
וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

של רכס    מתויריםטיול אופנועים ייחודי אל האזורים הלא 
טבע פראי שרגל אדם  ,  אל כפרים ועיירות ציוריות, הקרפטים

 כמעט ולא נגעה בו בדרכים הצדדיות והמיוחדות של רומניה
 

לאורך נהרות  , אגמים, נסיעת כביש מרתקת בנופי הרים מושלגים
מבצרים וטירות ופגישה בלתי  , עמקים נסתרים, שוצפים ומפלים

 .אמצעית ואותנטית עם מקומיים
התרבות העשירה הפולקלור והאוכל  , הכרות עם ההיסטוריה

 ...המקומי
 

 !האמתית והקסומהחוויה בלתי נשכחת ברומניה 

 טיול אופנועים עצמאי ברומניה
וטרנסילבניה הקרפטיםימים ברכס  10מסע אופנועים מרתק בן   

  - 2016קיץ  -  

http://www.go-wild.co.il/


הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

ועיירות   ראושורדרך אגם , הפאגארשקבלת הכלים ונסיעה אל דרום רכס , טיסה ישירה לבוקרשט: 1יום 

אגם   –לינה " )פאגאראשאן-טראנס"והמקטע הראשון של  ש'ארגדה  קורטאהבקתדרלת ביקור  ,קטנות

 (וידרארו

 

סיור במוזיאון הכפר  , כולל טיול רגלי באגם בלאה" פאגאראשאן-טראנס"נסיעה בכביש המרהיב : 2יום 

 (אלבה יוליה –לינה )ובעיר העתיקה וסיום במבצר הכוכב המשוחזר של אלבה יוליה סיביו המרתק של 

 

סיור בבית  , טורדהביקור במכרה המלח של , לטיול רגלי טורזינסיעה במרחבי טרנסילבניה אל קניון : 3יום 

 –לינה ) סיגישוארה –וסיום בסיור ערב בעיר העתיקה היפה ברומניה  מוראש-בטרגוהעתיק  הכנסת

 (סיגישוארה

http://www.go-wild.co.il/


הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

ההונגרי דרך הכפרים המיוחדים ותושביו עם התלבושות הססגוניות ושערי  " חרגיטה"טיול במחוז : 4יום 

 –לינה ) הביקאזדרך מצוקי הענק של קניון , הביקאזונופי אגם  חלאו'הצבמעלה רכס , המגולפיםהעץ 

 (רושולאקו 

 

הקסום ויציאה   רושואיכותי על שפת אגם לאקו  קיורטוש, הביקאזמסלול רגלי מרענן בערוץ נחל : 5יום 

אנה "סיום באגם , גבעות מוריקות וכפרים בסגנון בנייה גרמני, הסאשיםמחוזות אל  חרגיטהממחוז 

 (בראשוב –לינה " )הקדושה

 

ניתן לכלים ולגוף מנוחה ונצא לסיור רגלי מרענן בעיר העתיקה של   – בראשוביום מנוחה בעיר : 6יום 

 –לינה )ממסעדות מעולות בהם מוסיקה ופולקלור מקומי  ולהנותבספא מקומי להתפנק נוכל , בראשוב

 (בראשוב
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הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
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ביקור בטירת בראן ומבצר  , וארה'דמבוויצוקניון  קראיולוי הפיאטרהטיול אל הכפרים של רכס : 7יום 

נמשיך  , קראיולוי הפיאטרהלרכס ' אץ'הבוצהשוכן בעמק בין רכס " סוס-דה ו'מואיצ"היפיפה הכפר , ראשנוב

 –לינה )וסיום בפנסיון משפחתי קסום  פאגאראשביקור במבצר , העצום הפאגאראשרכס בנסיעה לאורך 

 (סיביאל

 

סיום בעיירה  , נשימה עוצריבנופים " אלפינה-טראנס" –נסיעה בכביש הגבוה והיפה ביותר ברומניה : 8יום 

 (הורזיו –לינה )רבים המתמחים בכלי קרמיקה וגילופי עץ מסורתיים אמנים בה  הורזיו

 

