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 שנייההודעה  - פינלנד, הלסינקי  2014ESBC אליפות אירופה 
 

  .4102להלן עדכון בנוגע לטיסות להלסינקי בחודש יוני , בהמשך להודעת ההתארגנות הראשונית (1

אשר מקיימת טיסות ישירות  FINNAIRרה אחת בחינת האופציות לטיסות ישירות מתברר כי קיימת חבמ (2
בשעות  /216/61יוצאים בתאריך  ) ברם מועדי הטיסות שלה אינם מתאימים לנו, מתל אביב להלסינקי 
דבר המונע מאיתנו להשתתף בשלבי  -בשעות הבוקר /226/61צ וחזור ביום שישי "הבוקר ומגיעים אחה

 .(ולא להשתתף במסיבת הסיום -המאסטר

דרך אחד  /226/61דרך וינה וחוזרת בתאריך  הבוקרבשעות  /226/61יוצאת בתאריך  אל על 'טיסת חב (3
              . והגעה ביום ראשון לפנות בוקר( בודפשט ועוד , ציריך, לונדון, ברצלונה) מיעדי אל על באירופה

 ( .ל אל על מ מו"עדיין במו) ועדיין לא דובר על משקל עודף  לנוסע$  011עלות משוערת של מעל 

טורקיש ' חבנמצאה ( דרך יעד אחר באירופה ) בבירור עם חברות נוספות המגיעות מתל אביב להלסינקי  (/
(  'ש 1:20קישור של ) להלסינקי דרך איסטנבול  20:22בשעה  /226/61ישנה טיסה היוצאת בתאריך .  איירליינס

( ' ש 3.22קישור של ) לתל אביב דרך איסטנבול  12:22בשעה  /226/61חזור בתאריך .  12:20והגעה להלסינקי בשעה 
בהתכתבות עם נציגי החברה בארץ לא ידוע להם כיום המחיר הסופי לכרטיס   .לערך 23:22והגעה לארץ בשעה 

כיום  -כמה יהיו מיסי נמל שטרם ידוע+ $  231-המחיר משוערך באלא , קבוצתי במועדים שאנו נוסעים
 .ועדיין לא קיבלנו מהם תשובה אודות משקל עודף. לכרטיס$  110-מיסי הנמל הינם בסך כ

  כרטיסים 01עד  -דרך האתר -ניתן לרכוש באופן פרטינמצא כי , ל "בבדיקה באתר האינטרנט של החברה הנ (0

כאשר התשלום ופרטי הנוסעים  - $ 313בעלות של ( כרטיסים משני מחשבים שונים  9לבצע רכישה בו זמנית של ) 
אזי ניתן $  22/במידה ורוכשים כרטיס בעלות של . בכרטיס זה אין אפשרות של שינוי או ביטול . חייבים להיות במיידי

או ביטולים ללא 6ובו ניתן לבצע שינויים ו$  90/ניתן לרכוש כרטיס במחיר של . או לבטל תמורת תשלום קנס6לשנות ו
 .כספיום קנס והחזר לתש

או כמה )  כרטיסים 01רכישה מרוכזת של לאור זאת בשבוע הבא אנו מתכוונים לבצע  (6
באתר החברה ולשם כך נצטרך לקבל מכם את צילומי  הדרכון ( שניתן יהיה להשיג 

 .והעברה כספית לנציג שיבצע זאת עבורכם
נא  – ל"נלוהוא מסכים כל מי שנרשם עד כה להשתתף בתחרות  -קרי – "כל הקודם זוכה"   (2

האישור במייל ) לרצונו להשתתף במסגרת רכישה מיוחדת זאת לשלוח אישור במייל
   (.ל"להשתתף ברכישה הנ הינה התחייבות

במידה ויאזלו הכרטיסים נצטרך להפנות את המשתתפים למשרד הנסיעות להשגת כרטיסי טיסה במחירים  (2
 .במועד מאוחר יותר, י החברה"שייקבעו ע

 

 ,בברכה

 וראש המשלחת גזבר,י .כ.ר ה"יו. ס, ןישי שמעו
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