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תאריך הרשמה ___________:

שם טיול

_____________________

תאריכי טיול _______________ :מחיר טיול____________________________ :
פרטי הנוסעים על פי הדרכון
תעודת זהות

תוקף
הדרכון

מס' הדרכון

תאריך
הלידה

שם פרטי
באותיות לטיניות על פי
הדרכון

שם משפחה
באותיות לטיניות על י הדרכון
1
2
3
4

כתובת____________________________________________________________________________________________:
מייל _____________________________________________________________ _______________________________ :1
מייל ____________________________________________________________________________________________ : 2
טלפונים :ב'___________________:נייד ____________________ :1נייד ______________________:2טל חירום_________________ :
הושבה במטוס (לסמן) – חלון  /מעבר (בן/ת הזוג יוצמד אוטומטית ליד).
*חברת איילה מעבירה את הבקשה אך אינה יכולה להתחייב על אישור הבקשה* .לא בכל טיסה ניתן להזמין הושבה מראש* .ניתן לבקש
הושבה במושבים מועדפים בתשלום ע"י פנייה למשרד בטלפון או במייל
אופן התשלום בכרטיס אשראי
שם בעל הכרטיס__________________________________________________________________________:
מספר כרטיס האשראי______________________________________________________________________:
תוקף הכרטיס_________:

תעודת הזהות______________________________ מס תשלומים_____________ :

* ניתן לשלם ב  3תשלומים ללא ריבית ,או עד  18תשלומים בקרדיט -בריבית בנקאית.
*המעוניין לשלם מזומן או צ'קים ,ייתן פרטי הכרטיס וירשום "לביטחון בלבד" .הכרטיס יחויב רק לגביית דמי ביטול אם יחולו.
* החיוב בפועל יעשה לאחר פגישת המטיילים כשבועיים לפני יציאה ,אלא אם צוין אחרת בתכנית הטיול .אולם אין במועד החיוב כדי להעיד על
ההרשמה לטיול שנעשית עם החתימה על טופס הרשמה זה.
* מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל .מומלץ לעשות זאת כמה שיותר מוקדם ,רצוי בעת ההרשמה .במקרה של בעיות בריאות חברות הביטוח
מחזירות בד"כ את עלות דמי הביטול .עלות הביטוח הינה לפי ימי השהיה בחו"ל ,והיא לא משתנה אם רוכשים אותו מוקדם .ניתן לרכוש באיילה
ביטוח "הראל" עד  100ימים לפני יציאה .פרטים ב טל03.9436055 :
* לפני ההרשמה  -חובה לקרוא בעיון את תנאי תשלום דמי הביטול (למי שמבטל הטיול לאחר הרשמתו).
שולח טופס הרשמה זה מצהיר כי הוא קרא ,מודע ומסכים לתנאי הביטול המופיעים בתכנית הטיול הכתובה באתר איילה גאוגרפית או בתכנית
מודפסת שנמסרה לו.
* השולח מאשר בחתימתו את הרשמתו לטיול ומאשר לחברת איילה נסיעות לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו לעיל עבור עלות
הטיול או דמי הביטול (בהתאמה).
___________________
חתימה

הערות:

נא לשלוח את הטופס לפקס  03.5488080או לשלוח למייל infocc@ayalagroup.co.il
" איילה טיולים גיאוגרפיים" רח' לישנסקי  4ראשל"צ  ,75219טל03.9436055 :

