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    _______ __ :ה תאריך יציא ____ ____________________ :שם הטיול    __________ תאריך הרשמה: 
 

    ___ __ _________ _סה"כ לחיוב: ___  ____מספר מטיילים:  __________: מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי 
 

 _ ________________ ___דוא"ל :     ________________נייד    טלפונים: בית __________________
 

  __ ____________________ ________________  : ומיקודכתובת 

 2נוסע  1נוסע  

בלועזית כפי שמופיע  שם משפחה 
   בדרכון 

  

בלועזית כפי שמופיע   שם פרטי  
 בדרכון 

  

     מספר דרכון

   ה ( או הערה למטר )   תוקף דרכון

   תאריך לידה 

   אזרחות 

   (    V) נו  סמ אנ ביטוח רפואי קיים 

ות  הגבולביקורת  של   מותחתה לצורך דפים ריקים   3 וכן  שנה מיום יציאת הטיולות לחצי תוקף לפחב דרכון נא לוודא   : מו לביש
  את העמוד בו נמצאגם  רך תוקפו  או במידה והוראשון בדרכון העמוד  הצילום  שלוח נא ל .יבשתיים  גבול  ירבנמלי התעופה ומעב 

 ת תוקף. הארכרישום  

 
   ויתאפשר במידה    ה  /ף  שות עם  חדר  . 3  חידלי  חדר . 2  זוגי  . 1  נא הקף בעיגול: -סוג החדר המבוקש 

 
   כשר  . 4 דיאבטי   .3 צמחוני.  2  רגיל. 1 נא הקף בעיגול :  -בטיסה   סוג  אוכל מבוקש 

 
 (  כשר  ל  כו כולתנו להתחייב לאבי אין )    כשר . 4 דיאבטי   .3 צמחוני. 2  רגיל . 1 נא הקף בעיגול : -מלונות ב סוג  אוכל מבוקש 

   .לספק את סוג האוכל המובקש כמיטב יכולתנו  נעשה אולם מאלו שסומנו  ר או אחאוכל כשר להתחייב על    אין ביכולתנוהערה :  

   כן / לא : במהלך הטיול פריע להה ויעש הת האם סובל מבעיית בריאו   כן / לא:  נא הקף בעיגול  -  הליכהמתקשה בהאם 

 
    : ידה ויש במת דות מיוחשות אחרובק

_________________________ __ __________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

   : את הנכוןהקף בעיגול נא  -כיצד שמעת עלינו תעדכן נודה לך אם 
 
 .סוכן נסיעות 6 ||  מועדון צרכנות. 5 ||  ניוזלטר.  4 ||  בוקפייס.3 ||  עיתוןפרסום ב.2   || חיפוש בגוגל .1
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  לטיול מאורגןלום הרשמה ותשתנאי  
 

 ,    03-5311710  || 03-5311721||  03-5311722נים או בטלפו    03-5163163בטלפון: ת ושעהרשמה לטיול ניתן ל

ה $ לנוסע כדמי הרשמ  150ך של כמו כן יש להעביר למשרדנו ס .אשוןבעמוד הר"ב ה הרצשמהר פס המילוי טוידי וכן על 
 את מטייל הסדיר השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך שהלצורך הבטחת מקום. )כחלק מהעלות הכוללת של הטיול( 

   .יום לפני מועד יציאת הטיול  20בגין הטיול עד תשלום מלוא ה

   אפשרויות תשלום

 )ארה"ב( התשלום של מחיר הטיול או בדולרים ביום  לפי שער העברות והמחאות - זומן בשקליםם במתשלו *

 . ₪ 10000בלבד שסכום התשלום בשקלים אינו גבוה מסך של  ולו   

 ביום ההעברה, או העברה לחשבון דולרים    לחשבון החברה בשקלים לפי שער העברות והמחאות - העברה בנקאית *

 
  םמילותש פריסת  

 .למעט אמריקן אקספרס ודיינרס()בכל כרטיסי האשראי ת ב ריבילא חיותשלומים ל 8פריסה של עד אנו מאפשרים  * 

 " של חברות כרטיסי האשראי ובחיוב הריבית שנגבית על ידם. קרדיטמסלול " תשלומים ב 18ניתן לשלם עד לחילופין  *

 
  ביטול הרשמה

לפונית שתיעשה ולאחר התקשרות ט  03-5167174חר שליחת פקס למספר ק לאביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ור
 .  רצ"בהדמי הביטול יניות מד ובכפוף ל  ידי הלקוח לע ביל למשרדי החברהבמק

