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 2019פברואר 

 2019 פסח מורן נופש קיבוץ

 ,שלום משפחות יקרות

שיתקיים בבית הארחה הכפרי  נופש משפחתיל נתארח הקרובה בחופשת הפסחלראשונה, 

 .שבקיבוץ מורן

 .ולילדכם לכם תוחווייתיו מהנות פעילויות ומגוון טיולים הפעלות,בתכנית: 

 .21-23/4/2019 :ג' בתאריכים -הנופשון יתקיים בימים א' 

 .המשפחותההסעה לנופשון הינה באחריות 

 תכנית הנופשון לנרשמים.בהמשך תשלח 

 

 :םטבלת מחירי

 כוללים שתי ארוחות בוקר.ו חירים בטבלה הינם עבור שני לילותהמ

 על הרצף האוטיסטי נופש
  יחידות נופשון, 3עבור השמה טופס 

 לינה וארוחת בוקר כולל    

 ₪ 1,580 זוג בחדר

  ₪ 1,380 יחיד בחדר

 ₪ 380 שני )מגיל שנתיים(  תוספת ילד

 תוספת ילד שלישי )מגיל שנתיים(
תשלום עבור ארוחות צהריים וערב 

 לארוחה₪  75 –בלבד 

 ללא תשלום תינוק עד גיל שנתיים

   ישירות למלון ביום ההגעה.התשלום הינו 
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   נפשות בחדר 5עד. 

   ולכן מומלץבדר"כ החדרים אינם מוכנים מוקדם יותר,  –15:00קבלת חדרים החל מהשעה  

 להקדים. לא

  10:00עד השעה  פינוי החדרים. 

   ישולם באמצעות טופס ההשמה.עם אוטיזם לחניךהתשלום עבור לינה וארוחת בוקר , 

  תשלום בתוספת ארוחות נוספותמין מהמלון ניתן להז: 

  :80ארוחות צהריים וערב למבוגר .₪ 

  75עם אוטיזם: חניך ול 12עד  2ארוחות צהריים וערב לילד מגיל .₪ 

לארוחות אלו עד  ם, יש להירשת מינימום נרשמיםארוחות צהריים וערב מותנושימו לב! 

 .11:00בשעה  17/4/19ליום רביעי 

 

  בתשלום ישיר של ההורים למלון. –שירותים נוספים מהמלון 

  .במלון יש אינטרנט אלחוטי חופשי 

 

 דמי ביטול:

(, על פי דרישת המלון על 23/2/19חודשים לפני קיום הנופשון )עד לתאריך  3במקרה של ביטול עד 

 לאלו"ט.₪  100המשפחה לשלם את דמי הרישום בסך 

על פי דרישת המלון המשפחה תשלם , (23/2/19)החל מתאריך  ביטול עד חודשיים לפני קיום הנופשון

  לאלו"ט.₪  100מעלות הנופשון למלון + דמי רישום בסך  65%

על פי דרישת המלון המשפחה  (,23/3/19)החל מתאריך  יום לפני קיום הנופשון 30ביטול של עד 

 לאלו"ט. ₪  100מעלות הנופשון למלון + דמי רישום בסך  85%תשלם 

על פי דרישת המלון המשפחה (, 5/4/19)החל מתאריך  לפני קיום הנופשוןשל שבועיים ופחות ל ביטו

 תשלם מלוא הסכום של עלות הנופשון למלון. 

 

 התשלום את המהווה, לנופשון השמה טופס לקבל זכאים -במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם חניכים

 השמה טופס ולבקש המקומית ברשות הרווחה ללשכת לפנות יש השמה טופס לקבלת. החניך עבור

 :הבאים הפרטים לפי

, בציון 4609סמל תעריף:  ,201478סמל מסגרת: , בקיבוץ מורן אלו"טנופשון  שם המסגרת:

 נופשון. יחידות 3תאריך הנופשון, 

 : לכתובת רחל מוטביינורידי ל להעביר יש הטופס את

  .5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

הודעה במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס, ניתן להתקשר ולהשאיר 

 .03-6296670בטלפון שמספרו: 

 

mailto:rishum@alut.org.il
https://srv.alut.org.il/alutreg/base/registration_page.php
https://srv.alut.org.il/alutreg/base/registration_page.php
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 ת טופס ההשמה ותשלום דמי הרישום.מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדר

 קיום הנופשון מותנה באישור משרד הרווחה.

 https://moranlodge.com אירוח כפרי מורןלאתר  קישור

 

 מצפים לראותכם!

 בברכת חופשת פסח מהנה,

 054-6603914הנופשון,  , רכזדויד אנטין

https://moranlodge.com/