החזרת , אל בוקרשט" פיטשט"ונסיעה בכביש המהיר דרך העיר " העץ הבודד"ביקור במנזר : 9יום 

 (מרכז בוקרשט –לינה " )ליפסקאן"מסכם בעיר העתיקה ברובע ערב האופנועים ובילוי 

 

 וטיסה חזרה לישראל ת"לשדההעברות , סיור מודרך באתרי העיר המגוונים של בוקרשט: 10יום 
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  
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 קצת על המסלול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

של   מתויירטיול זה נבנה על מנת לספק למטייל חווית רכיבה באזורים מרהיבים ולחשוף אותו לצד הלא מוכר והלא 
 .הקרפטיםרומניה ורכס 

רכסים עצומים מכוסי יערות עד והפסגות המושלגות של  , המסלול משלב נסיעת כביש במעברי הרים יפיפיים
 .הרומניים הקרפטים

והבתים בנויים  , שואבים מים מבאר, מעבר בכפרים נידחים וציוריים בהם עדיין חורשים את השדה עם שוורים וסוסים
 ,  מעץ או אבן מקומית

 .תערובות בוץ וקש והתחבורה העיקרית היא עגלה רתומה לסוס
אנו נמנעים מנסיעות ארוכות ומגוונים עם עצירות רבות ומסלולי הליכה קצרים ומרעננים כולל עצירות במסעדות 

 (מ "ק200-ממוצע יומי כ)מקומיות 
נטייל ברגל אל אגמים קסומים ובין בתי הכפרים  , תצפית עוצרות נשימה' נעצור לביקור בטירות מבוצרות ונק

נחווה את החיים דרך פגישות בלתי אמצעיות עם מקומיים חייכניים ובעלי מקצוע ששמרו על שיטות  , העתיקים
 .אומני נחושת צוענים ועובדי אדמה, ייצרני פחם, נפחים–מסורתיות מאות שנים 
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 קצת על המסלול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
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בהם מוגשות ארוחות מסורתיות והאווירה  , הלינות ישלבו פנסיונים כפריים ובתי הארחה קטנים עם אופי משפחתי
מאווירה של ערים   ולהנותולינה במרכזי ערים עתיקות בהם נוכל לסייר בסמטאות היפות , אינטימית ומיוחדת

 .אירופאיות קלאסיות
  

נעצור בדוכני מזון  , הדרכים עם מטעמים מקומיים וגריל רומני מסורתי לצידיאת הארוחות נגוון במסעדות מקומיות 
בערב נגוון בארוחות מסורתיות בפנסיונים בהם , לאורך הדרך או בשווקים מקומיים קטנים ונהנה מהאווירה האותנטית

 .נלון או במסעדות טובות בערים העתיקות
  

אנו עובדים עם הספקים הטובים ביותר  , האופנועים הינם כלים חדישים ברמת בטיחות גבוהה ומצב מכני מעולה
שקט נפשי ובטחון שאנו רוכבים על הכלים הטובים  , ברומניה אשר מתמחים בטיולים מסוג זה ומספקים מקצועיות

 .ביותר האפשריים במדינה כיום
  

אומגה ושלל אטרקציות נוספות  , מצנחי רחיפה, RZR, טרקטורונים, רכיבת אופניים –ניתן לשלב פעילויות נוספות כגון 
 .בתיאום מראש –
  

עשיר בטיולי שטח וטבע למקומות   נסיוןהמומחה לרומניה ובעל  GO-WILDי צוות "הטיול נבנה בלעדית לנו ע
עשיר של עשרות שנים ולהם היכרות   נסיוןובשיתוף עם מדריכי שטח מקומיים בעלי , המיוחדים ביותר ברומניה

 .מעמיקה עם הדרכים המיוחדות והאזורים הקסומים
 

 !!והקסומההאמתית רכיבה בלתי נשכחת ברומניה אתכם להרפתקת מזמינים 
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 דגשים חשובים לטיול עצמאי

