לקחת אופניים חשמליים, מה שיקל עליהם ויהפוך את הטיול להנאה צרופה. 
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 :  מסלול הטיול

 זלצבורג  טיסה ונסיעה עצמאית למלון ב  :  1יום 

 ****Hotel Ibis Nord***  |Hotel Amediaלדוגמה:  מלונות 

 גם שייט.   Aבקטגוריה    ("מ ק  45  -לאגם וולפגנג )כ  רכיבה :2יום 

 ****Hotel-Pension Carossa*** |Hotel Weißer Bär לדוגמה:   מלונות 

 ( Bק"מ ושייט בקטגוריה  49|   "מק  40 - )כ טראונזי רכיבה לאגם   :  3יום 

 ****Hotel Hocheck*** |Symposionhotel Post לדוגמה:   מלונות 

   (Aק"מ בקטגוריה    40|  ק"מ   35 - ) כ  אטרזירכיבה לאגם   :  4יום 

 ***Hotel Spitzerwirt לדוגמה:   מלונות 

 ק"מ(   35 - ) כ  מונדזי רכיבה לאגם   :  5יום 

 ****Hotel Prielbauer*** |Hotel Leitnerbräu לדוגמה:   מלונות 

    ק"מ(  45 - )כ טרומר רכיבה לאגמי   –  6יום 

 ***Gasthof Neumayr לדוגמה:   מלונות 

    "מ( ק  45 - רכיבה לזלצבורג )כ –  7יום 

 ****Hotel Ibis Nord***  |Hotel Amediaלדוגמה:  מלונות 

   או המשך טיולטיסת חזרה  –  8יום 
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 Aקטגוריה  Bקטגוריה  תאריכים 
ימי תחילת 

 הטיול

 יציאה בכל יום  925 € 745 € 01.05-24.09.2021

 יציאה בכל יום  825 € 650 € 25.09-08.10.2021

 יציאה בכל יום  655 € 545 € 09.10-23.10.2021

 

 * 3 מלונות B –  קטגוריה 

 * 3/4 מלונות A  – קטגוריה 

  המחיר כולל: 

 בוקר. וא לינה ב" ע, הנבחרת ברמה לילות 7 •

   מלא באופן מאובזרים הילוכים 21 טורינג  אופני •

 קילו 20 עד, אחת מזוודה) המזוודות של יומית העברה •

 ( לנוסע

 אופניים  כולל Wolfgangsee -ה על מעבורת •

  -ב  Zauner Jause -ב ועוגה לקפה מתוקה עצירה •

Bad Ischl 

  הטלפון על להתקין שאפשר GPS קבצי עם תוכנה •

 החכם

 חדר  פר  אחד המסלול על ומידע מפות הכוללים, נסיעה מסמכי •

• WIFI במלונות  חופשי 

 לא כלול בחבילה: 

 טיסה

 שאינם מופיעים במחיר כולל  לאתרים  כניסה

 למלון בזלצבורג וחזרה לשדה העברות מהשדה 

 אישי  ומטען  נסיעות  ביטוחי

 הוצאות אישיות  

 קסדה 

 יורו לאדם ללילה(. תשלום במקום  1-2.5מס מקומי )

 כל מה שאינו מופיע במחיר כולל 
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 בבייק אנד הייק איסתא מתנת –  חדר פר,  לכידון קדמי תיק •

  :בלילה ובחגים איסתא של תמיכה קו+  באנגלית המסלול לאורך טלפוניים  תמיכה שירותי •

03-7777700 

 

 אפשרות - שקט ראש  ביטוח

 רכיבה יומיים  אחרי טיול לביטול

  אוויר מזג לשיפור סיכוי אין אם

 המרכיבים על מלא החזר)

( | הטיול בהמשך שבוטלו

 הנסיעה לפני יום  14 עד עלות ללא תאריך לשנות אפשרות|  קילו 20 עד שניה למזוודה אפשרות

 או, תקלה עם בעזרה או) המסלול לאורך חינם אחת העברה|  )רק על מרכיב הטיול, ללא טיסות(

 18:00 עד 9:00 השעות  בין( לקצר לכם שבא ביום

 

 

 :  הערות

 כל הקודם זוכה!  – מספר המקומות מוגבל  •

 הטיול הוא טיול עצמאי. אין צורך במדריך.  •

  מזג תנאי בשל הטיול   ובמסלול  ז ”בלו  שינויים  ייתכנו •

   המלונות  וזמינות טכניות  תקלות , האוויר

באישור מיידי ותלויות באישור סופי של   אינן החבילות   •

 הספק 

  להשתנות   עשויים והמחירים   כתיבתה ליום נכונה ההצעה •

מוקדמת, בהתאם לשינויים בשערי חליפין או   הודעה ללא

 תעריפי הספקים. 

  לרבות, ובאחריותן התעופה  חברות י ”ע  מבוצעות  הטיסות  •

 דין  כל  פ ”ע  וביטולים  עיכובים

 וחתימה תשלום   לאחר בלבד  ספורט איסתא  ידי  על   יתקבלו טיסה ופרטי   החבילה על   אישור •

 ( ההזמנה במעמד הסוכן  י”ע   יועבר התשלום  אפשרויות ) ההזמנה במעמד   מלא תשלום •

 המחיר אינו כולל בדיקות קורונה במידה ותידרש  •

  ח ”טל •

 

 Aקטגוריה  Bקטגוריה  תוספות: 

 240 € 165 € חדר יחיד 

 105 € 105 € אופניים חשמליים 

 170 € 140 € חצי פנסיון )לא כולל זלצבורג(

 110 € 75 € בזלצבורגלילה נוסף 

 60 € 60 € ביטוח ראש שקט
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 דמי ביטול:  

 ₪ לאדם. )חוק הגנת הצרכן( 100  –ביטול שבועיים מרגע ההזמנה  •

 מעלות הטיול   50%יום לפני מועד היציאה   30עד  •

 מעלות הטיול  100%יום היציאה עד   29 - מ •

 

 

 

 

 

 

 

 מומלץ להזמין ביטוח ביטול אצל הסוכן                                       
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 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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 מדיניות ביטול טיול עקב מגיפת הקורונה 

 
 : 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)שהוזמנו עצמאית    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   ומדינת היעדלאדם במידה    €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
מיידית עם ביצוע   לרכוש  הלקוחות  שעל  , חלק מביטוח הנסיעות לחו"לכ  -אין זיכוי  לשירותי קרקע/ אופניים  

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 

 

 

mailto:ganorbikes@gmail.com

