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17/01/2017 

 עובדים וגמלאים יקרים,
 

   לעובדי וגמלאי הפקולטה ובני זוגם, ,אילתבמלון אסטרל פאלמה  /נופשטיולשמחים להציע לכם אנו 
 .2017בפברואר  9-11בין התאריכים שסופ"ש ב
 

 להלן תכנית הטיול:
 

  9.2.17יום חמישי 
 ליד הספרייה נא לדייק!יציאה מהפקולטה  9:00

 עצירה בחצבה או לפני כן בצומת שוקת 11:30
 דקות 40-הגעה ליוטבתה סיור בחי בר כ 14:30-15:00
 וארוחת ערב קבלת חדרים ,הגעה למלון 16:30-17:00

 
 10.2.17יום שישי 

 ארוחת בוקר במלון
 שעות 4-הדרכה כ -יציאה לכיוון פארק תמנע  09:00

 חזרה למלון ומנוחה
 ארוחת ערב וקבלת שבת 18:00
 מפגש גיבוש של הקבוצה  20:00

 
 11.2.17יום שבת 
 מנוחה -יום חופשי

 במלון ארוחת בוקר וצהריים
 עזיבת המלון עם צאת השבת וחזרה לפקולטה.

 
 אפשרויות להשתתפות בטיול/נופש: מספרקיימות 

 ₪ 134לזוג, +  ₪ 1,100 אירוח ע"ב חצי פנסיון. נסיעה באוטובוס כולל כל הסיורים והטיולים שבתכנית (1
 )זוגכניסות לאתרים ל

כניסות  ₪ 134לזוג, +  ₪ 1,100 (אירוח ע"ב חצי פנסיון . נסיעה ברכב פרטי כולל כל הסיורים והטיולים 2
 לאתרים לזוג)

 לזוג) ₪ 1,100 אירוח ע"ב חצי פנסיון. נסיעה ברכב פרטי ללא הסיורים והטיולים (3
 . נסיעה ברכב פרטי בהרכב משפחתי כלשהו (לפי טבלת מחירי המלון המצורפת למטה)4
 

 תשלום עבור האירוח במלון וההסעה באוטובוס:
 יתבצע במלון עם ההגעה.עבור האירוח התשלום 

 ניתן לשלם במזומן או לפרוס לשלושה תשלומים במעמד החתימה על שובר האשראי.
 * לא ניתן לשלם בצ'קים

 לאדם) ישולם במזומן במזכירות הוועד. ₪ 50(  התשלום עבור נסיעה באוטובוס
 
 
 



 
 טבלת מחירי המלון בשקלים ללילה:

 
 

 : הדרכה וכניסה לאתריםתשלום עבור 
  במזומן בסכום מדוייק לנציג ועד הגמלאים שיהיה במקום. יתבצע ביום היציאה לטיול לאדם) ₪ 67( התשלום

 
 .2/2/2017שימו לב! ההרשמה תסתיים ביום חמישי 

 
 כל הקודם זוכה.מספר המקומות מוגבל לכן 

 
 
 

 :הרשמה לטיולנהלי 
 .ומסירתו מלא וחתום למזכירת הוועד ההרשמה לטיול/נופש מתבצעת ע"י מילוי טופס ההרשמה המצ"ב

 אין צורך להוסיף צילום של תעודת זהות.יש למלא בטופס את כל הפרטים הנדרשים. 
 

 לפני ההרשמה לטיול.  2017* גמלאים ממבטחים צריכים להסדיר את התשלום לוועד לשנת 
 
 

הנסיעה במקרה זה אפשרית רק על בסיס מקום פנוי  אינם עובדי או גמלאי הפקולטהאורחים אשר הזמנת 
 .₪ 120של  תהיה בעלות מלאהבאוטובוס 

 
 לידיעה, בתאריכים אלה מתקיים פסטיבל ג'אז באילת.

 מצורף קישור ללוחות הזמנים ולכרטיסים לאירועים השונים:
-https://redseajazz.co.il/?gclid=CjwKEAiAtefDBRDTnbDnvM735xISJABlvGOvy3769a6UnGlrDe

vw_wcB-W2uMFBfjzTaD3a5udWIiL81rQyRoCq 
 
 

 כולכם טיול/נופש נעים ומהנה.אנו מאחלים ל
 

 בברכה,
 הגמלאיםועד ועד העובדים ו
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