
  
  מחלקת קרוואנים                                          

  מה כלול בטיול  
  טיסה 
תעופה  ישירה  טיסה   • בחברת  סדירה  בטיסה  ושוב  של  לופטהנזה הלוך  התוכנית  פי  על   ,

  הטיול
  מחיר הטיסה כולל את כל המיסים, האגרות וההיטלים שידועים ביום מתן המחיר.  •

    
  העברות 

  העברה משדה התעופה לתחנת ההשכרה ביום ההגעה.  •
  ההשכרה לשדה התעופה ביום החזרת הקרוואן. העברה מתחנת  •

    
  קרוואן 

  נפשות.  6קרוואן אחד למשפחה עד  •
  לעד שישה אנשים  ערכת מטבח •
  ערכת פיקניק הכוללת שולחן וכיסאות כמספר הנוסעים •
  קילומטרים ללא הגבלה.  •
  מיסים מקומיים הקשורים להשכרת הקרוואן והלינה בחניונים.  •
  הקרוואן. דמי ניקיון ומסירה של   •
  שירות דרך וביטוח לקרוואן כולל השתתפות עצמית.  •
  מיכל חומר כימי לשירותים.  •

    
  אתרים 

  דמי כניסה לאתרים אשר מצוינים ככלולים בתוכנית הטיול.  •
  
  חניונים 

יכול להשתנות אך לא    - שבתוכנית הטיול  דמי החנייה לקרוואן לכל החניונים   • שם החניון 
  האזור שלו 

  החניה בחניון כוללת חיבור חשמל במידה וקיים בחניון.  •
  דמי הכניסה והלינה בחניונים לנוסעי קרוואן לכל לילה.  •
  שימוש במקלחות החניון כולל מים חמים.  •
  מילוי וירקון מים ופינוי זבל בחניון  •

    
  הדרכה

  ברי עברית, אחד מהם מורה דרך מוסמך של משרד התיירות. מדריכים ישראלים דו  2 •
  ספר טיול הכולל הסברים על מסלול הנסיעה בטיול, הוראות נסיעה ונקודות מפגש.  •
  מכשיר קשר בכל קרוואן •
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  מה לא כלול במחיר הטיול 
  

  כללי
  חודשים מיום תחילת הטיול.  6לתוקף לפחות  חידוש והארכות לדרכון  •
  רישיון נהיגה ישראלי בתוקף לכל נהג שבצמוד לו רישיון נהיגה בין לאומי.  •
  כל מס או היטל שאינו ידוע כעת ויוטל בעתיד.  •
  הוצאות בעל אופי אישי.  •

    
  ביטוחים 

  ביטוח רפואי אישי לכל נוסע וביטוח מטען של הנוסעים •
  מסיבה רפואית ביטוח החזר דמי ביטול  •
  ביטוח החזר השתתפות עצמית בקרוואן  •
  מומלץ לעשות ביטוח משולב לכל הדברים    •

  
  טיסה 
  כל שינוי שיעשה על ידי חברות התעופה לגבי היטלים ואגרות של כרטיסי הטיסה.  •
  , מטען נוסף וכד'. שריון או שמירת מקום ישבה בטיסה הזמנה •
  שדירוג של כרטיס טיסה. •
  הארכה של תאריכי היציאה או החזרה מהטיסה של הקבוצה. פיצול או קיצור או  •

    
  קרוואן 

  ערכת שינה לכל נוסע  •
  אגרות כבישים  •
 דלק עבור הקרוואן (הקרוואן הוא בעל מנוע סולר)  •
  חניה לקרוואן באתרי התיירות  •

    
  כלכלה ובידור 

  כניסות לאתרים אשר צוינו כתוספות למחיר בטבלת התוספות.  •
  ארוחות בטיול.  •
  מזון לקרוואן. מוצרי  •
  . כולם אינם כלולים בעלות הטיול  אירועים ובילויים בערבים אשר צוינו בתוכנית הטיול •

    
  תחבורה 

  תחבורה ציבורית בערים אלא אם ציון בתוכנית שכלול.  •
  תחבורה ציבורית בימים חופשיים.  •
  השכרת אופניים.  •
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  פיקדון 
  אשראי  בכרטיס  מסגרת   שמירת   של  ביצוע   ידי  על   יינתן   אשר   יורו  1,500  - כ  שגובהו  פיקדון •

  )בלבד  מסטרכארד  או  ויזה(
  אם ,  נזקים   בניכוי ,  הקרוואן  לקיחת  לאחר  יום  30  לאחר   תשתחרר   הפיקדון   של   המסגרת •

 . היו
בכרטיס   • בחיוב  דרך,  קנסות  לתשלום  התחייבות  חוזה  על  הקרוואן, חתימה  קבלת  בזמן 

  אשראי שינתן לביטחון.   
    

  חניונים 
  שימוש במכונות כביסה וייבוש  •
  שימשו במתקני בישול בחניון.  •
למעט חשמל לקרוואן ושימוש במקלחות    שימוש במתקנים בחניון אשר עולים כסף בחניון •

  . והשירותים 
  
 

  1-800-550-770 התקשר מעניין נשמע
    הדף בהמשך פנייה ושלחאו 
  מידע מלא ופרטים על הטיול לקבל
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