הסכם ראש השנה תשע"ז 2016-באשל השומרון
מועדים

ראש השנה יחל השנה ביום א כט׳ אלול  2.10.2016וימשך עד יום ג ,ב תשרי  - 4.10.2016סה"כ שהות  2לילות.
הגעה :יום א  2.10.2016החל מהשעה  15:00כניסה למלון וקבלת מפתחות לחדרים.
פזור(עזיבה)—יום ג עד שעה וחצי לאחר צאת החג.

ארוחות (הכשר מהדרין  -מוצרי גלאט)
משגיח ראשי :אברהם לוי טל'  0508761938בכל נושאי כשרות נא לפנות למשגיח

יום א— 2.10.2016
– 18:30כניסת החג  +תפילה
 20:00ארוחת ערב חג בשרית חגיגית עם סימני החג

יום ב—3.10.2016
קפה ועוגה לפני תפילה
 11:30 -08:00תפילה
ארוחה חלבית עשירה כוללת דג בתום התפילה()11:30
ארוחה חלבית קלילה סלטים פשטידות
ארוחת חג בשרית בערב

יום ג4.10.2016 -
קפה ועוגה()07:30-08:30
 11:30- 08:00תפילה
ארוחת בוצר בשרית 11:30
סיום החג  -ארוחה חלבית עשירה

פיזור
סה"כ  6ארוחות  +פעמיים קפה ועוגה  +מקלות ירק עם מטבלים בהגעה.
מחירים 2220 :שקל לזוג
 1800שקל ליחיד
תינוקות עד גיל  100 -3שקל
ילד מ 720- 2-13שקל בחדר הורים
נער מ 13ואילך 920---שקל בחדר הורים
חדר לשני ילדים מתחת  1700---12שקל(.לשני הילדים הראשונים בחדר)
סעודת חג לאנשים שאינם מתארחים— ₪ 180
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תכני החג
בכל הקשור לתכני החג ,מועדי תפילות ,הרצאות ,דיונים על פי קביעת האורחים.
הערות :הערות אלו הן חלק בלתי נפרד מההסכם!
.1שבוץ לחדרים יעשה אך ורק על ידי צוות המלון!
.2במהלך החג לא יעשה כל שימוש בבריכה!

כללי
•לרשות הילדים המתארחים יעמוד גימבורי(לקטנטנים) ומשחקי שולחן(כולל פינג פונג וכדורגל)
•השימוש בחדרי המשחקים על פי לוח זמנים שתקבע הנהלת המלון.
•נוהלי המלון והוראותיו מחייבים את כל האורחים!! ההוראות והנהלים יפורסמו בלוח מודעות בעת הגיעכם.

תנאי ביטול
מחודש ועד שבוע לפני החג  50%מהמחיר המשוער
שבוע לפני האירוע  60%מדמי הביטול
הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את ההסכם והנני מסכימ/ה לתוכנו.
הריני מאשר לאשל השומרון לגבות מכרטיס אשראי זה כל סכום המגיע בגין אירוח בחג
על פי המחירון המפורט מעלה
שם _____________ משפחה ____________ מספר כרטיס אשראי _____________________
תוקף ______________________ ת.ז המזמין ____________________
כתובת _________________________ חתימה __________________
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