
ברומניה חוויתיתחופשת חורף   
  הקרפטיםברכס ימים  5טיול עצמאי של 

שלגרכיבה על אופנועי כולל יום   
- 2016חורף  -  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

משולב יום רכיבה  , המרשים הקרפטיםברכס  חוויתיתחופשה 
אתגרית על אופנועי שלג במרחבים הפתוחים והיערות המושלגים  

טיולים באזורים כפריים בהם הזמן כאילו עצר מלכת  , האינסופיים
 .והמקומיים עדיין שואבים מים מהבאר

 GPSטיול מלאה כולל מסלולים מגוונים בניווט  תוכנית
דקות נסיעה ממרכזי הבילוי  , ומלונות איכותייםצמוד  4X4רכב 

 !חורף בלתי נשכחת לחוויתהטובים ביותר הופכים את החופשה 

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


הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 בראשובקבלת הרכב ונסיעה במסלול טיול אל המלון בעיר , "אוטופן" ת"שדהאל * טיסת בוקר: 1יום 

 מותאמת אישית תוכניתי "וטיול באזור עפ בראשוב-פויאנהיום חופשי בעיירת הסקי : 2יום 

 רכיבת אופנועי שלג במסלולים מרהיבים -יום טיול מודרך : 3יום 

 בילוי ערב ולינה במרכז העיר, מסלול טיול בחזרה לעיר בוקרשט: 4יום 

 *טיסה חזרה/ לינה  –סיור באתרי העיר ומרכזי הקניות של בוקרשט : 5יום 

 *  טיסת בוקר: 6יום 

 הטיסות בתאריכים המבוקשים תוכניתמשתנה לפי *

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


וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

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


 מחיר הטיול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (משתתפים 4-6בקבוצה של )לאדם  €680

 (משתתפים 8-12בקבוצה של )לאדם  €650

 €190:  עם ספא* 5שדרוג למלונות 
 €120:  תוספת לרוכב בודד על אופנוע

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

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


 המחיר כולל

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 -$ 250י טיסות בתאריכים  בהם המחיר המקסימלי הינו "עפ)א "ת –בוקרשט  –א "ישירות תטיסות •
 (עליה במחיר תחול על המטייל

להצטייד  חובה ) CDWביטוח כולל שרשראות שלג כולל  -מקומות  6ואן /  דאסטר יה'דאצמסוג רכבים •
 (בינלאומי על שם הנהג. א.בכ

 בוקר    . א+ ב חדר זוגי "ע בראשובבאזור * 3מלון  ברמת / לילות בפנסיון כפרי  4•
 :   שלג-טיול בהדרכה מקומית  על אופנועייום •
   חליפה כפפות וקסדהכולל , אופנועשני רוכבים על , שעות 6•
     בוקר.א+זוגיב חדר "במרכז העיר העתיקה בבוקרשט ע* 3במלון ברמת לילה •
 GOOGLE MAPS-מוכנים בומסלולים   GPS' מסלול מפורט בהתאמה אישית לקבוצה כולל נקבניית •
 פתרון תקלות והכוונה –טלפוני במהלך הטיול ליווי •
טיפים והמלצות לאתרים ומקומות בילוי  , מקומי עם חבילת אינטרנט סיםכרטיס , כבישים איכותיתמפת •

 מומלצים
 חסראפשרות להשאלת ציוד  –וייעוץ מקצועי לציוד חורף וביגוד מתאים הכוונה •

 
 יש אפשרות לשדרג את רמת המלונות*

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


 המחיר אינו כולל

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

מרבית  , חגיםלמעט , מרץ-ינוארבחודשים )$ 250מחיר על טיסות שעלותם הכוללת מעל תוספת •
 (הטיסות הם ברמת מחירים העומדת בתקציב

מנות שאינן  , אלכוהוליים משקאות,בארוחותשתייה קלה , קניות, טלפון, כביסה)אישיות הוצאות •
 (  'קזינו וכו, כניסה למועדונים, בתפריט

 (למטייל €25 -כ –הערכה יומית )ארוחות ערב , צהרייםארוחות , בזמני טיסותארוחות •
כולל אופנועי   –לרכוש כיסוי ביטוחי המתאים לסוג הפעילות המבוקש  חובה) –בריאות ומטען ביטוח •

 (שלג
 –להוסיף ניתן ) CDW-לתוספת נהג צעיר והרחבת ביטוח , (ליום €30 -כבממוצע )לרכב השכור דלק •

 (יש לתאם מראש עם משרדנו
 (למשתתף למדריכי אופנועי השלג €10)למדריכים ונותני השירותים המקומיים תשר •
משולם במזומן בעת  )אופציונליות וכניסות לאתרים במהלך הטיול שאינם כלולים בחבילה אטרקציות •

 (הפעילות/הכניסה
 (למעט חליפה קסדה וכפפות בטיול אופנועי השלג)חורף וציוד טיולים ביגוד •
 Go-Wildחברת  או לא סוכם מראש בכתב מול " 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"ומזיתכנו שינויים במסלול בהתאם לתנאי מזג האוויר ומצב הכבישים כולל חסימות לא צפויות •
 .בתיאום עם המשרד והמדריך בשטח –ניתן לבצע שינויים בפעילות ובמסלולי הטיול המוצעים •
עדכון יעשה בתיאום מלא עם המטיילים   –שעות הטיסה עלולות להשתנות ולגרום לשינויים במסלול •

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

 בלבד
 כל טיפולי הספא במלון ישולמו במקום בנפרד והן באחריות הלקוח ובית המלון בלבד•
 Go-Wildי בתי המלון אינן באחריות "כל האטרקציות המסופקות ע•
לא מכובדים כרטיסי אשראי של אמריקן  , דולר/לא מתקבל אירו –יש להחליף לכסף מקומי בלבד •

 .ויש להביא את הקוד הסודי, דיינרס/אקספרס
ואופנועי שלג בצירוף צילום דרכון עדכני  א"מזהצהרת בריאות ונספחי , יש לחתום על טפסי הרשמה•

 ורישיון נהיגה
 .  יוחלפו הכלים בטרקטורונים באותו המסלול, וכמות השלג לא תאפשר שימוש באופנועי השלגבמידה •
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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•
 (ח"ממחיר הטיול בש 2-5%)תשלומים שווים בתוספת ריבית חברת האשראי  12עד  -כרטיס אשראי  •
  ווילד-גו"ש "ע 515809 –חשבון ' מס(  027)סניף חדרה ( 31" )בינלאומי"בנק  -שקלי /ח"העברה בנקאית מט•

 "טיולים
 למחיר הטיול 3%ובתוספת   ERNבכפוף לאישור חברת  –קים 'צ•
  

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

 (חלק ממחיר הטיול הכולל)  €250 –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 *

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


 דמי הרשמה וביטול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (.מצידוולא יוחזרו לנוסע בעת ביטול , שיגבו מראש) לאדם  €250דמי 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…  

 !טיול מהנה
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