צפון יוון | "אספלטידיס בהרימוס"

אזור צפון יוון הוא מהאזורים המרהיבים והנהדרים לטיול ,ובפרט כשמדובר
בטיול אופנועים .הוא משלב נופים רבי הוד ,היסטוריה מרתקת ,כבישים
מדהימים ,תרבות ,אוכל ,פאן ...ובכל זאת הוא מקבל הרבה פחות תשומת לב
תיירותית מהאיים ...לשמחתנו!
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י מי רכיבה וטיול נכסה שטח נכבד בצפון יוון ,באזורים ויעדים מרגשים

פליוֹ ן ,הר האולימפוס ,מנזרי
ויפים ופחות מוכרים ,וכוללים את חצי האי ֶּ
ְ
אבְ יָה" ו"לְ פְ ַקדָ ה".
פניסי ,והאיים " ֶּ
ינדוֹ ס ,חבל ָזגוֹ ריָ ,ק ְר ֵּ
ִּ
מטֶּ אוֹ רָ ה ,שמורת הרי
הפ ְ
הרבה אושר והרחבת הלב בכבישים הנופיים היפים והטובים ביותר לרכיבה של
צפון יוון ,הרבה שקט ורוגע יווני בכפרים הציוריים ,הרבה כיף ואווירה טובה
נוסח יוון בטברנות ,נוחות (נוסח 'אקספיריאנס') ברמת התנאים ,וכמובן ,הרבה
הרבה הרבה שמייח ...על נהרות האוזו...

 23-30באפריל 2018
 12-19באוקטובר 2018
המחיר (לא כולל טיסה) 2150€ :לרוכב ו  €3800לזוג
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מפת מסלול הטיול

The exSAPIRience – Journeys Around the Globe
POB 131, Be’erotaim, Israel www.exSAPIRience.co.il
054-4443324 saarsapir@gmail.com
074-7017678 exsapirience@gmail.com

מידע כללי
רמת רכיבה נדרשת :המסלולים והכבישים בהם ניסע הם ברמת קושי בינונית .הרכיבות על כבישים
טובים ברובם .יתכנו ירידות קצרות לדרכי עפר טובות.
אופנועים :כל האופנועים הם משנתונים אחרונים (מקס' שנתיים) ,במצב/רמת תחזוקה הגבוהה ביותר
בנמצא.
ביטוח אופנועים – ביטוח חובה ,ביטוח נגד גניבה ,ושירותי דרך ("שגריר" יווני) כלולים במחיר .אין
אפשרות לביטוח מקיף לנזקים שיגרמו לאופנוע ביוון! הנזקים ישולמו במלואם ע"י הלקוח.
לינות ורמת חדרים – ההרשמה למסע היא ע"ב אדם בחדר זוגי  .ניתן לשדרג לחדר 'סינגל' .כל הלינות הם
במלונות מעולים שנבחרו בקפידה ע"מ לתת ערך מוסף בהתאם למסלול וליעד.
ארוחות – הטיול ע"ב חצי פנסיון .ארוחות בוקר נאכל במלונות בהם נתארח .ארוחת צהריים תיעשה
כארוחת 'פיקניק' קלילה על הדרך .ארוחות ערב במלון או במסעדות.
ביטוח נסיעות לחו"ל – כל משתתף מחויב לעשות ביטוח נסיעות מורחב לחו"ל (ביטוח בריאות/רפואי
ומטען) הכולל כיסוי לרכיבה על אופנוע וחילוץ מוטס ,לפני היציאה למסע.
גודל קבוצה  -מינימום  8משתתפים! מספר האופנועים הסופי לא יעלה על .12
ציוד אישי חובה – כל משתתף על אופנוע מחויב להביא עמו למסע ציוד רכיבה ומיגון מלא!! (קסדה
מלאה ,מעיל ממוגן ,בירכיות ,נעליים סגורות גבוהות וכפפות).
רשיון נהיגה בינ"ל – כל משתתף מחויב להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי על אופנוע .רשיון הפלסטיק
אינו מספיק לבדו.
חתימה על מזכר הבהרות – כל משתתף מחויב לחתום על מזכר הבהרות בנוגע לטיול ,מז"א ,אופי
הדרכים והרכיבה ,הלינות ,פגעי הטבע ,הכיסוי הביטוחי ,האוכל ,רמת השירותים הרפואיים ...ועוד
כיוצ"ב.
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מחירים והרשמה
מחירים (ע"ב לינה בחדר זוגי) €2150 :לרוכב ,ו  €3800לזוג.
יציאה ומחירים מותנים בהרשמת  8משתתפים לפחות.
שדרוגים
שדרוג לחדר סינגל 350€ -
שדרוג אופנועים:
שימו לב! מלאי האופנועים מכל סוג מוגבל .יש לברר איזה אופנועים נותרו בעת ההרשמה
בתוספת של  200€בתוספת של  225€בתוספת של 455€
כלול במחיר
BMW R1200GS LC BMW F750GS BMW F700GS Suzuki Vstrom DL650
BMW F800GS Honda Transalp XL700V
Honda NC750X