 
   :עיסקת מכר מרחוק - בטיולטול השתתפות בגין בידמי ביטול 

יציאת   דעמוולו בלבד ש לאדם ח בלבדש"   100בתשלום  ותשלום המקדמה יום מיום ההזמנה 14ניתן לבטל הרשמה בתוך 
  מיום הביטול.עבודה  יימ 7תקופה של עד  הטיול לא חלה בתוך

 
 פורט: יחולו דמי ביטול לפי המבכל מצב אחר 

 $ לאדם  50יום לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם למעט דמי טיפול בסך   60 עד -

 ממחיר הטיול   20%ל בסך יחולו דמי ביטו   –יום לפני היציאה   45 יום ועד 59 -מ -
 ממחיר הטיול   30%יחולו דמי ביטול בסך    –י היציאה יום לפנ  31 יום ועד 44 -מ -
 ממחיר הטיול  40%יחולו דמי ביטול בסך    –יום לפני היציאה   15יום ועד   30 -מ -
 ממחיר הטיול %100  יחולו דמי ביטול בסך –יום לפני היציאה כולל אי הופעה  14 -מ -

 

 י ישראל  הימים הנספרים לא יכללו ימי שישי שבת ערבי חג וחג ללבכ
 

  מרחוק קת מכר עיסביטול  -  65ת מעל גיל לקוחו
וכי נהיה זכאים לקבל ביטול של הספקים בחו"ל כפופים לתנאי דמי ה ,שיחולו במידה ונרצה לבטל ללנו כי דמי הביטוידוע 

תהיה  ולתרת דמי הביטי ,הכלול במחיר הטיול טיס הטיסהכרעלות   עבורשים חוד 4עיסקה בתוך במסגרת ביטול ההחזר 
   .הרשומים לעיל נאיםתבכפוף ל

     במלואם על ידי הובנו כולל תנאי דמי הביטול  קה ם הרלונטיים לעיס כל הפרטימאשר ש אניחתימתי זו ב אני מצהיר כי  •

 
 
   _____________ _______         _____ ________________________      _______________________ 

 תאריך                                              ת.ז.                                              הלקוח     ת חתימ           

 
נעשה כמיטב  ו   בין מטיילינו ם  ותכ לרא   נשמח,  ולם ע ביב ה ודה שבחרתם לטייל מאורגן עם ס ת 

 ! בלתי נשכחת מושלמת ו חוייה  עבורכם  ווה  יה טיול  שה יכולתנו  

 

http://www.sviv-olam.co.il/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03-5166883פקס:     03-5163163טל:  18קומה כלל בניין  5דרויאנוב רחוב   סביב העולם בע"מ 

www.sviv-olam.co.il       

 ופס פרטי כרטיס אשראיט                            

 .לפוניתט למסור את הפרטים, ניתן גם פס על ידי בעל הכרטיסלמלא את הטונא 
 בעמודים הבאים.ים המצ"ב יהכללההרשמה וכן התנאים  תנאילקרוא את נא 

 
 ___ _____ ___ ___ ____ : _____ .זת ______________שם בעל הכרטיס: ______________ 

 

     ספרות בגב הכרטיס _____________ 3   _ ___ ___ ____: תוקף ___________ _ ___________  :שראיא  סמס' כרטי
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   ב העולם בע"מ לכבוד חברת סבי

 ________ ___ __בסך    , הנני מאשר לכם לבצע חיוב של  כרטיס האשראי  שלי  נני מצהיר כי בחתימתי  על טופס זהה

 
       .לעיל   בטופס הרצ"בים  לפי הפרט אליו נרשמתי   עבור הטיול   מהווה מקדמה / תשלום סופי )נא הקף בעיגול( תשלום זה  

 
_____________ _______          ________________ _____________   

 ת.ז.                                            ת בעל הכרטיס חתימ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 :הבאות מיילאחת מכתובות הלים סרוק ם כשהאו  03-5167174:  פקסלסים את הטפא לשלוח נ
 dalia@rtw.co.il     ||yuri@rtw.co.il    ||yossi@rtw.co.il    

 .054-9252529ת דרכון לוואטסאפ המשרדי שלנו שמספרו סמכים ותמונוניתן לשלוח מ

השעות  24במידה ולא תשמעו מאיתנו ב  ,בפניכם את הגעת הטפסיםאשרר ל מנת לער אליכם דל לחזות נש אנו
 הטלפונים הבאים: מאחד בו ודאו הגעתם אלינורצוי שת ,על ידכםים ספטשלאחר משלוח ה

  03-5311722   ||03-5311708      
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 תנאים כלליים 
 

