
ALEA Tours & Trade s.r.o. 
U Vršovického nádraží 16, 101 00 Praha 10 

Mail:  tours@alea.cz    Telefon/Fax:  271 746 734     Web: www.alea.cz  
 

z  pověření 
 

Keren Kayemet Leisrael - Jewish National Fund 
pobočka Praha 

Jáchymova 3, 110 00 PRAHA 1 
 

Ekumenická mise KKL/JNF do Izraele (18. - 25. 3. 2018) 
 

P ř i h l á š k a   k   ú č a s t i       ( c e s t o v n í   s m l o u v a ) 
                              
 

Konečná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 29.850 Kč 
 

Fakultativní služby:        Cena za osobu 

  

Příplatek za ubytování na 1-lůžkovém pokoji (počet těchto pokojů je omezen!!)  8.490 Kč ANO / NE *)  

Připojištění úhrady léčebných výloh v zahraničí (u ERV, a.s.) - cena za osobu     490 Kč ANO / NE *)  

 

*)  nehodící se škrtněte 
               

 

Údaje o přihlášených 
 

1) Titul, jméno, příjmení:      Číslo pasu:      Platnost do:   

 

Adresa bydliště:       Telefon:               Rod. číslo (pro pojištění):  
 

2) Titul, jméno, příjmení:      Číslo pasu:   Platnost do:   

 

Adresa bydliště:        Telefon:               Rod. číslo (pro pojištění):  
 

3) Titul, jméno, příjmení:      Číslo pasu:   Platnost do:   

 

Adresa bydliště:       Telefon:               Rod. číslo (pro pojištění):     
 

4) Titul, jméno, příjmení:      Číslo pasu:   Platnost do:   

 

Adresa bydliště:       Telefon:               Rod. číslo (pro pojištění):  

                
Pas účastníků musí mít platnost minimálně do 25.9.2018, tj. 6 měsíců po datu návratu z Izraele !!! 

               

 

Pokud se mají náklady cesty fakturovat na organizaci či osobu coby právnický či fyzický subjekt, doplňte prosím následující údaje: 
 

Instituce (resp. osoba):        IČO:  

Adresa:       

Kontaktní osoba - telefon a e-mail:       

               

 

Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě co možná nejdříve - nejlépe e-mailem - cestovní kanceláři ALEA Tours & Trade s.r.o. 

(koordináty najdete v záhlaví této přihlášky). Přihláška bude zpětně potvrzena a přihlášenému bude přidělen variabilní symbol, pod kterým 

se provádí platba (lze tak učinit osobně v naší kanceláři nebo bankovním převodem na náš účet u ČSOB č. 581310823 / 0300 s uve-

dením přiděleného variabilního symbolu) - po potvrzení přihlášky se skládá záloha ve výši 10.000 Kč za osobu a doplatek do plné ceny 

cesty je splatný 3 týdny před odjezdem, tedy k 23.2.2018. Úhradu však samozřejmě lze provést i najedenou, v plné výši.  

Mají-li být náklady cesty fakturovány na organizaci či osobu, bude vystavena faktura na objednatele. V takovém případě bude variabilním 

symbolem číslo faktury. Prosíme o důsledné dodržení termínu její splatnosti. 
               

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se „Všeobecnými smluvními a obchodními podmínkami“ pro účast na cestách zajišťovaných 

cestovní kanceláří ALEA Tours & Trade s.r.o., uvedenými jako separátní příloha této přihlášky. 
 

V ………………………….. dne ……………..           .................................................................................. 
       podpis objednávajícího účastníka   

               

 

Potvrzení přihlášky cestovní kanceláří:       Přidělený variabilní symbol pro identifikaci Vaší platby: 

 

mailto:tours@alea.cz
http://www.alea.cz/

