
 

    תאריך מילוי הטופס:             

 
 "שרטורס" מקבוצת "אופקים"   
 

 של "שרטורס" 9201טופס הרשמה למסעות קלאסי חו"ל לשנת 
 

  מס' נוסעים:       תאריכי הטיול:                      שם הטיול:  

 

.................................................................................................................................................................. 

 

   ת.ז :          ת. לידה מלא:               שם משפחה בעברית :    שם פרטי בעברית : 

 

   :  ת.ז         ת. לידה מלא:               שם משפחה בעברית :    שם פרטי בעברית : 

 

    שם משפחה בלועזית )כמו בדרכון( :           שם פרטי בלועזית )כמו בדרכון( : 

 נא לשלוח צילום דרכון           

 

    שם משפחה בלועזית )כמו בדרכון( :          שם פרטי בלועזית )כמו בדרכון( : 

 נא לשלוח צילום דרכון          

...................................................................................................................................................................... 

         מס' נוסע מתמיד אם ברשותכם )בהתאם לחברת התעופה עמה הטיול מתקיים(:   

 

  אחר        ללא גלוטן           ללא סוכר   צמחוני         טבעוני        אנא ציין העדפה לסוג המזון המבוקש: 

 

 האם הנך זקוק לכיסא גלגלים?   כן  /  לא    באם כן לאילו מצבים?  

 

 אחר   עד המושב    עד כבש המטוס      

.....................................................................................................................................................................  

     :Email                     מיקוד:            כתובת מגורים: 

 

    פקס:       נייד:        טלפון בעבודה:       טלפון בבית:  

 

     קשר:   טלפון איש       )למקרה הצורך(:  איש קשר בארץ

.................................................................................................................................................................... 

 תאימים( בבקשה ובתודה !: )אנא סמן במקומות המ9201נשמח לדעת כיצד נחשפת לפרסום מסעות "שרטורס" קלאסי חו"ל 

 

 הנני מטייל חוזר של שרטורס מסעות מוסיקה.

 

 הגעתי דרך פרסום מודעה בגופים הבאים: 

 
             הישראלית הפילהרמוניתהתזמורת            הישראלית אופרהה     

 

 חראראשל"צ           הישראלית הסימפוניתהתזמורת      

 

 ן/בת זוג /חברים / משפחה.הגעתי דרך המלצה של ב

 

     / במוזיאון תל אביב / אחר )ת"א( בהיכל התרבות /)ת"א(  באופרה -חלוקות חוברת  

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 

   

  



 

 אופן התשלום המועדף עליך/ עלייך/ עליכם )אנא סמן/ני/נו במקום המתאים(:

 

 תשלום בשקלים: 

 

 .  282502נתניה ח.ן מס'  647סניף  17בבנק מרכנתיל מס'   "אופקים"העברה בנקאית לחשבון עו"ש       

 

 את האסמכתא על  09-8629881במקרה שבחרתם לבצע העברה בנקאית נבקשכם להעביר אלינו לפקס מס'     

 ביצוע ההעברה הבנקאית.    

 

 .42121, נתניה 6שליחה בדואר המחאה לפקודת "אופקים" לכתובתנו: רח' שמואל הנציב     

 

 ייעשה בתיאום עם משרדנו. -₪  תשלום במזומן ו/או בשק במטבע     

  

  בפועל ביום התשלום ו/או האירו מטבע הדולריחושב לפי שער  הסכום בשקליםבשני המקרים המפורטים לעיל 

 בתיאום עימנו.

 

 : אשראי שקלי או דולרי  תשלום בכרטיס           

 

 מספר הכרטיס 

    

 

     בגב הכרטיס   שלוש ספרות אחרונות

 

    ספרות(:  9ת.ז מלאה )      שם בעל כרטיס האשראי המחויב : 

 
           ____ /____ :  תוקף הכרטיס       חתימת בעל כרטיס האשראי בלבד: 

 

 אירו ו/או דולרבבהעברה בנקאית ניתן תשלום       

   

 . 282502 פרמס חשבון 647סניף  17"אופקים" בבנק מרכנתיל מס'  העברה בנקאית לחשבון

   BARDILITSwift Code IL220176470000011282500   :  IBAN :חובה לציין  באירובביצוע העברה   

   BARDILITSwift Code    300176470000009282507IL:  IBAN :חובה לציין  בדולרבביצוע העברה   

 

 את האסמכתא על  09-8629881נו לפקס מס' נבקשכם להעביר אליבמקרה שבחרתם לבצע העברה בנקאית    

 ביצוע ההעברה הבנקאית.   

 

 .בהתאם לחוקים החדשים של מדינת ישראל ייעשה בתיאום עם משרדנו -דולרים/אירו בש"ח/מזומן  תשלום בכסף    

 

 הבהרה חשובה !

יר ולהדגיש כי כל העברה שתבוצע ברצוננו להבה , SWIFT - על שינוי בחיוב העמלות על פעולות מט"ח הבנקים  עקב הודעת

 בגין תשלום עבור הטיול/נסיעה , יהיה על המעביר לוודא עם הבנק שלו כי כל  OFAKIM אופקים לטובת

 . בבקשה OFAKIM  ולא ע"י אופקיםישולמו אך ורק על ידי המשלם  העמלות באשר הן, במידה ויחולו על ההעברה,

 .כל ניכויים ללאהטיול  עבור המגיע להגין את מלוא הסכום ב לקבל OFAKIM  על אופקים

כל העמלות המשמעות היא ש "OURיצוין באפן ברור " CHARGES -לשם כך נבקשכם לוודא עם הבנק שלכם כי בסעיף ה

, ובמידה ויתקבל בגין אי אלו עמלות תחויבברצוננו להבהיר ולהדגיש כי במידה ואופקים . יחולו על המשלם בלבד, יהיובמידה ו

 ך, לקוח ומטייל יקר.את ההפרש ממ בקשאלץ ליהטיול/נסיעה, עקב עמלות, נ מופחת בגין סכום יםבאופק
 

 

 

 

 

 09-8629881 פקס   09-8621343 משרד     09-8623358 ישיר    טלפונים:  

 www.shartours.co.il  תר האינטרנט:א

 marva@shartours.co.il    :m.s@shartours.co.il ואר אלקטרוני:ד

 er@shartours.co.ilaviklein דואר אלקטרוני:

 42121נתניה  2143, ת.ד 6רח' שמואל הנציב 

 

 

 

http://www.shartours.co.il/
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