חנוכה 2017
טיולי חו”ל

רות המורים

חברי הסתד

ל

הסתדרות המורים בישראל

עובדי הוראה יקרים,
שתהא לכולנו המשך שנה טובה ומבורכת
ושגרה מהנה ופוריה
בברכה
יפה בן-דויד
המזכירה הכללית
הסתדרות המורים

גד דיעי
מ”מ מזכ”לית
הסתדרות המורים

הנחיות כלליות טיולי חו”ל – חנוכה 2017
כל המופיע בעמוד נכון ליום הדפסת החוברת .מומלץ
להתעדכן באתר האינטרנט טרם ההזמנה.
כל הפעילות המפורטת בחוברת טיולי חו”ל – חנוכה
 2017ובאתר הסתדרות המורים מיועדת לחברי
הסתדרות המורים ולבני זוגם בלבד .כבני משפחת עו”ה
ייחשבו בן או בת הזוג של המורה וילדיהם בלבד ,בטיולים
מאורגנים השתתפות מגיל  ,16מלבד טיולי משפחות.
פרטים כללים ומסלולי הטיול אפשר לקבל בטלפונים
המפורטים בכל טיול כפי שמפורסמים בחוברת ובאתר
הסתדרות המורים  / www.itu.org.ilימי היציאה
והחזרה נכללים במניין הימים .ייתכנו שינויים בתאריכי
היציאה לטיולים .המידע יעודכן באתר ו/או במעמד
ההזמנה אצל הספק המבצע .כל הטיולים המאורגנים
בתיירות חו”ל כפופים למפורט בחוברות הסיטונאים
בסעיף התנאים הכלליים של כל אחת מהחברות
המבצעות * .על כל משתתף לבדוק בעצמו את תנאי
ההתקשרות עם החברה המציעה את ‘החבילה’ בטרם
ההתקשרות .התשלום כולל את השירותים המפורטים
בלבד .במקרים בודדים ייתכנו סיורי בחירה שיחויבו
בתשלום נוסף (אופשיונלס)
באחריות הנרשם לבדוק כי דרכונו תקף ל 6 -חודשים
מיום היציאה לנופש* המחירים כוללים מסי נמל ,דמי
ביטחון והיטלי דלק כפי שעודכנו עד ליום הוצאת
החוברת .אם יתייקרו אחד מהמרכיבים יעודכן המחיר
בהתאם באתר ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק
המבצע .ט.ל.ח
לתשומת ליבכם
מחיר הטיולים נקבע לאחר בדיקת ועדת התיירות.
המחיר לעו”ה מופחת ב 50$ -ישולם ע”י הסתדרות
המורים בישראל.

תנאי ביטול
תנאי ההשתתפות ומידע כללי כולל סעיף דמי ביטול,
ראו בדף ההרשמה לטיול של החברה המבצעת.
* הסתדרות המורים רשאית לסיים את המכירה/
הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת * ייתכנו טעויות
שנפלו בתום-לב במסגרת הפרסום בחוברת במחירים ו/
או במרכיבים אחרים הקשורים בהם * הרישום הקובע
הוא זה המופיע באתר הסתדרות המורים www.itu.org.
 ilו/או אצל החברה המבצעת * כל טענה ,תביעה או
דרישה המתבססות על הטעות הרשומה בחוברת יידחו
על הסף – ט.ל.ח.
תנאי תשלום
ניתן לשלם עד שלושה תשלומים בכרטיס אשראי (שער
‘’העברות והמחאות’’ מכירה גבוה ביום התשלום) .ט.ל.ח
תנאים ואחריות
הסתדרות המורים בישראל ,להלן ‘הסתדרות המורים’,
מודיעה בזאת כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת
השירותים והמוצרים בחוברת זו מתבצעת במסגרת
היותה מקשרת בלבד .לפיכך ,אין הסתדרות המורים
נושאת באחריות כלשהי לטיב השירותים ,איכותם ו/או
נזק כלשהו העלול להיגרם למזמין השירותים והמוצרים
הנ”ל כי כל טענה ו/או תביעה בקשר לשירותים ו/או
המוצרים ,הסתדרות המורים לא תהא אחראית לכל נזק
כאמור לעיל .מומלץ לבדוק את מפרט החבילה טרם
ההתקשרות .התמונות להמחשה בלבד – ט.ל.ח

