
Voor 2015 hebben wij een 4-sterren Hotel gekozen (Leonardo Jerusalem Hotel), op ongeveer 20 minuten loop-
afstand van de Oude Stad van Jerusalem, centraal gelegen en makkelijk om van daar uit het hart van de stad te 
kunnen bereiken.

4 sterren Hotel: Leonardo Jerusalem Hotel    
Volledige Registratie voor het Feest, plus accommodatie per persoon inclusief: 

1. Accommodatie voor 7 nachten halfpension (27 SEPTEMBER – 3 OKTOBER)  

    Uitchecken op 4 oktober.

2. Registratie voor het gehele Feest voor 7 dagen

3. Alle bustransporten, exclusief transport van en naar de luchthaven

4. Professionele reisgidsen 

5. Alle toegangsprijzen

Hotelkosten per persoon voor een tweepersoons kamer:  USD 1390

Extra nacht per persoon: USD 94

per persoon bij gebruik van een kamer door één persoon: USD 1950

Extra nacht:  USD 178

Registratie voor het Feest per dag, zonder accommodatie:  USD 100 per dag

NB. Registratie dagprijs voor 28 September:  USD 120

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.
NB Betreffende vertaling: voor hen die vertaling nodig hebben zijn de daar aan verbonden kosten gedurende het 
Feest 35 USD per persoon.

Wilt u alstublieft notitie ervan nemen dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor eigen luchtvaartkosten en 
transportkosten van en naar de luchthaven. U kunt in Israël de speciale taxi, de sheroot nemen vanaf de luchthaven, of 
groepstransport regelen via Aviya van de Sarel Tours - via aviyah@sareltours.com.

Uiterlijke datum voor betaling van de kosten voor het Feest: 50 procent van het totaalbedrag uiterlijk voor 1 Juni 
2015 en het volledige bedrag uiterlijk voor 1 september 2015.

Annuleringen en aanbetalingen die niet terugbetaald kunnen worden: 

Stelt u ons alstublieft zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte in het geval u uw boeking moet annuleren. 

De volgende kosten moeten in rekening gebracht worden bij annulering:

- USD 100 kan niet terug betaald worden.

- Bij kennisgeving van 15-30 dagen voor het Feest: 25% van de totale kosten voor het Feest 

- Bij kennisgeving van 1-14 dagen vantevoren: 80% van de totale kosten voor het Feest

- Er kan geen restitutie plaatsvinden bij annuleringen op of na de datum van uw vertrek.
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Prijslijst

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 online geplaatst, als u online wilt registreren. Ga 
 hiervoor naar www.israelmybeloved.com. U kunt ook mailen naar info@pillaroffire.nl.

Leonardo Hotel in Jerusalem


