13.1.2016

קבוצת הורי כרמל זבולון  -יוני 2016
תאריכי המסע 8-15.6.2016
מסע לפולין  7 -לילות 7 ,ימים
מחיר המסע:
מחיר למינימום  22נוסעים משלמים 6,500 :ש"ח ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד  1,150ש"ח
המחיר כולל:
 .1טיסות סדירות של חברת :WIZZ AIR
 - 8.6.2016 ת"א -קטוביץ'21:50 -
 -15.6.2016 קטוביץ'  -תל אביב 16:20 -
 .2אירוח בבתי מלון בדרגת תיירות טובה.
 1 לילה בקטוביץ'
 3 לילות בקרקוב
 1 לילה בלובלין
 2 לילות בוורשה
 7 .3ארוחות בוקר במלון בהגשה עצמית בכל יום במהלך השהות בפולין
 6 .4ארוחות ערב חמות בשריות בכל ערב במהלך השהות בפולין .במלון/מסעדה
 3 .5ארוחות צהריים ארוזות
 .6כניסות לאתרים ע"פ המסלול
 .7מדריך ישראלי מומחה לפולין.
 .8מלווה חברתית
 .9אוטובוס תיירות ממוזג ומאובזר
 .10מים מינראליים (בקבוק אישי לכל יום)
 .11תשר לנותני השירותים בחו"ל (לא כולל מדריכים ומלוים ישראלים)
 .12פרחים לטקסים
 .13חוברת מסע לכל משתתף שתופק לפני היציאה למסע
 .14ערב פולקלור
 .15חולצת משלחת
 .16תיעוד המסע בצילום והסרטה
 .17חלוקת  dvdוחוברת סיכום מסע לכל משתתף במפגש הסיכום
 .18מערכת שמע לכל נוסע
 .19הסעות מביה"ס כרמל זבולון לנתב"ג וחזרה
 .20יום הכנה במכון שואה
 .21איש/אשת עדות כולל מלווה למשך שלושה ימים ושלושה לילות
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המחיר אינו כולל:
 .1מיסים והיטלים אשר אינם ידועים ביום הדפסת ההצעה
 .2ביטוח נוסעים לחו"ל
 .3כל הוצאה או הטבה נוספת שאינה כלולה בסעיף המחיר כולל
הערות:
 מחיר ההצעה תקף להרשמה למסע דרך האתר עד תאריך .19.1.16
 דוביק טורס אינה אחראית לשעות ההמראה והנחיתה של חב' התעופה או עיכובים שיגרמו
כתוצאה מכך.
 אין הצעה זו מאשרת מקומות בבתי המלון ,בטיסות ואצל נותני השירותים השונים בחו"ל.
 הצעת מחיר זו היא לקבוצת הורי בית הספר כרמל זבולון בלבד ולא ניתנת להעברה.
 הצעה זו כפופה לזמינות הטיסות ,בתי המלון ויתר שירותי הקרקע הנדרשים לבצוע המסע.
 מדיניות תשלומים  -עד שלושה תשלומים ללא ריבית .בכל מקרה ,תשלום אחרון יגבה עד ה-
.15.5.16
 מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה.
מדיניות ביטולים:
כל הרוכש שירות מאת דוביק טורס ,רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א – ( 1981להלן" :החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה (הרשמה למסע
דרך האתר) או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ,ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי
עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן .ביטול של העסקה יש להיעשות בכתב ,באמצעות הפקס
או במסירה אישית במשרדי דוביק טורס (רח' הארז  ,7צורית) .בכל מקרה של מתן הודעת ביטול
כאמור ,יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על  5%מעלות ההזמנה או  100שקלים חדשים
לצרכן  ,לפי הנמוך מביניהם ,ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות
כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק ,אז לא ייגבו כלל דמי ביטול .האמור לעניין הזכות לביטול ,כאמור לעיל,
עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)( )2לחוק הגנת הצרכן,
כלומר ,כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה ,נסיעה ,חופש או בילוי) חל בתוך שבעה
ימים ,שאינם ימי מנוחה ,ממועד עשיית העסקה ,יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות
התעופה ,ספקי המלונות ,תיירות אחרים ודוביק טורס.
במקרה של ביטול הזמנה לאחר  14יום יחולו דמי ביטול על המזמין כדלהלן:
עד ה 15% 19.2.2016 -דמי ביטול מסך העסקה
 35% 20.2-19.3.2016דמי ביטול מסך העסקה
 70% 20.3-20.5.2016דמי ביטול מסך העסקה
ביטול החל מה 100% 21.5.2016-דמי ביטול מסך העסקה
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