www.itu.org.il

לפלנד  -חלום ליל חורף!
חנוכה

ספארי בלפלנד  -חנוכה

מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
טיסות סדירות
 7ימים –  6לילות
Santa Sport Rovaniemi / Cumulus
Kemi
הלסינקי /רובניימי /יער הציידים /המפלים
הקפואים בקורואומה /מזחלות כלבי
האסקי – חוות איילי הצפון/
פארק  Snowmanוהכפר של סנטה
קלאוס ,נהיגה בקרטינג על הקרח ,קמי/
גן החיות הצפוני ביותר בעולם /חנות
מפעל השוקולד פייזר /מבשלת בירה
פינית בטורניו/ספארי אופנועי שלג/
דיג בקרח /סיור לילה 'לצוד את זוהר
הצפון' /מוזיאון 'ארקטיקום'
תאריכים12-18/12/2017 :
כלכלהFB :
המחיר שלנו לחבר€ 1,960 :
מחיר מלווה€ 1,995 :
מחיר לקהל הרחב€ 2,121 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
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טיולים מאורגנים
אתונה  -סופשבוע
שומרי מסורת

סיור מקיף באתונה ,מופע גדול ,תעלת
קורינתוס ,נאפפליו ,פיראוס
 4ימים –  3לילות
כלכלה + BB :ארוחת ערב בטברנה
תאריך יציאה15/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$690 :
מחיר לקהל הרחב$810 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

אתונה  -סופשבוע מוזיקלי

סיור בעיר ,ארוחה בטברנה ,מופע גדול,
פיראוס
 4ימים –  3לילות
תאריכי יציאה15/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$740 :
מחיר לקהל הרחב$1,079 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

באטומי ומערב גאורגיה

באטומי ,הגנים הבוטנים ,קוטאיסי ,שמורת
סטפליה ,חבל אדג'רה אירוח משפחתי
הטבה מיוחדת עלייה ברכבל לתצפית
מרהיבה על בטומי
 5ימים –  4לילות
תאריכי יציאה10/2017 ;09/2017 :
לא כולל חגים
כלכלה:
המחיר שלנו לחבר$899 :
מחיר לקהל הרחב$1,078 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il
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בוקרשט  -טעימה רומנית

 5ימים –  4לילות
תאריכי יציאה12/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר$519 :
מחיר לקהל הרחב$609 :
תאריכי יציאה17/12/2017 :
כלכלה 3 + BB :ארוחות ערב
המחיר שלנו לחבר$549 :
מחיר לקהל הרחב$639 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

בייג'ינג הקסומה

טיסות אל-על
הכפר האולימפי שוק אוכל הלילי /כיכר
טייננן  -העיר האסורה  -מפעל משי +
מופע אקרובטיקה /החומת הסינית -
המרכז לרוקחות סינית מסורתית /ארמון
הקיץ  -תערוכת הפנינים /מוזיאון העיר
 שוק הפשפשים  -המרכז לרפואהסינית מסורתית /המוזיאון הלאומי  -רחוב
האומנות והקליגרפיה  -תערוכת הג'ייד/
מקדש השמיים  -בית תה מסורתי /מקדש
הלאמה  -שוק הפרחים
 8ימים –  7לילות
תאריכי יציאה13/12/2017 :
כלכלה :ע״ב ארוחת בוקר +
ארוחה אחת נוספת
המחיר שלנו לחבר$1,049 :
מחיר לקהל הרחב$1,399 :
לא כולל ויזה
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

בייג'ינג ושנחאי

טיסות אל-על
בייג'נג ,העיר האסורה וכיכר טיננמאן,
החומה הגדולה ,שנגחאי ,הרובע היהודי,
ארמון הקיץ ,מקדש השמיים ,מקדש
הלאמה ,שוק הפרחים
 8ימים –  7לילות
תאריך יציאה11/12/2017 :
כלכלה BB :ע״ב ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר$1,249 :
מחיר לקהל הרחב$1,299 :
לא כולל ויזה
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

הודו – טיול מאורגן

 9ימים –  8לילות
ניו דלהי /אגרה /הטאג’ מאהל /ג’איפור/
פושקאר ועוד...
תאריכי יציאה :נובמבר-דצמבר 2017
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,245 :
מחיר מלווה$1,295 :
מחיר לקהל הרחב$1,395 :
להזמנות :כרמל תיירות 03-5498144

