
  

 

 

 

 המראה מישראל: 61.60.11  1יום 

ממריאה טורקיש הלטיסת  בערב 81:45דלפק קבוצות, בשעה  23מפגש הנוסעים בנתב"ג ומפגש עם המדריך בשער 
 .3380188בתאריך  87:55ונוחתת בשעה  38:45בשעה  )דרך איסטנבול( סינגפורל

 
 :סינגפורל הגעה .1160.61  1יום 

 , העברה למלון8סינגפורב אחה"צנחיתה בשעות 

 ערב חופשי
 6סינגפורב לינה

 
 :סינגפור .1360.61  3יום 

 ארוחת בוקר במלון8 

 לבטיחות6 הממונים ארגון - במפעל ביקור

 ארוחת ערב במסעדה מקומית8

 6בסינגפור לינה

 

 :סינגפור .1460.61  4יום 
 ארוחת בוקר במלון8 

 בגנים הבוטניים המיוחדים הנמצאים במרינה ביי8ר וקיבפנורמי וסיור 

 מקומית8ארוחת ערב במסעדה 

 6בסינגפור לינה

 
 סינגפור .1560.61  5יום 

 ארוחת בוקר במלון8 

 לבטיחות6 הממונים ארגון - במפעל ביקור

 ארוחת ערב במסעדה מקומית8

 6בסינגפור לינה

 

 תערוכה .1.60.61  .יום 
 ארוחת בוקר במלון8 

 תערוכה6 -יום השתלמות 

 ארוחת ערב במסעדה מקומית8

 6בסינגפור לינה

 



  

 

 

 תערוכה .1760.61  7יום 
  ארוחת בוקר במלון8

 תערוכה6 -יום השתלמות 

 ארוחת ערב במסעדה מקומית8

 6בסינגפור לינה

 

 חוזרים הביתה .1.60.61  .יום 
 ארוחת בוקר במלון8

 יום חופשי8

 בערב, העברה לשדה התעופה לטיסת לילה לת"א דרך איסטנבול8

 

 

 :בתכנית המוצעות הטיסות רטיפ

 

 בתכנית: מלון המוצעפרטי ה 
 6או דומה לו ברמתוכוכבים  4 מלון

Singapore – Grand Central hotel 4*  
 

 
 
 

 8לאדם בחדר זוגי 017,1$מחיר החבילה: החל מ 
 
 

ראההמ יעד טיסה תאריך  נחיתה 

88.80138  TK 789  איסטנבול -ת''א  54:83 88.180.8בתאריך  00:05   

33.08.8. TK 054 סינגפור  – איסטנבול  01:50 17:55 

21.08.16 TK 055  איסטנבול -סינגפור 0188.832בתאריך    22:00  04:25 

22.08.16   TK 784 ת''א – איסטנבול  06:35 08:40 



  

 

 

 
 המחיר כולל:

  ת"א-איסטנבול-סינגפור -איסטנבול-ת"אהמוצעת בנתיב  טורקישבחברת התעופה ישירות לא טיסות  

 כמפורט לעיל8   במחלקת תיירים 
 .  ן המוצע או דומה בחדר(, במלואנשים  3בסיס לינה וארוחת בוקר בחדר זוגי )על אירוח ואכסון לילות

  ברמתו8

 8ארוחות כמפורט בתכנית כולל שתיה קלה  

 8פעילויות כפי שמצוין בתוכנית 

  8מדריך מקומי המלווה את הקבוצה בפעילויות הטיול 

  ית באוטובוס המתאים לגודל הקבוצה8 בהתאם לתכנשירותי תחבורה 

  8סינגפורבכל המסים המקומיים החלים על שירותי תיירות   

 תכנית8 כל הפרטים המופיעים ב 

 6מדריך ישראלי היוצא עם הקבוצה מהארץ 

 6נגפורויזה/אשרת כניסה לסי 

  6סינגפור על חשבון איסתא ספורטעלות הוצאות אשרות כניסה ל 61.60.30לנרשמים עד תאריך 
 לאדם6 75$ היא לאחר תאריך זה תוספת עלות לחבילה 

 

 המחיר אינו כולל:

