צפון רומניה  -חבילת נופש
 7לילות כולל העברה ע"ב חצי פנסיון כשר גלאט
מהדרין בהכשרת הרב נחשוני
מלון *GRAND HOTEL ITALIA 5
http://grandhotelitaliacluj.ro/?lang=en

בואו לנפוש באוויר הרים מחייה נפשות בעיר קלוז' ,בירת טרנסילבניה ,במלון היוקרה הכי מפואר
בכל רומניה ,גראנד איטליה ,השוכן בשכונת המגורים היוקרתית בונה זיווה מעל מרכז העיר,
ומציע סטנדטים מערביים ,ריהוט בסגנון ליברטי איטלקי וגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי .חדרי
האירוח מרווחים ,אלגנטיים וכוללים רצפות שיש או פרקט ,ריהוט בסגנון ליברטי ,חדרי רחצה
מפוארים מרוצפים באריחי פסיפס זכוכית יקרי ערך עם אמבט עיסוי ,טלוויזיה בלוויין בעלת מסך
שטוח בגודל  32אינץ' ,מיני בר וכספת למחשב נישא .רובם מציעים גם מרפסת .במלון ,בריכת
שחייה,
לילות

מחיר לאדם בחדר זוגי

יציאה

חזרה

14/08/2018 07/08/2018

7

€ 1190

21/08/2018 14/08/2018

7

€ 1190

28/08/2018 21/08/2018

7

€ 1190

04/09/2018 28/08/2018

7

€ 1190

המחיר כולל
 טיסה בינ"ל ישירה
 חדר קלאסי מפואר .גודל החדר  30מ"ר ע"ב חצי פנסיון
המחיר אינו כולל
 סיורים יומיים שורשיים בעלות של  25יורו לאדם לערים סיגד ,סאטמר ,סיביו ועוד...
 הוצאות אישיות
 ביטוח נסיעות

דמי ביטול
 עד  30ימי עבודה לפני היציאה –  €100לאדם
 29 עד  14ימי עבודה –  50%משווי החבילה
 13 עד  7ימי עבודה –  75משווי החבילה
 7 ימי עבודה עד ליציאה –  100%משווי החבילה

סיורי בחירה 2018
קלוז' – זאלאו – מויגרד – זיבאו
נבקר במוזיאון היסטוריית הפרפרים ,מחנה צבאי רומי פורוליסום ,הגן הבוטני
של ג'יבו מהיפים באירופה.

קלוז' – טורדה – איוד – אלבה יוליה
נבקר בסלינה טורדה (להביא בגדים חמים) ,מבצר אלבה יוליה ,מבצר איוד

טעימה מכפרי מאראמורש
בכפרי מארמורש נוצר ההווי של ה "שטייטל " היהודי ועד לכפר בוגד ן(לשעבר
קובנא ,מקום הולדת הורי המארגן

קלוז'-טרגו -מורש-טורדה
ביקור בסלינה טורדה(להביא בגדים חמים)-מכרה מלח מימי הביניים.
פארק השעשועים –אזור האוזון ביותר בטרגו מורש ,מנזר רצ'יה ליד טרגו
מורש ,עיירות ,כפרים וירוק לכל אורך הנסיעה

מחיר טיול לאדם € 25
הרשמה מתבצעת בבית המלון.
חשוב לדעת
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל
* על הנוסע מוטלת האחריות להגיע למפגש הקבוצה ולהתעדכן סופית ,בכל השינויים הרבים
המתבצעים במסלול הסופי לאחר עדכון טיסות פנים ושינויי סוכני הנסיעות בחו"ל .כל מסלול עובר
שינויים בהתאם לנ"ל ובנסיבות שינויי אקלים רציניים או מפגעים ושינויים הכרחיים .אין לנו כסוכני
נסיעות שליטה על שינויים רבים המתבקשים בחלוף החודשים הרבים מאז תכנון הטיול המקורי.
בכל מקרה שהנוסע ימצא לנכון לבטל ההרשמה לטיול עקב השינויים במסלול ,יוחזר לנוסע כל
כספו.
* ביצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* יש לוודא שהדרכון תקף ל 6-חודשים לפחות
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

