טופס הרשמה לטיול  :טיולי צלילה – מלדיביים
תאריך יציאה 15 :אוקטובר 2016

תאריך חזרה 24 :אוקטובר 2016
מטייל מס' 2

מטייל מס' 1
פרטים אישיים:
שם משפחה )בעברית(______________________:
שם פרטי )בעברית(_______________________ :
שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון:
שם משפחה______________________:
שם פרטי_______________________ :
תאריך לידה_________________ :מין_______ :
מס' תעודת זהות_________________________ :
כתובת________________________________:
עיר _________________ :מיקוד___________ :
טל') :בית( ______________________________
)עבודה( _____________________________
)נייד( ______________________________

פרטים אישיים:
שם משפחה )בעברית(______________________:
שם פרטי )בעברית(_______________________ :
שם בלועזית בדיוק כפי שמופיע בדרכון:
שם משפחה______________________:
שם פרטי_______________________ :
תאריך לידה________________ :מין________ :
מס' תעודת זהות_________________________ :
כתובת________________________________:
עיר ________________ :מיקוד____________ :
טל') :בית( ______________________________
)עבודה( _____________________________
)נייד(_____________________________ :

________________________________ :Email

________________________________ :Email

אני מעונין לקבל מידע ועדכונים שוטפים באמצעות הדואר
האלקטרוני :כן  /לא )אנא סמן/י בעיגול(
פרטי דרכון;
דרכון ישראלי :כן  /אחר _________________
מס' דרכון______________________________ :
תאריך הוצאה ________ :תוקף_____________ :
מקום הנפקת הדרכון______________________ :
מטייל/ת שנרשמ/ת לבד :מעוניין  /ת:
 בחדר ליחיד )בתוספת תשלום(.

אני מעונין לקבל מידע ועדכונים שוטפים באמצעות הדואר
האלקטרוני :כן  /לא )אנא סמן/י בעיגול(
פרטי דרכון:
דרכון ישראלי :כן  /אחר _________________
מס' דרכון______________________________ :
תאריך הוצאה ________ :תוקף_____________ :
מקום הנפקת הדרכון______________________ :
מטייל/ת שנרשמ/ת לבד :מעוניין  /ת:
 בחדר ליחיד )בתוספת תשלום(.

 בשיבוץ בן/בת זוג לחדר.

 בשיבוץ בן/בת זוג לחדר.

בקשות מיוחדות:

בקשות מיוחדות:

אוכל בטיול :רגיל  /צמחוני
אוכל בטיסות :רגיל  0צמחוני  0אחר ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
מועדוני תעופה :בחברה; ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
מס' נוסע מתמיד/נאמן_____________________ :
חתימת הנוסע___________________________ :

אוכל בטיול :רגיל  /צמחוני
אוכל בטיסות; רגיל  0צמחוני  0אחר ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
מועדוני תעופה :בחברה; ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
מס' נוסע מתמיד/נאמן_____________________ :
חתימת הנוסע________________________ :

 למשלמים בהעברה בנקאית -יש להעביר אלינו העתק של אישור ההעברה מהבנק.
 למשלמים בכרטיס אשראי – יש למלא את הטופס המצורף.
 יש לוודא שהדרכון בתוקף לשנה לפחות ויש בו לפחות  2עמודים נקיים מחותמות.
 מומלץ לדאוג לביטוח נסיעות מקיף עם הזמנת הטיול.
התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שימסרו בכתב עד מועד היציאה מהווים את הסכם ההתקשרות
שבין החברה למטייל.

אני ,החתום מטה ,מאשר בזה לחברה הגיאוגרפית לחייב את כרטיס האשראי שלי ,עבור טיול :מלדיביים אוקטובר  | 2016על פי
הפרטים הבאים:
סוג_______________________________ :
מספר____________ /___________ /____________ /___________ :
 3הספרות האחרונות בגב הכרטיס _______________
תוקף___________ /___________ :
שם בעל הכרטיס_________________ :

מספר ת.ז__________________________ :

כתובת __________________________________ :טלפון______________________ :
מחיר )כולל טיסות בקו המוצע( 3,335 :דולר לאדם

לחדר  – Ocean View Suiteתוספת  220דולר לאדם
לחדר  – Superior Singleתוספת  550דולר לאדם
* המחיר תלוי בזמינות הטיסות ויכול להשתנות בהתאם למועד הכרטוס
תנאי תשלום

