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 לקבוצה סגורה הרשמה טופס
 

  23/2/2023תאריך יציאה :  טיול למצרים עם מטרופוליסשם הטיול :  _____________תאריך הרשמה: 

     $950תוספת ליחיד בחדר  $3359אדם בחדר זוגי   :בינלאומיות  ללא טיסות  מחיר הטיול

 _________ה"כ לחיוב: __ס      מספר מטיילים: ____  

 ____________________________________ דוא"ל______ : : בית __________________ ניידטלפון

 כתובת ומיקוד: __________________________

 
 נא הקף בעיגול:

  ליחיד חדר.3. זוגי מיטות נפרדות  2  זוגי. 1                     :המבוקש החדר סוג
  צמחוני. 2  רגיל.1              :בטיסה מבוקש אוכל סוג
 בטיול מבוקש אוכל סוג

 צמחוני . 2  רגיל.1  :למעט בטיולי מסורת(–)אין כשר 
 בקשות אחרות מיוחדות במידה ויש: 

 
 
 

 הקורונה בתקופת טיולים 
היציאה מילניום שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולדחות את הטיול. במקרה מקרה של התפרצות קורונה לפני ב

 .$ דמי טיפול או דחיית טיול 47למעט  כספיה יהיה אפשר לבחור בין החזר כז
 יובהר ויודגש כי כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים ומתקיימות טיסות למדינת היעד, הטיולים ייצאו כסדרם. 

)מוקדם ככל הניתן(, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, הכוללת גם סעיף קורונה. סעיף  על הנוסע חלה חובה להצטייד
 .זה הוא חובה. וזאת על מנת לחסוך לכם עוגמת נפש והפסד כספי

בכל מקרה שבו נוסע לא יוכל להצטרך לטיול עקב אי מילוי או אי עמידה בהוראות או בתנאים, חברת מילניום איננה 
 באתר מילניוםל יהיו כפי שמופיע אחראית לכך ודמי הביטו

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . החברה של האינטרנט באתר שמתפרסמים כפי הכלליים התנאים לכל בכפוף תיעשה מילניום לטיולי ההרשמה
 .טל"ח והנחות מבצעים כפל אין

המפרט את דמי  ובהתאם לחתימה על טופס הרישום החברה באתר הכלליים בתנאים לרשום כפופים הביטול דמי
  הביטול.

 

 חודשים מיום יציאת הטיול. 6יש לוודא כי הדרכון בתוקף לפחות 
  noa@mtours.co.ilצילומי דרכון למייל  טופס הרשמה בצירוף  יש להעביר

 2נוסע  1נוסע  

 שם משפחה ופרטי בעברית 
 

  

 שם משפחה בלועזית כפי שמופיע בדרכון
 

  

 שם פרטי בלועזית כפי שמופיע בדרכון
 

  

 מספר דרכון
 

  

 תוקף דרכון )ראו הערה למטה(
 

  

 תאריך לידה
 

  

 מספר ת.ז. 
 

  

 טלפון נייד
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 054-9584920ים והרשמה :  ררוביל

 לטיול המאורגן:  ההרשמה תנאי
אצל סוכן/נציג מטעם  ההרשמה לאחר כי לוודא הנוסע . באחריותבהרצו"תתבצע על ידי מילוי טופס ההרשמה  לטיול נוסע הרשמת
התשלום יגבה בעת  מולאו כולל פרטי כרטיס האשראי. בטופס הדרושים הפרטים כל כאשרחתום  הרשמה טופס ישלח  מילניום,

 בעת רישום לטיול ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני לנציגי החברה )בעל פה או על גבי טופס ההרשמה(, מאשר המטיילההרשמה. 
 .SMSקבלת דיוור הודעות ופרסומות מחברת מילניום באמצעות המייל ואו בהודעת 

במידה וירצה להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על ביטול קבלת הודעות שיווקיות בתחתית 
 .info@mtours.co.ilחוזר לכתובת המייל  העמוד או שליחת מייל

 ביטול הרשמה
 תשלום: 

 .ניתן לשלם בכרטיס אשראי
 תשלום בהעברה בנקאית בשקלים או לחשבון דולרי.