וייטנאם – טיול מאורגן

טיסות אל-על ישירות להונג-קונג
 9ימים –  8לילות
מקסיקו סיטי /מרידה /צ’צין איצ’ה /סנוטת
 ,IK KILאושמל ועוד
תאריכי יציאה27/11/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,545 :
מחיר מלווה$1,695 :
מחיר לקהל הרחב$1,995 :
תאריכי יציאה25/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,645 :
מחיר מלווה$1,695 :
מחיר לקהל הרחב$1,995 :
להזמנות :כרמל תיירות 03-5498144

וייטנאם ,קמבודיה
והונג-קונג – טיול מאורגן
חנוכה

טיסות אל-על ישירות להונג-קונג
 14ימים –  13לילות
מקסיקו סיטי /מרידה /צ’צין איצ’ה /סנוטת
 ,IK KILאושמל ועוד
תאריכי יציאה13.12.2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$2,395 :
מחיר מלווה$2,445 :
מחיר לקהל הרחב$2,545 :
להזמנות :כרמל תיירות 03-5498144

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
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מקסיקו – טיול מאורגן – כולל
נופש בקנקון!

 10ימים –  9לילות
מקסיקו סיטי /מרידה /צ’צין איצ’ה /סנוטת
 ,IK KILאושמל ועוד
תאריכי יציאה5/12/2017 :
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$1,845 :
מחיר מלווה$1,895 :
מחיר לקהל הרחב$1,995 :
תאריכי יציאה 12/12/2017 :חנוכה
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$1,945 :
מחיר מלווה$1,995 :
מחיר לקהל הרחב$2,095 :
להזמנות :כרמל תיירות 03-5498144

מלטה
שומרי מסורת

וייטנאם וקמבודיה

האנוי ,האלונג ביי ,סאפא ( ,)sapaשווקי
המיעוטים ,לאו קאי  -האנוי ,הואה  -נהר
הבשמים ,דאנאנד ' -מעבר העננים'  -הוי
אן ,הו צ'י מין (סייגון)מחילות קו צ'י  -קאו
דאי ,דלתת המקונג  -קאן טו ,צ'או דוק
 נהר המקונג ,הפלגה בנהר הקמבודיה,סיאם ריפ  -מקדשי אנגקור ,אגם טונלה
 19ימים –  16לילות
תאריכי יציאה07/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$3,540 :
מחיר לקהל הרחב$3,990 :
לא כולל ויזה ואשרות כניסה
להזמנות :דיסקברי 03-5627248
www.discoveryt.co.il

זנזיבר וטנזניה  -חנוכה

נופש בזנזיבר האי החלומי ספארי בטנזניה
 8ימים –  7לילות
כלכלה :חמישה ימים הכל כלול  /שני
לילות FB
תאריך יציאה13/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$2,249 :
מחיר לקהל הרחב$2,399 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

לפלנד  -חלום ליל חורף!
חנוכה

טיסות סדירות
רובניימי  -ציוד ארקאי! המפלים הקפואים
בקורואמה  -סיור לילה 'לצוד את הזוהר'!/
ספארי אופנועי שלג  -דיג בקרח /שלג
יער הציידים  -פארק סנטה קלאוס ופארק
 /SNOWMANכלבי האסקי  -אייל הצפון -
טקס לאפי מסורתי
 7ימים –  6לילות
תאריכי יציאה12-18/12/2017 :
כלכלהFB :
המחיר שלנו לחבר€1,919 :
מחיר לקהל הרחב€2,121 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

מדריד  -טיול כוכב

טיסות סדירות
סיור כיכרות במדריד ,אמת המים בסגוביה,
הרובע היהודי בטולדו ,העיר העתיקה של
אבילה
 5ימים –  4לילות
תאריכי יציאה12/12/2017 :
כלכלהBB :
המחיר שלנו לחבר$749 :
מחיר לקהל הרחב$949 :
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

צוקי רינגלי ,גני סן-אנטון ,המערה הכחולה,
כפר האמנים טה’ קלי ,מדינה ,רבאט ועוד
 5ימים –  4לילות
כלכלה + HB :אפשרות הכנת כריכים
בצהריים
תאריכי יציאה26/11/2017 ;12/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר€735 :
מחיר לקהל הרחב€855 :
תאריך יציאה10/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר€725 :
מחיר לקהל הרחב€842 :
תאריך יציאה24/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר€815 :
מחיר לקהל הרחב€940 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

