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חברים/ות יקרים!

בתוכנית:

בברכה,
אילן דולפין

וחברי�הנהלת�הסניף

יום כיף במלון הולידיי אין פלאזה ים המלח
דמי השתתפות ליחיד 170 ש"ח, לזוג 340 ש"ח

 מס' אישי                 דרגה                    שם משפחה                     שם פרטי                    טל' בבית                       טל' נייד

אני מאשר השתתפותי ביום כיף בים המלח     בתאריך      3.10.18  .1
רצ"ב המחאה ע"ש צוות נס�ציונה ע"ס                                     ש"ח עבור            זוג          בודד. מס' המחאה                          לתאריך     20.9.18   .2

צוות

µ¥∫∂  יציאה מלוד מקניון סנטר ליד בנק הפועלים

µ¥∫∂  יציאה מרמלה ליד משרדי חברת ההסעות זßק יולזßרי רחß הרצל מול תחנה מרכזית

µ¥∫∂  יציאה מנס ציונה קרית התרבות ©תחנת אוטובוס® 

Æהגעה למלון לקבלת הסבר על יום הכיף¨ קבלת כרטיס לארוחת צהריים ´ מגבת ´ קפה ועוגה ±∞∫±µ

Æהפסקה לארוחת בוקר במלון קראון פלאזה ≠ מזנונים ≠ הגשה עצמית  π∫≥∞

         רחצה בבריכת השחייה המפוארת של המלון¨ הכוללת אטרקציות כגון∫ זרמי ג‘קוזי ונהר גועש¨ חוף ים

Æ®פרטי ומסודר¨ מציל¨ מים קרים¨ מיטות שיזוף¨ מקומות מוצלים¨ מקלחות חיצוניות ©לא כולל בריכת גופרית         

          כניסה חופשית לספא המלון הכולל שפע פעילויות בריכה∫ בריכת מי מלח מחוממת¨ בריכות ג‘קוזי¨ סאונה

Æיבשה¨ סאונה רטובה¨ מקלחת לחץ וחדר כושר¨ כניסה לחדר הכושר בנעלי ספורט בלבד         

∞∞∫µ±≠∞≤∫≤± ארוחת צהריים ב“מסעדת רוזמרין“ ≠ ארוחה בשרית במזנונים¨ קבלת בר סלטים עשיר¨ מגוון

Æמנות חמות¨ מגוון תוספות חמות¨ מנות אחרונות          

Æסיימנו יום כיף מהנה שזופים ויפים Æבאולם עין גדי¨ קבלת קפה ועוגה  ±∂∫∞∞

∞∞∫∑± נסיעה חזרה הביתה

Æרמלה Ø לוד Ø הגעה משוערת לנס ציונה ±π∫∞∞

דואר אלקטרוני

מחיר למשתתף∫ ∞∑± ₪ ליחיד¨ ∞¥≤ ₪ לזוג לאחר סבסוד ¢צוות¢ 
חשוב° אין לשלוח מזומנים¨ רק המחאותÆ את ההמחאות יש לרשום לפקודת צוות נס ציונהÆ לשלוח 

בדואר רגיל¨ לא לשלוח בדואר רשום°°
המחיר כולל∫ אוטובוס מפואר צמוד ©µµ מקומות®¨  ארוחת בוקר¨ ארוחת צהריים¨ קפה ועוגה¨ מגבת¨

 Æופעילות המלון חופשי
מס‘ המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה° ההרשמה לחבריØחברות ”צוות“ ובניØבנות זוגם בלבד°

≤∞ÆπÆ±∏ ≠ההרשמה תתבצע על גבי הספח הרצ“ב עד תאריך ה
יתכנו שינויים במסלול הטיול

יש להצטייד בבגד ים כובעים ושתייה    להביא מנעול תליה בינוני

3.10.18 יום רביעי, כ“ד תשרי תשע“ט, 
במסגרת הפעילות התרבותית של הסניף ¨ ייערך יום כיף בים המלח

אל מאיר שוסטר
רח‘ גבעתי 4/6

נס�ציונה 7409118

ארגון גמלאי צה¢ל

מחוז יהודה
 סניף נס ציונה ≠ רמלה ≠ לוד ≠באר יעקב

∞µ∞≠µ≥≤µµ¥µ ∫טל

אוגוסט ∏±∞≥

¢צוות¢