  6לכל התקופה  355$ יחידתוספת לאדם בחדר 

 8ביטוח נוסעים 

  הוצאות בעלות אופי אישי כמשקאות בארוחות ובבתי המלון, )למעט אם הוזכר אחרת( טלפונים

 '8בכביסה וכיו"
  לנו על ידי המלון8 רתלוי בגודל ובמספר המתנות8 נתון שיימס –חלוקת מתנות בחדרים 

  8חדרים פרטיים במסעדות ומועדונים 

  8לנסיעהמזומן חירום 

 מהארץ6 ים בחו"ל לרבות המדריך אשר יוצאתשר לנותני השירות  

 6נציג איסתא ספורט 

 6נסיעת בדיקה 

 1360561.המחיר מבוסס על שער $ היום  6שינויים בהיטלי דלק, מסי נמל והפרשי שערי מטבע. 

 

 תנאי המחיר: 
ישתנה, עשוי המחיר תתפים 8 במידה ומספר המשמשתתפים משלמים 30מינימום המחיר מבוסס על  8א

 8להתעדכן

מחירי הטיסות, תוספות הדלק ומסי הנמל מבוססים על רמת התעריפים התקפה בעת הגשת ההצעה ועל  8ב
 8 (.3280588מידע הידוע לנו בעת הגשת ההצעה )ה

כל המסים הקשורים לטיסה )דלק בטחון ונמל( עשויים להשתנות עד מועד הכרטוס, המחיר הקובע הוא המחיר  8ג

 רטוס )הנפקת כרטיסי הטיסה(8 איסתא לא תשתתף בתשלום הפרשים במידה ויהיו8ביום הכ
 הטיסות מבוצעות ע"י המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו, לרבות עיכובים וביטולים ע"פ כל דין8 8ד

המופיע לעיל הוא הצעה בלבד ואינו מחייב עד ביצוע ההזמנה , המחירים לעיל עשויים  8ה
 להשתנות6  

   לא הוזמנו!השירותים  6ו
 טל"ח8 8ז

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  

 

 

 טופס הרשמה
 

 פרטי בת/בן זוג פרטי הנוסע/ת כל הפרטיםנא למלא את 

   )בעברית( -שם פרטי

   )בעברית( –שם משפחה 

באנגלית כפי ) -שם פרטי

 שמופיע בדרכון(

  

באנגלית ) -שם משפחה 

 כפי שמופיע בדרכון(

  

   אזרחות:

יש לוודא )  מס' דרכון:

חודשי  .שבדרכון לפחות 

 (תוקף מיום היציאה

  

   בתוקף עד:

   מקום הנפקת הדרכון:

   תאריך לידה:

   זכר/נקבה

   פלאפון:

   אי מייל:

 

לאדם בחדר זוגי8 87101$ בעלות של 11-.1.60.6101 –טיול הנ"ל רשם ליברצוננו לה 

 

מטייל/ת שנרשמ/ת לבד מעוניין/ת: 

  355$ בתוספתבחדר ליחיד   בשיבוץ בן/בת זוג לחדר 

 

 הערות:
  יש למלא טופס תשלום )מצורף(8 -לאדם  800$דמי רישום של 

  נרשמים יוחזרו דמי הרישום במלואם6 30נרשמים6 במידה ולא יהיו  30אישור הטיול מותנה במינימום 

  לאחר ההרשמה  –נו ממליצים להתחיל בו כבר עכשיו8 ארוך, א  הוויזהמאחר ותהליך קבלת  -ויזה לסינגפור

 ישלחו טפסים והסברים נוספים8

  במידה ויבוצע באופן עצמאי, ינוכה הסכום  –וויזה ניתן לעשות עצמאית באינטרנט ההנפקת תהליך את

 מעלות הטיול8 

  טפסים 3 –יש לצלם הטופס ולמלא פרטים ב  –לנוסעים מעל זוג 

  על סכום הטיול במלואו8 מלאיםדמי ביטול יחולו לאחר אישור הטיול 

 

 
 תאריך 666666666666666666666666666666666666666

 
 

 חתימה 66666666666666666666666666666666666666

 

 issta.co.iloritdikman@כתובת מייל ללאורית,  61.60.30עד תאריך את הטופס יש למלא ולהעביר 

mailto:oritdikman@issta.co.il