מטעמי קטלוניה
שומרי מסורת

ברצלונה ,קוסטה בראווה ,מונטסרט
 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריכי יציאה10/12/2017 ;5/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר$723 :
מחיר לקהל הרחב$873 :
להזמנות :קשרי תעופה 03-5205077
www.kishrey-teufa.co.il

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
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סרביה

 5ימים –  4לילות
כלכלהBB :
תאריך יציאה17/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$809 :
מחיר לקהל הרחב$899 :
להזמנות :ארקיע *5758
www.arkia.co.il

סרי לנקה והאיים המלדיביים
טיול מאורגן

 10ימים –  9לילות
סיור בנמל הדייגים הצבעוני נגומבו/סיור
ב”מקדש השן”/ביקור ב”מצודת סלע
סיגיריה”/ביקור בדמבולה/ביקור בפינאוולה
נופש בסרי לנקה/מלדיבים*
כלכלהHB :
תאריך יציאה11/2017 :
המחיר שלנו לחבר$1,245 :
מחיר מלווה$1,295 :
מחיר לקהל הרחב$1,495 :
תאריך יציאה12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$1,345 :
מחיר מלווה$1,395 :
מחיר לקהל הרחב$1,495 :
*יציאה למלדיבים בתוספת 700$
להזמנות :כרמל תיירות 03-5498144

פילפינים – טיול מאורגן

טיסות אל-על ישירות להונג-קונג
 10ימים –  9לילות
נופש באי מינדורו /אגם טאאל/
מפלי פגסאנחאן /טראסות האורז בבנאווי/
הכפרים בטאד ובאנגאן /מנילה
כלכלהHB :
תאריך יציאה20/11/2017 :
המחיר שלנו לחבר$1,745 :
מחיר מלווה$1,795 :
מחיר לקהל הרחב$1,895 :
תאריך יציאה18/12/2017 ,5/12/2017 :
המחיר שלנו לחבר$1,995 :
מחיר מלווה$2,045 :
מחיר לקהל הרחב$2,145 :
להזמנות :כרמל תיירות 03-5498144
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פלאי הודו

דלהי ,אגרה וראג'סטן כולל פושקאר
טיסות ישירות – אל על
טהג' מאהל ,אתר ההנצחה של מהטמה
גנדי ,המצפה האסטרונומי ,ג'איפור העיר
הורודה ,ארמון הרוחות ,אגרה והמבצר
האדום ,רכיבה על פילים ,סיור גמלים
בפושקאר
 10ימים –  7לילות
תאריכי יציאה10/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,449 :
מחיר לקהל הרחב$1,699 :
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

קרלה ארץ התבלינים

קוצ'ין ,מונאר ,מדוראי וטעימה ממובאי
טיסות ישירות – אל על
בית הכנסת 'פרדסי' ,רשתות הדייג
בפורט קוצי'ן ,מופע תיאטרון קתקאלי,
שייט בלגונות של הבקווטרס ,מוזיאון
התה במונאר ,סיור בחוות תבלינים ,מופע
אמנויות לחימה ,סיור ריקשות במודראי,
סיור במומבאי (בומביי לשעבר)
 10ימים –  7לילות
תאריכי יציאה10/12/2017 :
כלכלהHB :
המחיר שלנו לחבר$1,549 :
מחיר לקהל הרחב$1,799 :
לא כולל ויזה
להזמנות :אשת טורס 03-7771030
www.eshet-tours.com

קמבודיה וייטנאם ותאילנד
שומרי מסורת

נבקר בפלא השמיני של העולם העתיק
מקדשי אנגקור משם נטוס אל סייגון
בוייטנאם.
נבקר בדלתא של המקונג נסייר בעיר
סייגון ונתארח בבית חב״ד בשבת נמשיך
בטיסה אל דאנאנג והעיר העתיקה הוי
אן .נטוס אל האנוי ומשם נמשיך לשייט
מרהיב בין הרי הקארסט של מפרץ
האלונג ,נשוב אל האנוי לסיורים מעניינים
באתריה המיוחדים ובנין בין המרהיבה
נטוס אל בנגקוק לשבת עם קהילת חב״ד
המקומיים ומשם בטיסה חזרה לתל אביב
 15ימים –  12לילות
תאריכי יציאה04/12/2017 :
כלכלהFB :
המחיר שלנו לחבר*$4,020 :
מחיר לקהל הרחב*$4,190 :
*המחירים הנקובים הינם לתשלום במזומן.
תשלום בכרטיס אשראי בתוספת של 2%
להזמנות :טוס מסורת 03-9669060