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  
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עליכם להצטייד במפות מתאימות ומכשירי  , ללא מדריכים או הכוונה יום יומית, הטיול מתבצע באופן עצמאי לחלוטין
מרכזים רפואיים ותוכניות חלופיות למקרי חירום או  , טלפון מקומי ורשימה מסודרת של מספרי חירום, לוויניניווט 

 .חסימות בדרכים
  

הקפידו על ציוד מתאים  , הרכיבה מתבצעת על כלים גדולים המזוודים בארגזי צד עם קיבולת מקסימלית לכלי זה
רומניה גשומה מרבית ימות הקיץ וחשוב מאוד להצטייד בביגוד מגן , ומצומצם שארגזי הצד יוכלו להכיל בקלות

 .ונעליים איכותיות
  

תוך התייעצות עם המקומיים לגבי  , מומלץ להדפיס את סיפורי הדרך ולעבור עליהם בבוקר שלפני היציאה למסלול
 .המקומיים הטלויזיהחסימת דרכים או התרעות מזג אוויר המשודרות באופן תדיר ברדיו ובערוצי 

  
קשים ומפגעים   א"ומזתנאי ראות , תחזוקה לקויה, בשל מצב הכבישים, הנהיגה ברומניה עלולה להיות מסוכנת בלילה

 .רבים בכביש
אין לצאת לנסיעה ללא צמיגים  , קיים חשש לחסימות כבישים וסכנת החלקה בשל קרח על הכביש מסויימותבעונות 

 .   שלג/ מתאימים והקפדה על כללי זהירות בנסיעה על קרח 
  

 .תחנות דלק/ לעיתים יש מרחק רב בין מסעדות , אנא הצטיידו במצרכי מזון לנסיעות ארוכות
 ...בלי דלקלהיתקע לעיתים מרחקי הנסיעה בין התחנות גדול מאוד ועלולים , השתדלו לתדלק בכל תחנה גדולה בדרך
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 דגשים חשובים לטיול עצמאי

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  
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אינטרנט ולכן הכינו מפות לגיבוי או אפליקציות שאינן  / שימו לב שלאורך המסלול ייתכנו אזורים ללא קליטת סלולר 
 (בנייד GPSלניווט חלופי במקום ) MAPS.MEתלויות ברשת האינטרנט כגון 

  
כדאי להגיע עם שקיות שתיה   –בארות לאורך הדרך למרות שהמקומיים נוהגים כך / לא מומלץ לשתות מנחלים 

 .לתיקי הגב
  

ישנם אזורים מעטים מאוד , ועוייןהמפגש עלול להיות לא נעים  –מומלץ מאוד לא לעצור בריכוזי אוכלוסיית צוענים 
 .בהם מסוכן להשאיר את הכלים ללא השגחה ומומלץ להשאיר שמירה במידה ומתרחקים מהכלים

  
במידה ואתם מצטיידים  . מעט מאוד מקומות מקבלים מטבע חוץ או כרטיסי אשראי, יש להצטייד בכסף מקומי בלבד

 (.ספרות 4)ויש ברשותכם את הקוד הסודי בלבד  מאסטרכארדשימו לב שהוא ויזה או , בכרטיס אשראי בין לאומי
  

 לפני היציאה מהארץ מומלץ להשאיר לקרובי משפחה מסלול עם פירוט יומי ומקומות הלינה המתוכננים
  

אנא הפעילו שיקול דעת ומשנה  . ועלול להשתנות עקב גורמים רבים במהלך הטיול, מסלול זה הינו המלצה בלבד
 !!זהירות
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 דגשים חשובים לטיול עצמאי

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  
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טעויות בניווט  , תקלות במהלך הטיול, חסימות לא צפויות, השילוט, אחראית לטיב הכבישים GO-WILDאין חברת 
 .ואתרים סגורים

איכות הכלים השכורים  , המסלול נבנה כהכוונה כללית בלבד ואין התחייבות לעמידה בזמנים ובהתאמה לכל קבוצה
 .'וכווהמלונות 