המחירים כוללים:
 השכרת אופנועים כמפורט ל  7ימים רכב ליווי לציוד עם מספר מקומות לנוסעים מדריך/מוביל מהארץ. נהג מלווה ברכב ליווי.  7לינות עפ"י התכנית כל ארוחות הבוקר והערב. כניסות לאתרים בהם נבקר. ערכת עזרה ראשונה. -ערב מפגש והכנה בארץ.

המחירים אינם כוללים:
 כרטיסי טיסה בינ"ל ארוחות צהריים ציוד מיגון אישי (מיגון מלא חובה!) דלק ,אגרות כביש ומעבר יחיד במעבורת ביטוח רפואי אישי לחו"ל הוצאות אישיות -נזק לאופנוע או כל קנס וכיו"ב

דרכי תשלום
שער ההמרה לשקלים – יחושב הסכום עפ"י שער ההמרה הגבוה (מכירה) ,כפי שהוא מופיע
באתר "בנק הדואר" ביום התשלום  http://www.israelpost.co.il/postcurrency.nsfאו
בתיאום טלפוני!
• צ'ק או העברה בנקאית – להפקיד/להעביר לחשבון מס'  593531בסניף  ,630בנק
הפועלים ( ,)12ע"ש "אקספיריאנס".
יש לשלוח לכתובת המייל saarsapir@gmail.com
את פרטי אישור ההפקדה/העברה ,וכתובת לשליחת קבלה.
• כרטיס אשראי  -על כל תשלום אחר תחול עמלה בת ( 2.15%או  2.75%לכרטיסי
אמריקן אקספרקס) ,בהתאם לעמלות הנגבות ע"י חברת האשראי.
• מזומן (בשקלים/אירו).
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ביטול הרשמה למסע ודמי ביטול
ע"מ לבטל ההרשמה יש לשלוח במייל או בפקס הודעה עם בקשה לביטול ההרשמה ופרטיכם
האישיים המלאים .ביטול רשמי יתקבל אך ורק עם קבלת הודעה כאמור ,ועפ"י התאריך בו
נתקבלה ההודעה:
•
•
•
•

עד  60ימים לפני תחילת הטיול – יחויב בדמי רישום ע"ס .100€
עד  30ימים לפני תחילת הטיול – יחויב בדמי ביטול ע"ס המקדמה .500€ -
עד  14ימים לפני תחילת הטיול – יחויב בדמי ביטול בגובה  80%מעלות הטיול הכוללת (כולל תוספות
ושדרוגים)
פחות מ  14ימים לפני תחילת המסע  -יחויב בתשלום מלא (כולל תוספות ושדרוגים)!

ביטול המסע ע"י המארגן
• המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל המסע מכל סיבה שהיא ,ומבלי להיות חייב לאף אחד
מהמשתתפים כל פיצוי מכל סוג שהוא מעבר להחזר כספי מלא על הסכום ששולם .במידה
והמסע יבוטל בצורה זו ,יוחזרו לנרשמים במלואם כל התשלומים ששולמו עד ליום הביטול,
בלא כל פיצוי נוסף ,כאמור.
• במקרה של אי-יציאת המסע עקב מספר נרשמים נמוך ,יוחזרו לנרשמים במלואם כל
התשלומים ששולמו עד ליום הביטול ,בלא כל פיצוי נוסף.
• במקרה של ביטול המסע מאיזו סיבה אשר אינה בשליטת המארגן ,קרי :פגעי טבע ,מצב
בטחוני ,כוח עליון ,או כל מקרה כיוצ"ב שלא מאפשר את קיום המסע המתוכנן בצורה
סבירה עפ"י שיקול דעת מארגן הטיול ("אקספיריאנס") ,יוחזרו לנרשמים התשלומים
ששולמו עד ליום הביטול ,למעט דמי טיפול ע"ס  ,100€וכן כל עלויות מקדמות בלתי
חוזרות או דמי ביטול שישולמו לחברות התעופה ו/או נותני השירותים בהודו .עלויות אלו
לא יחולו על המארגן בכל צורה שהיא.
• הסכום להחזר יחושב בערכי אירו ,ויוחזר באירו או בשקלים ,עפ"י שיקול דעתו של
המארגן בלבד ,בתוך  30יום ממועד הביטול .באם יוחזרו בשקלים ,שער ההמרה יחושב
עפ"י שער האירו ביום הביטול.
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