תאילנד קלאסי – אוטובוס
שומרי מסורת

נמריא אל בנגקוק בירת תאילנד לאחר
שנבקר בגנים הבוטאניים ונחזה במופע
אותנטי מקומי נמריא צפונה אל ציאנג ראי
נרכב על פילים נשוט בנהר הקוק נבקר
את שיבטי ההרים וארוכות הצוואר נבקר
בגני אם המלך ולקראת יום שישי נגיע
אל ציאנג ראי לשבת עם חב״ד .נמשיך
אל ההר הגבוה בתאילנד דוי אנטאנון
ולאחר מכן נמריא דרומה אל האי הגדול
ביותר בתאילנד :פוקט לחוויה מדהימה
של יומיים ים-ים ועוד ים ...האי של ג’יימס
בונד /האי קופיפי חוויה שלא תישכח
נמריא אל בנגקוק נבקר במרכז הקניות
הגדול ה  mbkנבקר בארמון המלך לאחר
השבת עם חב״ד נצא אל השוק הצף
קאנצאנבורי והגשר על נהר קוואי תם
טיולנו המקסים.
 15ימים –  12לילות
תאריכי יציאה04/12/2017 :
כלכלהFB :
המחיר שלנו לחבר*$3,120 :
מחיר לקהל הרחב*$3,290 :
*המחירים הנקובים הינם לתשלום במזומן.
תשלום בכרטיס אשראי בתוספת של 2%
להזמנות :טוס מסורת 03-9669060

לאוס ותאילנד
שומרי מסורת

לאחר הנחיתה בתאילנד נמשיך אל לואנג
פראבאנג אשר בלאוס .מפלים ופילים
שייט על המקונג סיור עיר וכיף לא רגיל.
נמשיך בטיסה אל תאילנד לשבת עם
חב״ד בבנגקוק .חופי פטאיה .נבקר
באי האלמוגים ונמשיך בשייט אל העיר
המלכותית הואה הין שם נבלה בטיולים
ימיים שנורקל ,צלילות ,שחייה ואתרים
מעניינים נוספים .כאן גם נבלה את השבת
השנייה ללא בית כנסת .נשוב אל בנגקוק
ואל ה  mbkמרכז הקניות הגדול של
בנגקוק ,בלילה נשוב בטיסה ארצה.
 15ימים –  12לילות
תאריכי יציאה04/12/2017 :
כלכלהFB :
המחיר שלנו לחבר*$4,480 :
מחיר לקהל הרחב*$4,620 :
*המחירים הנקובים הינם לתשלום במזומן.
תשלום בכרטיס אשראי בתוספת של 2%
להזמנות :טוס מסורת 03-9669060

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!

www.itu.org.il

טיסות – מחירים מיוחדים
מחירי טיסות בלבד

להזמנות קשרי תעופה www.kishrey-teufa.co.il | 03-5205077
10-12/2017
לא כולל חגים

מחיר
לחבר
ה”ה

חברת תעופה לילות

יעד

ברצלונה

וויאלינג

3,4,5,6

$449

$399

טטרה

סאן-דור
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$399

$349

מדריד

אל-על

3,4

$499

$449

מונטנגרו
איירליינס

6

$429

$379

פירנצה

וויאלינג

6

$399

$349

בוקרשט

ישראייר

3,4

$369

$319

וורשה

ישראייר

3,4

$399

$349

לונדון

אל-על

3,4

$499

$449

רומא

נאוס /וויאלינג

3,4

$399

$349

פודגוריצה

המחירים לאדם בחדר זוגי | אין כפל מבצעים והנחות | על הטיולים המפורסמים בחוברת אין הנחה במעמד החיוב
למשלמים בכרטיס אשמורת יובהר כי ׳המחיר לקהל הרחב׳ הוא המחיר כפי שנמסר מהחברה ועשוי להשתנות | ט.ל.ח.
מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
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