 ביטול הרשמה
המאשר את ביטול הטיול  info@mtours.co.il ביטול עסקה יעשה בכתב וישלח לחברת מילניום טיולים ותיירות בע"מ לכתובת מייל 

 .בהרצו"ואישורו חזרה ע"י סוכן / נציג מטעם מילניום וזאת בכפוף למדיניות דמי הביטול 

 בגין ביטול השתתפות בטיול: דמי ביטול
לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, רשאי בית העסק  58תיקון 

 חלופות: 2להציע לצרכן לבחור בין 
 . זכות ביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן )ככל שהצרכן עומד בתנאי החוק(1
 של נותן השירות מחוץ לישראל.. מדיניות הביטול 2

עלות הטיולים המאורגנים של חברתנו מורכבת משירותים שניתנים בישראל )מרכיב הטיסות( ומשירותים שניתנים מחוץ לישראל 
 )מרכיב שירותי הקרקע בחו"ל, כגון: בתי מלון, כניסות לאתרים, אוטובוסים והסעות(.

 הקרקע שירותי מרכיב לגבי. מרכיב הטיסות עבור ורק אך ביטול בדמי יזכה( הצרכן הגנת חוק בתנאי העומד) הזמנה ביטול, לפיכך
 :לישראל מחוץ הניתנים  השירותים לביטול מסלולים 2 מציעה חברתנו -ל"בחו

 לתנאי בהתאם הנקבעים, הטיול בתכנית הרשומים ביטול לתנאי בהתאם ביטול: ראשון מסלול. 1
 .המחדל ברירת הינו זה מסלול. ל"בחו השונים התיירות ספקי של הביטול    
 עלות על 8% של לתוספת בתמורה, הישראלי הצרכן הגנת לחוק בהתאם ביטול: שני מסלול. 2

    ביצוע בעת, בכתב חברתנו את שיידעו ללקוחות תתאפשר זה במסלול בחירה. הטיול    
  בכפוף וכן; זה מסלול על בכתב חוזר אישור וקיבלו, זה במסלול לבחור רצונם על, ההזמנה    
 .ההזמנה ביצוע בעת לחברתנו שולמה הטיול עלות שמלוא לכך    

 האמור בהתאם למידע כללי תנאים ואחריות באתר מילניום:

https://www.mtours.co.il/content/general_conditions.aspx  
 

 ול טיול למצרים עם מטרופוליס:דמי ביט

 לאדם. 250$  ביטולביטול מכל סיבה שהיא יחויב בדמי  ההרשמהמרגע  √

 דמי ביטול. 30%ימי עבודה לפני היציאה  45-21√

 דמי ביטול. 50%ימי עבודה לפני היציאה  20-7 √

 דמי ביטול. 100%עבודה ועד יום היציאה ימי  6-מ√

  שבת וחגים.-ה( לא כולל שישי-ימי עבודה )ימים א√

 (וחגים  חג וערבי שבת/שישי כולל לא חמישי עד ראשון: עבודה ימי )חישוב            
 

 מלאה בהתחייבות שירותים
  מלאה  בהתחייבות שנרכשו לשירותים או/ו פנימיות לטיסות תשלום, טיסה כרטיס שינוי, אשרות הנפקת בגין הוצאות

 . מלאים ביטול דמי יחולו - ומוחלטת

 מכר מרחוק עסקתביטול  - 65לקוחות מעל גיל 
לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך ורק כפופים לתנאי דמי הביטול של הספקים בחו"ל ו, דמי הביטול שיחולו 

 .לשירותים הניתנים מחוץ לישראללשירותים הניתנים בישראל ולא 

 
 במלואם ידי על , הובנו הביטול דמי תנאי כולל סקהלע נטייםוהרלו הפרטים שכל מאשר אני זו בחתימתי כי מצהיר אני•
 

______________________        ______________________               ______________________ 
 תאריך    ת.ז.          חתימת הלקוח                  
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 תשלום:טופס 

 

 פרטי כרטיס האשראי )לא מקבלים כרטיס דיינרס(

 ____________________________ז.ת __________________________הכרטיס בעל שם

 _______________סוג כרטיס:______: _________________________האשראי כרטיס ס'מ

 לחיוב_____________סכום  _____________ ספרות בגב הכרטיס 3_________וקף כרטיס: ת

 __________________הסכום בתשלום אחד( ____ יחויבמס' התשלומים  צויןתשלומים  )אם לא 

 

 

 לי ידוע.  האשראי כרטיס את לחייב מ"בע ותיירות טיולים למילניום מאשר מטה החתום אני :לחיוב אישור

 המחאות שער לפי , זו בפעולה יגבה אשר לסכום והסכמה התחייבות מהווה ידי , בחתימתזה אישורי כי

 שלא מס או/ו דלק היטל יוטל באם ,יציאת הטיול למועד עד נוסף חיוב כולל ,החיוב ביום המפורסם גבוה

 .ל"הנ ההרשמה ביום ומצוין ידוע היה

 

 

 

 

 ___________ תאריך _______________חתימת בעל הכרטיס ___שם בעל הכרטיס _______
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