 50%עם הרישום לטיול ו 50%-כ 90-יום לפני מועד היציאה לטיול ,כל תשלום באשראי אפשר עד  3תשלומים שווים
אנא ציינו כאן את אופן התשלום המועדף ,כולל מספר תשלומים_____________________ :
סכום החיוב יבוצע בשקלים )אלא אם יצוין מפורשות אחרת( על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום החיוב.
*חובה לבצע ביטוח נסיעות )כולל ביטוח ביטול נסיעה( לפני יציאת הטיול ומומלץ כמה שיותר מוקדם או עם הרישום.
*לספינות ושאר נותני שירות מקומיים עשויים להיות טפסים נוספים ,כולל טפסים רפואיים ,שיש למלא לאחר הרישום.
•

•

כמו כן מאשר כי קראתי את פרטי המסלול בתכנית הטיול והבנתי את תנאי הביטול ושאר הפרטים.
.

הערות:

חתימה__________________________________________ :

נא להחזיר חתום למייל assaf@diveoverseas.com
או לפקס072-2818449 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

מחיר הטיול כולל:

העברות
טיסות בקו המוצע דרך מוסקבה
לינה בספינה  7לילות בחדר ברמת  Standardלאדם בחדר זוגי ,או ברמה אחרת לפי מה שהוזמן
מסים מקומיים
בימי ההפלגה כלכלה מלאה
הדרכה באנגלית
מיכל ) (12Lומשקולות
כ 18-17-צלילות
ירידות או סיורים בחוף ככל הניתן

המחיר אינו כולל:
• השכרת ציוד צלילה
• נייטרוקס )כרוך בעלות של  100דולר לאדם ,לא חובה(
• השכרת מחשב ופנס צלילה )שניהם חובה במלדיביים(
• ביטוח רפואי ומטען
• טיפים לצוות )מומלץ כ 70-90-דולר לאדם(
• הוצאות אישיות.
טיסות עם חברת איירופלוט דרך מוסקבה:
טיסות הלוך:
 15.10שעה  15:05ת"א – מוסקבה ,נחיתה  19:05ב 15-לחודש \ טיסת איירופלוט
 15.10שעה  22:50מוסקבה  -מאלה ,נחיתה  09:35ב 16-לחודש \ טיסת איירופלוט
טיסות חזור:
 23.10שעה  11:10מאלה – מוסקבה ,נחיתה  17:55ב 23-לחודש \ טיסת איירופלוט
 24.10שעה  01:10מוסקבה – ת"א ,נחיתה  05:20ב 24-לחודש \ טיסת איירופלוט

תנאים כלליים
תנאי תשלום

 50%עם הרישום לטיול ו 50%-כ 90-יום לפני מועד היציאה לטיול ,כל תשלום באשראי אפשר ב 3-תשלומים שווים
דמי ביטול

 עד  90ימי עבודה לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם עבור ההפלגה וסידורי הקרקע ,למעט דמי ביטול מונהגים על ידי חברותהתעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו ,ומקדמה בלתי חוזרת בסך  $ 850למטייל.
 מ 90-ועד  45ימי עבודה לפני היציאה  -דמי ביטול בסך  50%ממחיר ההפלגה וסידורי הקרקע ,בנוסף לדמי ביטול המונהגים עלידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
 פחות מ 45-ימי עבודה לפני הנסיעה – דמי ביטול בסך  100%מעלות הטיול. בנוסף  -דמי הביטול כפופים לכל תנאי הביטול שיחולו על ידי הספקים בחו"ל ,אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל .למסלוליםשיש להם תנאי ביטול מיוחדים מצורף פירוט בנפרד.
ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך  30יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול ,בין אם על ידי הלקוח ובין
אם על ידי החברה בחו"ל .הכסף המוחזר יחושב בערכים דולריים.
הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל :הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב ,בשעות העבודה )אפשר בפקס(.
הבהרה לגבי "ימי עבודה" :ימי עבודה הם הימים א' עד ה'  -להוציא חג או ערב חג.
טיסות

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות ,אשר יבוצע על ידי חברות התעופה ,עלול להביא לשינויים במסלול הטיול .משרדנו יעשה כל
מאמץ כדי לחסוך מהנוסעים הוצאות כספיות נוספות ,יחפש עבורם חלופות מתאימות ויפעל למענם אל מול חברות-התעופה
והספקים בחו"ל ,אולם במידה ויהיו תוספות-מחיר הנובעות משינויים מסוג זה ,יישאו המטיילים ,בהוצאות אלו במלואן .הודעה על
שינוי בלוח-הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.

לבירורים ,נא ליצור קשר עם
אסף assaf@diveoverseas.com 054-8184488
אמירamirgur@geotours.com 050-4833198