התחייבות לפתור את   GO-WILDואין לחברת , המטייל מודע לסכנות ולאפשרות לתקלות וביטולים לאורך כל המסלול
 או לבצע שינויים מרגע היציאה  , התקלות במהלך הטיול

  
–נשמח לעזור ככל שנוכל על מנת לספק לכם חוויה מושלמת    !!מאחלים לכם טיול מהנה ומלא חוויות 
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 :זהדגמי האופנועים המסופקים בטיול 
 והתאמה לכל רוכב מירביתמבחר הכלים החדיש שלנו מאפשר גמישות 

 *ומטופלים במוסכים מקצועיים 2014-2015מרבית הכלים הינם משנים 

 
 

הדגמים שיסופקו בטיול תלויים   -התמונות להמחשה בלבד*
הספק המקומי ואין התחייבות לשנתון  או  הכלים אצל בזמינות 

 מסויםדגם 

BMW F650GS 

BMW F800GS 

BMW R1200GS 

http://www.go-wild.co.il/
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  
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 (אופנועים 6 –משתתפים  12בקבוצה של )לאדם  925€

 (אופנועים 4 –משתתפים  8בקבוצה של )לאדם   975€

 (אופנועים 2 –משתתפים  4בקבוצה של )לאדם   1000€

 
 למטייל 450€ –תוספת לרוכב בודד על כלי *

 למטייל 270€ –תוספת ליחיד בחדר **

 **ימים מיום השליחה וכפופה לשינויים במחירי הלינות והמדריכים 7-הצעת מחיר זו תקפה ל**

 זוגי של מטיילים' י מס"התוספות מחייבות שינוי ע
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
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 CDWכולל ביטוח  –כביש איכותיים ברמה גבוהה על פי הפירוט בנספח המצורף אופנועי •

 בוקר.א+זוגיב חדר "י מסלול הטיול ע"לילות במלונות ברמה טובה עפ 9 •

 GPSמסלול מפורט בהתאמה אישית לקבוצה כולל סיפורי דרך ומסלולי בניית •

 למסלולים רגליים וביקור באתרים שונים באזורי הטיולהמלצות •

 מפגש תכנון ומפגש לקראת יציאה להצגת המסלול ודגשים חשובים –קבוצה מפגשי •

 סיור עיר בן שלוש שעות –מקומי בבוקרשט מדריך •

 ביום האחרון" קואנדההנרי "לשדה התעופה העברות •

 GO-WILDאפ וטלפון חינם מנציגי -וואטסי קבוצות "והכוונה במהלך הטיול עליווי •

 טלפון מקומי כולל חבילת גלישה לשימוש במקרי חירוםמכשיר •

 רים לספקים השונים'של כל ההזמנות והפקת וואוצביצוע •

 מסעדות וטיפול במקרי חירום או תקלות בכלים, בזמן אמת של אטרקציות נוספותתיאום •

 ביגוד מטיילים והדרכה על שיטות ניווט ודרכי התמודדות עם תקלות, מקצועי לציוד טיוליםייעוץ •

http://www.go-wild.co.il/
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

מומלץ להקדים ולרכוש ולא לחכות לרגע  , י תאריכים מבוקשים"אנו רוכשים כרטיסים עפ)טיסות •
 ! (האחרון

 הוצאות תיקונים כתוצאה מנזקים שנעשו ברשלנות הרוכבים, לאופנועיםדלק •
,  כניסה למועדונים, מנות שאינן בתפריט, שתייה קלה בארוחות, קניות, טלפון, כביסה)אישיות הוצאות •

 (  'קזינו וכו
 ארוחות ערב , ארוחות צהריים, בזמני טיסותארוחות •
לרכוש כיסוי ביטוחי לטיולי אופנועים והמתאים לסוג הפעילויות   חובה) –בריאות ומטען ביטוח •

