
Voor 2013 hebben wij een 4 sterren Hotel gekozen (Leonardo Jerusalem Hotel). Het tijdschema in 2013 geeft ons meer 
vrije tijd in de middagen en het feit dat het Leonardo Hotel op ongeveer 20 minuten loopafstand is van de Oude Stad van 
Jerusalem zal voor ons allemaal een zegen zijn! Het is ons gelukt om de prijzen hetzelfde als vorig jaar te houden, zodat 
wij in 2013 meer mensen kunnen accommoderen.

4 sterren Hotel: Leonardo Jerusalem Hotel    
**Volledige Registratie voor het Feest, plus accommodatie voor 7 nachten
per persoon voor een tweepersoons kamer: USD 1300
per persoon voor een éénpersoonskamer:  USD 1789

Registratie voor het gehele Feest, zonder accommodatie: USD 550
(inclusief de punten 2 – 5 hieronder)

**NB. De prijzen die gemarkeerd zijn met ** zijn inclusief het volgende:

1. Accommodatie voor 7 nachten half pensioen (18 - 25 September)  
    Uitchecken op 25 September
2. Registratie voor het gehele Feest voor 7 dagen
3. Alle bustransporten, exclusief transport van en naar de luchthaven
4. Professionele Reis Gidsen 
5. Alle toegangsprijzen

NB Vertaling – voor hen die vertaling nodig hebben zijn de kosten daaraan verbonden gedurende het Feest 
35 USD per persoon.

Wij hebben reeds kamers gereserveerd in Hotels in Jerusalem. Bevestig uw boeking alstublieft zo spoedig mogelijk om 
 teleurstellingen te voorkomen, daar wij werken volgens het principe van wie het eerst komt die het eerst maalt.

Uiterlijke datum voor betaling van de kosten voor het Feest:
50 % van het totaalbedrag voor uiterlijk 1 Juni 2013 en het volledige bedrag uiterlijk voor 1 september 2013

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een vliegticket en vervoer vanaf de luchthaven. U kunt vanaf de 
luchthaven gebruik maken van ‘sheroots’ (taxi’s), of een groepstransfer regelen via Jonathan van Sarel Tours – 
jonathan@sareltours.com.

Betalingstermijnen voor het Feest:
50 % van de betaling vóór 1 Juni en volledige betaling vóór 1 September.

Annuleringen, aanbetalingen en annuleringskosten:

Bij Annulering zullen de volgende annuleringskosten in rekening gebracht worden:
1. Een bedrag van 100 dollar van uw aanbetaling kan niet worden terugbetaald.
2. Bij kennisgeving tussen de 15 – 30 dagen vóór dag van aankomst: 25% van de kosten voor het Feest.
3. Bij kennisgeving tussen de 1 – 14 dagen vóór dag van aankomst: 80% van de kosten voor het Feest.
4. Er zal geen restitutie plaatsvinden bij annulering op of na de datum van uw vertrek.

STELT U ONS ZO SPOEDIG MOGELIJK SCHRIFTELIJK IN KENNIS VAN EVT. ANNULERING VAN UW 
RESERVERING.

Wij zien er naar uit om van u te horen. U kunt mailen naar iczc@iczc.org.il voor  registratie en 
meer informatie. Het registratieformulier is ook op onze website geplaatst wanneer u online 
wilt registreren. Ga hiervoor naar www.israelmybeloved.com.
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Registratieformulier
U kunt dit formulier op de site invullen en naar ons verzenden, of dit formulier invullen en naar ons 
faxen of per post versturen naar:
ICZC: fax +972 2 997 1659
Adres: ICZC, P.O. BOX 49063, 91490 Jeruzalem, Israël
E-mailadres: iczc@iczc.org.il   -  Of u kunt het sturen naar Pillar of Fire, Postbus 53523,
2505 AM  DEN HAAG.
Voorna(a)m(en): _________________________ Achternaam: ____________________________
Man   Vrouw     Echtpaar  
Organisatie: ___________________________________________________________________
Straat: _______________________________________________________________________ 
Stad: _________________________ Postcode: _________________________________________ 
Land: __________________________  Geboorte datum: ________________________
E-mailadres: _____________________________________
Telefoonnummer: ______________Mobiel: ________________ Fax:_________________________
Naam van uw groepsleider (indien van toepassing): ____________________________________
Vertaling nodig tijdens het Feest:  ja/nee   Taal   : ________________________________
Datum van aankomst: ___________________  tijd van aankomst: _______________________
Datum van vertrek: _____________________  tijd van vertrek: __________________________
Aantal extra nachten: ________________ ____________________________________________ 

ICZC accommodatie (kruis de gewenste optie aan): 
  Tweepersoons kamer   Eenpersoonskamer  
  Registratie voor het volledige Feest, zonder accommodatie (u regelt zelf accommodatie).

Kruis uw gewenste betalingsmethode aan:
 Betaling aan Pillar of Fire, Den Haag; ING 9311097, IBAN: NL 89 INGB 0009311097
 Betaling per check, gestuurd aan ICZC, PO Box 49063, Jerusalem 91490, Israël
 Betaling per bank aan ICZC-USA, bankrekening nummer 409-086193, First International Bank, 
 10 Hillel Street, Branch 012, Jeruzalem 94581, Israël.
 Swift code (=BIC): FIRBILIT XXX    IBAN #: IL71 0310 1200 0000 0086 193
 Betaling per creditcard via Paypal op www.israelmybeloved.com

NB: Het is NIET mogelijk om in Jeruzalem nog voor het Feest met een creditcard te betalen.
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E-mailadres: iczc@iczc.org.il
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