מטיולי חברת סביב העולם כפוף לכל התנאים הרשומים   אלו, אנו מבקשים לציין כי רישום לאחד  כלליים תנאים בעיון   נא קראו 
 רת "סביב העולם". לחב שבו מצוין "המארגן" הכוונה מטה, בכל מקום  

  
 טיסות  

במחלקת תיירים או בטיסת שכר בהתאם    טיס טיסה בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו,מחיר הטיול כולל כר
האווירי בכל מסלול ומסלול. "המארגן" שומר לעצמו את הזכות לשנות את חברת התעופה בכפוף   למסלול הטיול, ראה זהות המוביל

עה לנוסעים טרם היציאה לטיול. נוסע אשר ירצה לצאת או לחזור במועד  ימסר על כך הוד. במידה ואכן יקרה שינוי שכזה ת וציםלאיל
 השונה מהמועד הקבוצתי יחויב בתוספת שאותו תגבה חברת התעופה. 

  
 בתי מלון 

דרגת בתי המלון הינה בהתאם למפורט בכל טיול. חלוקת החדרים בבתי המלון הינה על פי מלאי החדרים הקיים באותו רגע בבית  
. הלינה היא בחדרים זוגיים בעלי מיטה כפולה או שתי מיטות  12:00ועזיבתם עד השעה   14:00חדרים היא החל משעה המלון. קבלת ה

רים בעלי שירותים צמודים ובהם אמבטיה ו/או מקלחת, אלא אם צוין אחרת בתוכנית. נוסע המעוניין  המלון. החד  נפרדות כפי שיקבע ע"י
עבורו את התוספת המתאימה. חדר בודד יכול להיות קטן יותר מחדר זוגי. במקרה של הזמנת  ו ויידרש לשלם  בחדר בודד, יוכל להזמינ 

 נוספת לחדר זוגי, יתכן כי מיטה זו תהיה מיטה מתקפלת.  נוסעים, יתכנו מקרים בהם בית המלון יכניס מיטה 3-חדר ל
 

 שמות המלונות 
י בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש, ואולם יתכנו שינויים עקב הזמנת  הנוסעים יקבלו את רשימת בתי המלון בטרם יציאת הטיול. יצוין כ

כי הטיול. במקרה זה שומר "המארגן" לעצמו את הזכות  יתר שביצע המלון ו/או תערוכות, ירידים ואירועים מיוחדים המתקיימים בתארי
 למצוא מלון חילופי באזור באותה רמה לה הוא התחייב.  

  
 כלכלה 

י פנסיון הכוונה בדרך כלל לארוחה נוספת המוגשת בערב ואשר יכולה להיות מוגשת במלון או במסעדה. ארוחות  ל בטיול חצכאשר כלו 
ש. נוסע המעוניין באוכל צמחוני, חייב להזמינו טרם יציאתו מהארץ, וזאת ללא תוספת תשלום.  אלו הנן בעלות תפריט קבוע ומוזמן מרא

נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה   ה בתשלום נוסף ע"י הנוסע.וספות כרוכהזמנת משקאות, מנות נוספות או ת
לגוון את סוג האוכל. אין "המארגן" מתחייב לספק אוכל טבעוני או   צמחונית כוללת בדרך כלל סלט ירקות וחביתה או דג ואין אפשרות 

 דיאטטי מיוחד גם לנוסעים המזמינים זאת מראש. 
  

 שונים  ה לאתרים הדמי כניס
דמי הכניסה הכלולים במחיר הטיול מפורטים בסעיף "המחיר כולל" בצמוד לכל מסלול טיול. אין המחיר כולל אתרים שאינם ברשימה זו  

 שמו בתיאור המסלול. גם אם נר
 

 מטען  
ר לכך יכולה חברת  ר מטען מעבלכל מטייל, עבוק"ג    8עד ק"ג אשר כולל מזוודה אחת ותיק יד  20המשקל המותר להעלאה למטוס הינו 

 התעופה לגבות תשלום נוסף.  
  

 גילאים  
תחייב להתאמת גיל בין המשתתפים ו/או  לא מ  הטיולים פתוחים להרשמה לציבור הרחב ולכל הגילאים, אלא אם צוין אחרת. "המארגן"

 ל"מארגן". כישוריהם ו/או מצב בריאותם. משתתף הסובל ממגבלה כלשהיא, מחובתו להודיע על כך מראש  
  

 מינימום נרשמים  
אם  יום לפני יציאתו,   22מטיילים בכל טיול. "המארגן" שומר את הזכות לבטל את הטיול עד  20קיום הטיול מותנה בהרשמה של לפחות 