 (כולל חילוץ והצלה –המבוקשות 
 (ניתן להוסיף בתיאום עם סוכן הביטוח בארץ)נהג צעיר וביטול השתתפות עצמית תוספת •
 לנותני השירותים המקומייםתשר •
 (!!!לא שותים כשנוהגים)אלכוהוליים או שאינם כלולים בארוחה משקאות •
 (משולם במזומן בעת הכניסה)לאתרים במהלך הטיול כניסות •
 בתיאום מראש ותשלום במקום   -אופציונליות במהלך המסלול  אטרקציות •
חובה להצטייד   –יש להצטייד בביגוד חם ומתאים לגשם וטמפרטורות נמוכות )וציוד טיולים ביגוד •

 (כפפות וציוד מיגון לרכיבה, במגפיים
 Wild-Goאו לא סוכם מראש בכתב מול חברת " המחיר כולל"מה שלא פורט בסעיף כל •
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 הערות חשובות

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 סוער א"ומזשינויים במסלול בהתאם לתנאי מזג האוויר ומצב הכבישים כולל חסימות לא צפויות יתכנו •
בתיאום עם המשרד והנציגים המקומיים   –לבצע שינויים בפעילות ובמסלולי הטיול המוצעים ניתן •

 .בשטח
עדכון יעשה בתיאום מלא עם המטיילים   –הטיסה עלולות להשתנות ולגרום לשינויים במסלול שעות •

 .לפני היציאה
באחריות המטייל   -לא מסופק בטיול  –להצטייד בביגוד חם למקומות הגבוהים ולשעות הערב מומלץ •

 בלבד
 Go-Wildי בית המלון או ספקי שירות אחרים אינן באחריות "האטרקציות המסופקות עכל •
לא מכובדים כרטיסי אשראי של אמריקן  , דולר/לא מתקבל אירו –להחליף לכסף מקומי בלבד יש •

 .ויש להביא את הקוד הסודי, דיינרס/אקספרס
למשתתף   30-50€-תחול תוספת של כ, ויהיה צורך בלילה נוסף בבוקרשט בשל לוח הטיסותבמידה •

 .בהתאם למלון הנבחר
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"האותיות הקטנות"  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

על המאחר מוטלת האחריות הבלעדית   ,אינה אחראית לכל עיכוב בהגעה לשדה התעופה של הלקוח וביטול הטיסה עקב איחור זה" ויילד-גו"חברת . 1
 .לתשלום על כרטיסי טיסה חדשים והוצאות נוספות הכרוכות בעיכוב זה

כל שהוא אשר עלול  ' בין הנוסעים ובין צד ג, בין אם נזק גופני ובין אם נזק ברכוש, אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא" ווילד-גו"חברת . 2
דרכים במהלך -אינה אחראית לנזקי גוף או רכוש כתוצאה מתאונת" ווילד-גו"חברת , או הנסיעה ברכב ההסעות כמו כן/ו, כתוצאה מהשימוש להיגרם

אי עמידה בתנאי החוזה מול חברת    ולחיובים נוספים שנתונים להחלטת חברת ההשכרה של הרכבים עקב נזקים פנימיים לרכב ההסעות ועקב הטיול
הנוסע ברכב אחראי לתקינותו ואחראי על כל תשלום שקובעת חברת ההשכרה במקום על . נזק לרכב שלא הוכח כבלאי טבעי כולל  –ההסעה המקומית 

 .נזק רשלני
או    היטל הדלק, היטל הביטחון, מיסי הנמל, במידה ויחולו שינויים בתעריפי הטיסות. מחיר הטיול נקבע לפי המחירים והמיסים הידועים לחברה היום. 3

 .ישתנה מחיר הטיול והתוספת תחול על הנוסע, "ווילד-גו"אחר שאינו בשליטתה של חברת  כל שינוי
 .ביום התשלוםי השער הנקוב "הסכום יקבע עפ, כנהוג בחברות התעופה, שער מכירה גבוהח לפי "ח ייגבו בש"כל הסכומים הנקובים במט. 4
 .ובהתאם לשיקול דעתם של המדריכים בשטח -מצב בטחוני , תקלות, מזג האוויר, הוראות השלטונות, יתכנו שינויים במסלול בהתאם לזמני הטיסות. 5
 נותני השירות המקומיים או תושבי המקום, אין החברה אחראית לעיכובים או תקלות שיגרמו עקב הסתבכות עם גורמי האכיפה והחוק המקומיים. 6
ונדליזם  , עבירה על החוק, שכרות, סמים, אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למטייל או לצד שלישי במהלך הטיול עקב התנהגות בלתי הולמת. 7

