
   
 

 
 

                      טופס הרשמה
 

 שם החבילה: ריטריט ניקוי ואיזון הגוף, עם אומינה בקפריסין. תאריכי החבילה:

19-23.6.19 
 

 שם המזמין:__________________ פלאפון: __________________ אימייל: ________________

 

 פרטי המצטרפים - באנגלית כפי שמופיע בדרכון (מלא הכל):
 

 נא לצרף צילום דרכון
 

 בקשות מיוחדות תאריך לידה תוקף מס' דרכון משפחה  שם
 (ארוחה,הושבה,נוסע מתמיד)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

 פרטי הזמנה: נא לסמן
 

 בהרשמה מוקדמת עד 19.5.19
 לאדם בחדר זוגי–  1190 יורו•
 לאדם בחדר יחיד - 1390 יורו•
 לאדם בחדר מסוג סוויטה - 1450 יורו (מתאים לזוגות)•

 
 

 החל מ- 1.5.19  ועד צאת הסדנה:
 לאדם בחדר זוגי–  1300 יורו•
 לאדם בחדר יחיד - 1500 יורו•
 לאדם בחדר מסוג סוויטה - 1550 יורו (מתאים לזוגות)•

 
 
 
 

 



   
 

 
  המחיר כולל:

  כרטיס טיסה הלוך ושוב לקפריסין●
●Ayii Anargyri | Natural Healing Spa Resort | Cyprus   :4 לילות במלון 
 העברות משדה התעופה בקפריסין למלון וחזרה●
 סדנת ניקוי ואיזון הגוף עם אומינה הכוללת:●

 - אימון יוגה יומי
 -מפגשים והרצאות בנושאי ניקוי ואיזון הגוף

 - תזונה המבוססת על מיצי פירות וירקות אורגנים מעושרים בסופרפוד
 - סשן יומי בן כ- 45 דקות בבריכות טרמיות טבעיות

 - מפגשים קבוצתיים יומיים לתמיכה בתהליך
 -קורס "מטבח הסופרפוד" האינטרנטי בונוס לכל משתתף

 
  המחיר אינו כולל –

 ביטוח נסיעות אישי●
 כל דבר שאינו כלול במחיר●

 
 פרטי תשלום:  נא לסמן:

 מזומן / אשראי – תשלום אחד / אשראי – תשלומי קרדיט (3 ומעלה) / העברה בנקאית
 
 

  פרטי כרטיס אשראי:
 

 שם בעל הכרטיס: ____________________ ת"ז בעל הכרטיס: ___________ סוג כרטיס: ___________
 

________________: CVV _____________:מס כרטיס:_________________________ תוקף 
 
 

 הערה: בחתימתי על טופס זה הריני מאשר/ת לחייב את כרטיס האשראי שלי עבור כל הנוסעים הרשומים
 מעלה.

 
 בגין תשלום בכרטיסי אשראי ויזה / ישראכרט יגבה תשלוםשל  1% נוסף. כרטיס אמקס 2%

.FLY CARD – 3% או כל כרטיס אחר השייך ל FLY CARD , כרטיס דיינרס 
 

 דמי ביטול:
 מרגע ביצוע ההזמנה עד 60 ימי עבודה לפני היציאה – 150 יורו דמי ביטול לנוסע

 מ-59 ימי עבודה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה – 300 יורו דמי ביטול לנוסע
 מ-29 ימי עבודה עד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 80% מערך ההזמנה

 מ-13 ימי עבודה עד מועד היציאה וכן אי הגעה NO SHOW)) - 100% מערך ההזמנה

 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 

 הערות:
 באחריות הנוסע לוודא כי דרכונו תקף למשך חצי שנה לפחות מתאריך היציאה מהארץ.❖
 באחריות הנוסע לדאוג טרם הנסיעה לביטוח בריאות ומטען בעל כיסוי מורחב הכולל הטסה רפואית לארץ , ניתן לבצעו❖

