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מפת הישיבה במתחם מצדה
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• מרחק שורה ראשונה בטריבונה מחזית הבמה כ 22-מ’
• מרחק שורה אחרונה בטריבונה מחזית הבמה כ 44-מ’

ספח הזמנה
מיוחד למנויי האופרה הישראלית

לפרטים נוספים :בימות 1-599-501-692
www.nabucco.co.il
04/05/09 13:52

סוף שבוע אופראי במצדה
חוויה שלא תשכח במהרה

נבוקו מאת ורדי ג׳סי נורמן דניאל אורן וכוכבים
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אנא מלאו את הספח ושילחו בפקס או בדואר
לכבוד :מחלקת המנויים ,האופרה הישראלית ת.ד  33321ת”א  61332פקס03-6927733 :

ספח הזמנת סוף שבוע אופראי במצדה למנויי האופרה הישראלית
שם פרטי

שם משפחה
כתובת
מספר מנוי

ת.ז

טלפון נוסף

טלפון
דואר אלקטרוני

@

אני מעוניין שנציג טלפוני יחזור אלי לתיאום החבילה
בשעות הבוקר ()13:00-9:00
בשעות הצהריים ()17:00-13:00
בשעות הערב

()21:00-17:00

תאריך

ברצוני לרכוש
(אנא סמן/י את בחירתך):

חתימה

חבילה/ות סוף שבוע במצדה הכוללת

כרטיסים לאופרה נבוקו במצדה ולינה ללילה אחד בלבד
ביום חמישי  3.6.10מס׳ חבילות
במוצ”ש  5.6.10מס׳ חבילות

לבחירתך בתי מלון בטווחי מחירים שונים:
המחיר לזוג בחדר זוגי (כולל כרטיסי כניסה למופעים)
המחירים בש”ח וכוללים מע”מ

שם המלון

ישרוטל
קראון פלאזה
דניאל
גולדן טוליפ קלאב*
מוריה פלאזה
מוריה קלאסיק
הוד
מרידיאן
ספא קלאב
גני ים המלח
טוליפ אין
אואזיס
צל הרים

טווח מחירים
חבילה ל  2לילות ו 2מופעים

טווח מחירים
חבילה ללילה אחד ומופע אחד

5440-4120
4900-3700
4600-3900
4900-4200
4500-3600
4400-3600
4350-3700
4850-3400
4990-4270
4100-3400
3800-3000
4150-3420
3900-2900

2750-2100
2450-1850
2300-1950
2450-2100
2250-1800
2200-1500
2175-1850
2450-1750
2500-2200
2050-1700
1900-1500
2100-1800
1950-1500

טווח המחירים בטבלה אינו כולל את מקומות הישיבה באיזור ( VIPאורקסטרה).
המחירים הם לזוג בחדר זוגי ,נקובים בש״ח וכוללים מע״מ.
תוספת ליחיד בחדר זוגי.
כל החבילות כוללות הסעה מהמלון למופע ובחזרה וכרטיסי כניסה למופעים.
טווח המחירים תלוי ברמת החדרים במלון ,סוג האירוח (לינה וארוחת בוקר/חצי פנסיון)
ורמת מחירי הכרטיסים למופעים.
בחלק מבתי המלון המכירה הינה למינימום חצי פנסיון.
מספר החדרים ללילה אחד מוגבל.
תוספת נפרדת לאירוח על בסיס פנסיון מלא.
הספחים יטופלו לפי סדר הגעתם .זכות ראשונים למנויי האופרה הישראלית.
* במלון גולדן טוליפ קלאב ,בסיס האירוח הוא פנסיון מלא.

כרטיסים לקונצרט חגיגי עם ג׳סי נורמן ולינה ללילה אחד בלבד
ביום שישי  4.6.10מס׳ חבילות

כרטיסים לאופרה נבוקו במצדה ולקונצרט חגיגי עם ג׳סי נורמן ולינה ל 2-לילות
חמישי ושישי  3.6.10 - 4.6.10מס׳ חבילות
שישי ושבת  4.6.10 - 5.6.10מס׳ חבילות

הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

04/05/09 13:52

המחירים נכונים למנויים הרוכשים עד לתאריך 31.10.09

לפרטים נוספים :בימות 1-599-501-692
www.nabucco.co.il
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