 .ואלימות
משתתף הנוטל תרופות באופן קבוע עושה זאת על אחריותו   –המדריך המקומי והישראלי אינו מוסמך במתן עזרה ראשונה ואינו מוסמך לספק תרופות. 9

 .בלבד
למעט  )ואין החזר כספי במידה וחל שינוי פתאומי במזג האוויר במהלך הטיול, אין החברה אחראית על ביטול יציאה לשטח עקב תנאי מזג האוויר. 10

 (סוער א"מזהחזר יתבצע אך ורק באישור המדריך הישראלי בשטח ובמידה והטרק בוטל עקב )בהערות  2 המוזכר בסעיף
 עליון כחאוויר או -עקב מזג( 'וכו  GPS,מחשב נייד, שעון, מצלמה, מכשיר סלולארי)ערך -אין החברה אחראית על כל נזק שנגרם לציוד אישי יקר. 11
 התעופה או במהלך הטיסות וההעברות-השהיה בשדה, אין החברה אחראית על אובדן או גניבת ציוד במהלך הטיול. 12
 אין החברה אחראית לספק הגנה משפטית למשתתף במקרה של פעילות כנגד חוקי מדינת היעד או בניגוד להוראות המדריכים בשטח. 13
 ציוד אלקטרוני או כל ציוד מטיילים אישי במהלך הטיול, אין החברה אחראית לנזקים הנגרמים לביגוד המטיילים.14
 עקב כך לא יתקבל החזר כספיואין החברה אחראית על ביטול הטיול או הפעילות עקב מצב בריאותי או חוסר יכולת פיזית של אחד המשתתפים .15
 ח.ל.ט. 16
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 אפשרויות ותנאי תשלום

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (  אירו/ דולר )ח "מזומן שקלי או מט•
 תשלומים שווים בתוספת ריבית חברת האשראי 12עד  -כרטיס אשראי  •
 שקלי  /ח"העברה בנקאית מט•
 למחיר הטיול 3%ובתוספת   ERNבכפוף לאישור חברת  –קים 'צ•
  

 **המעודכן ליום התשלום בצמוד לשער מכירה גבוה, ח"החיוב יעשה בש**
 

 (חלק ממחיר הטיול הכולל)  150€ –הרשמה יגבו ביום חתימה על טופס ההרשמה דמי 
 

 **יום לפני היציאה לטיול 45-תשלום אחרון לא יאוחר מ**
 

הצהרת בריאות ורכישת כיסוי  , לטיול ללא שליחת טופס ההרשמה מלא כולל פרטי כרטיס אשראילהירשם לא ניתן *
 .מתאיםביטוחי 

 .בריאותלא יגבה תשלום כלשהו לפני חתימה על טופס הרשמה ומילוי הצהרת *
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 דמי הרשמה וביטול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (.מצידוולא יוחזרו לנוסע בעת ביטול , שיגבו מראש) לאדם  150€דמי רישום וטיפול בסך •

 .ממחירו של הטיול 50% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  14ועד  30 -ביטול מ•

 .ממחירו של הטיול 75% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  8ועד  13 -ביטול מ•

 .ממחירו של הטיול 90% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  4ועד  7 -ביטול מ•

 .יחויב המטייל בדמי ביטול מלאים  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  3ביטול בתוך •

 

 מייל או פקס, תימסר במשרד החברה במכתב - הודעת ביטול

  .ואישור קבלה חתום מנציג החברה מורשה החתימה( יום ושעה)ייחשב מועד מסירת ההודעה כאמור  - מועד הביטול

 .או יום שבתון, שאינו יום חג או ערב חג', ה-'כל אחד מהימים א - ימי עסקים

 .כפי ששולמו על ידי הלקוח, השקליהסכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם 
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 !טיול מהנה
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