 דרכנו.
 מומלץ לבצע ביטוח דמי ביטול, ניתן לבצעו דרכנו.❖
 מחיר החבילה יכול להשתנות בהתאם לשינויים בעלות מיסי הנמל והדלק (מיסי הדלק הכלולים במחיר, נכונים ליום❖

.( 28.11.18  
 באחריות הנוסע לדאוג לויזה למדינת היעד (במידת הצורך).❖
  התוכנית נתונה לשינויים בכפיפות לתנאי מזג אויר ואילוצים שונים.❖
 ב.ד.גרייבר ו/או אומינה אינם אחראים לשינויים בטיסות הקשורים בחברת התעופה.❖
 הנני מודע לכך שהזמנתי מחייבת מרגע חתימתי על טופס זה.❖
 חתימתי מאשרת את הסכמתי לתנאים הכלליים של חברת ב.ד. גרייבר.❖

 
 אני מצהיר , כי כל הפרטים שמסרתי לעיל, הינם נכונים ועל אחריותי המלאה ובהסכמת כל הנוסעים הכלולים בהזמנה זו.

 חתימתי מאשרת שקראתי והבנתי את כל הוראות טופס אישור ההזמנה ובהתאם לתנאים הכלליים המפורטים מטה,.
 

תאריך:  חתימה: 
info@umina.co.il – אנא שלח את הטופס החתום למייל 

 או למספר פקס -  04-6290846
 

   תנאים כלליים

  ידוע לי כי כל שינוי בהזמנה ו/או עדכון ו/או מידע שעל הנוסעים לקבל מהחברה החל מביצוע ההזמנה ועד החזרה●
  מהיעד , יימסרו ע"י החברה עבור כל הנוסעים באמצעותי ותוך שימוש באמצעי הקשר שאת פרטיהם  מסרתי לעיל.
 אני מתחייב כי אמצעי הקשר עימי יישארו תקינים וזמינים עד החזרה וידוע לי כי יראו בכל הודעה שנמסרה בהם ע"י

 החברה ככזו שהובאה לידיעת כל הנוסעים שפרטיהם לעיל.
 אני מאשר בזאת באופן בלתי חוזר , לחב' כ.א , לחייב את כ.א שאת פרטיו מסרתי ושייך לי ולא תהא לי כל טענה ו/או●

 דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לחיוב כרטיס האשראי שלי כאמור לעיל.
 המזמין מצרף להזמנה זו את העתק צילומי של : כ.א שלו ותעודה מזהה שלו.

 ידוע לי כי ההזמנה זו לא תחשב כסופית וכמחייבת את החברה אלא לאחר שהחברה תמסור לי בכתב את אישורה●
 הסופי להזמנתי.

 ביטול הזמנה: ידוע לי כי כל שינוי של ההזמנה או ביטול שייעשו על ידי המזמין , ייעשו באופן אישי על ידי באמצעות●
 הודעה בכתב (בפקס'/דוא"ל) לחברה. ההודעה תכלול הוראה ברורה ובלתי מסויגת שתינתן לחברה בצירוף כל

 המסמכים/הנתונים שיידרשו ע"י החברה.    כל שינוי ייכנס לתוקף רק אם אושר בחוזר בכתב ע"י החברה ויחוייב
 בהתאם לתנאי הביטול הרשומים מעלה.

 במקרה של ביטול ההזמנה כדין ובמידה ואהיה זכאי להחזר כספי מהחברה בגין ההזמנה , יתבצע ההחזר בקיזוז●
 "דמי הביטול" במידה וניתן.

 ביטוח: החברה המליצה לי לערוך ביטוח מתאים ומקיף לנסיעה (לרבות הכיסויים: נזק גופני ,הוצאות רפואיות●
 ואשפוז , ביטוח מטען/כבודה , ביטוח "דמי ביטול") וזאת לכל אחד מהנוסעים ועל חשבונם ובכל חברת ביטוח בה

  יבחרו הנוסעים.  המזמין רשאי לקבל פרטים נוספים אצל נציג החברה.
 ידוע לי כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הקשור להזמנה זו וכל הנובע ממנה תהא בבימ"ש המוסמך●

 בעיר חיפה.
 

 


