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פסח—תשע" ז באשל השומרון

שלום חג חרות שמח לידידינו ומכרינו הרבים .


להלן  ,תכנית ותעריפי הפסח .
תודתנו והערכתנו על שבחרתם בנו על מנת לחגוג את חג הפסח.
חג הפסח באשל השומרון נחוג בצורה פרטנית,כל משפחה מקבלת פינה או חדר אוכל משלה
ואחראית לעריכת הסדר שלה(.ראה תנאים נלווים)
כל ארוחות החג למעט ארוחת הסדר נערכות בחדר אוכל משותף!!!
כל תפילות החג נערכות בבית כנסת אחד.
חדר האוכל או הפינה שתינתן לקבוצה מותנים במספר האורחים ונתון לשיקולו הבלעדי של בית
המלון.חדר אוכל נפרד לקבוצות המונות פחות מ 20מבוגרים-תוספת של  1500שקל.
נדגיש כי אשל השומרון מקבל בפסח רק קבוצות המונות  15אורחים ומעלה.
*מבוגר-מעל גיל 13

לוח זמנים :ארוחות,תפילה ,תכנים
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ליל הסדר יום ב
 10.4.2017ועד
 11.4.2017מוצאי
החג הראשון
 2000שקל
 1500שקל

תינוק  0-2בחדר הורים  70שקל
 650שקל
ילד  2-13בחדר הורים
 800שקל
שלישי בחדר 12ואילך
בחדר הורים
חדר ילדים נפרד מתחת  1600שקל
לגיל  2(12ילדים)

לנשארים לילה
נוסף עם ארוחת
בוקר(עד
)11.4.2017
 2650שקל
 1850שקל
 110שקל
 850שקל
 1050שקל
 2000שקל

תנאי תשלום:
עם ההזמנה  5000--------------ש
----------------- 20.3.2017השלמה ל 70%מעלות ההזמנה
----------------- 10.4.2017השלמת היתרה .
התנייה:כל העסקה תגובה בכרטיס אשראי בר תוקף.כיומיים לפני החג תתבקש חברת האשראי
לאשר את העסקה.
הערה :ללא אישור חברת האשראי תבוטל העיסקה .

ביטול ארוע:ביטול האירוע עד  60יום לפני קיומו,ינוכו  5%מהעלות המשוערת של האירוע.
ביטול אירוע עד חודש לפני קיומו---יחויב המזמין ב 25%-מעלות האירוע.
ביטול האירוע במהלך החודש בו הוא מתקיים  -יחויב המזמין ב 50%מעלות
האירוע.
ביטול במהלך השבועיים האחרונים עד לקיום האירוע יחויב המזמין ב 65%מעלות משוערת של
האירוע.
הערה לתשומת לבכם:
.3תיירים השוהים במלון עשויים להשתמש בבריכת השחייה.
.2תפריט הפסח ללא קטניות .









ה ז מ נ ת חדרים לפסח

הריני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי האירוח ותנאי התשלום אני מסכים ומקבל את כל
התנאים כלשונם .אני מאשר כי פרטי כרטיס האשראי שאני ממלא ישמשו כאמצעי תשלום וכגבוי
לתשלום המלא.
תאריך_____________
שם המזמין _____________________ כתובת____________________
חד אוכל/פינה בחדר אוכל כללי_______________________
ת.ז ________________.טלפון ________________ סלולרי____________
מספר חדרים_____ מספר נפשות_____תאריך הגעה________תאריך עזיבה______
מעוניין בטיול כן/לא
מספר כרטיס אשראי____________________תוקף________
חתימת בעל הכרטיס_________________________

סיור פסח ייחודי
בצאתהפסח(מוצאיחג)7132יערךביקורייחודי+מיצגקולאורותנועהבגןסיפוריהתנ"ךכולל
ביקורבתעתיקהמשכןהיחידיבישראל .
המחיר11₪לאדם.לאורחיהמלוןלמעונייניםנאלצייןזאתבטופסההזמנה .
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