זר לו  מטיילים לפחות. במקרה של ביטול טיול תוצע לנוסע האפשרות להצטרף לטיול אחר או לחילופין תוח  20עד אותו מועד לא נרשמו 
   שעות מרגע ההודעה על הביטול.   24בתוך   מה ששילםהמקד

 
 מניין ימי הטיול 

אם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה  במניין ימי הטיול המפורסמים באתר נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהת
בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ    מהארץ היא השונות. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה, גם אם היציאה

 בשעות הבוקר. 
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   מסלול הטיול ושינויים אפשריים בתוכנית ומסלול הטיול

את    תעשה כל שביכולתה על מנת להוציא לפועל ולים ועל אף העובדה כי חברת סביב העולם זמן ומחשבה רבים מושקעים בתכנון הטי 
ט, ישנם דברים שאינם בשליטת החברה כמו לדוגמא: מצב תפוסת יתר בבתי  נטרנתר האיבא תוכנית הטיול בדיוק על פי המפורסם 

הקשורים לביצוע הטיול, שינוי בשיבוץ של מדריך עקב  של טיסות, תקלות אפשריות באמצעי התחבורה השונים  המלון השונים, איחורים
ואירועים נוספים הקשורים לכח עליון    ויר,מזג א סגירת אתרים לאורך מסלול הטיול בשל שביתה מקומית, פגעי  בעיה משפחתית,

בתוכנית   שינויים ייתכנו  וכו'.למרות נדירות הסיטואציות האמורות, בקרות אחד או יותר מהמצבים הנ"ל ורק בהעדר חלופה אחרת, 
ייבות מלאה  התח ומתוך  ובזהות המדריך. כחברה בעלת מוניטין רב שנים  הטיסות, מסלול הטיול, תוכנית הטיול היומית, שיבוץ המלונות

את כל המוצג ומפורסם באתר   חברת סביב העולם עושה ותעשה כל שביכולתה לבצע באופן תואם בכל מאת האחוזים ללקוחות החברה, 
   ל החברה בכל הקשור לביצוע הטיולים והשירותים השונים הכלולים בהם. האינטרנט ש 

   
   מחירי הטיולים אינם כוללים

 סה .מסמכים ואשרות כני1
רכון והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות הנן באחריותו של הנוסע ואינה באחריות "המארגן". הוצאת דרכון ו/או הארכת  את דהוצ

טיפול בדבר הוצאת אשרות כניסה למדינות השונות ואגרות נוסע בנמלי תעופה בארץ ובחו"ל, ייגבו מהמטייל   תוקפו, אגרות היטלים, דמי
 חודשים ממועד יציאת הטיול מהארץ.  6 -רכון תקף לפחות לד בדלהצטייבנפרד. על כל נוסע 

  
 .הוצאות אישיות  2

המטיילים כגון : ארוחות כלשהן, ורכיבים אחרים שאינם מופיעים  מחיר הטיול אינו הוצאות אישיות ובכלל זה פעילות בזמן החופשי של 
שקאות, אוכל מיוחד, מטען עודף בעלייה למטוס, וכל שירות  ם, מ אירועיבתוכנית הטיול בסעיף המחיר כולל, בכלל זה ארוחות, מופעים ו

  בעל אופי אישי.
 
   ים ביטוח. 3

ונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך  אין "המארגן " אחראי לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתא 
של מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מוצע  או    ל מטען אלימות, שוד, גניבה, אבדן ש   הטיול או עקב תאונה,

 , ניתן לרכוש ביטוחים אלו במשרדנו. ם לעיל הנזקים והאירועים המתוארי לנוסע לבטח עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את
 

 דרכון 
דפים ריקים   3ול כמו כן אנא וודאו כי בדרכונכם הטי  יציאת  יש לוודא שהדרכון אותו הנכם מחזיקים הינו בר תוקף לפחות לחצי שנה מיום

ד הראשון בדרכון + הארכה  בעת הרישום יש לשלוח למשרד צילום של העמו דפים בלבד( לצורך חתימות.   2לפחות )באירופה מספיק 
 )אם יש(. 

 
 שינוי כרטיס טיסה 

בתשלום אותו תגבה חברת התעופה  י להיות כרוך עשו   הונפק שינוי שם, שינוי מועד יציאה או חזרה או כל שינוי אחר לאחר שהכרטיס
   "מהמארגן".  

 
 מחירי הטיולים  

תים בארץ ובחו"ל לרבות מחירי כרטיסי הטיסה, שערי מטבעות,  מחירי הטיולים המופיעים באתר מבוססים על התעריפים, מחירי השירו
 01.02.20רמת ההיטלים בארץ והמסים והאגרות בחו"ל, כפי שהם ידועים ליום 
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