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 האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה  כנס החורף של
 אילת, 2015 דצמברב 17-19

 
 ולינה רישום תעריפי

 

 הנרשמים הראשונים 100-הינה על בסיס כל הקודם זוכה, מחירי הלינה המסובסדים הינם ל עבור הלינה ההרשמה
 2015לשנת  םאת הרשמת ורי האגודה אשר הסדירבהמחירים הינם עבור ח

 
 לחץ כאןאלקטרונית להרשמה 

 
 כל המחירים כוללים מע"מלילות ועל בסיס חצי פנסיון ,  2מחירי הלינה הינם עבור 

  

 ₪350   הכוללים השתתפות בהרצאות, הפסקות קפה וארוחת צהרים ביום ו'לינה  ללאדמי רישום 

 ₪2,100  )מלון הכנס(  לינה בחדר זוגי במלון רויאל ביץ' על בסיס חצי פנסיוןודמי הרשמה 

 ₪1,500  )מלון הכנס(  לינה בחדר יחיד במלון רויאל ביץ' על בסיס חצי פנסיוןו דמי הרשמה

 ₪1,190  דק' הליכה( 5)מרחק   חדר זוגי במלון רויאל גארדן על בסיס חצי פנסיוןלינה בו דמי הרשמה
 

  :דמי הרישום לכנס כוללים
 .ביום ו' ארוחת צהריים,, תג, ביקור בתערוכה, כיבוד בהפסקות השתתפות בהרצאות 

 .תקיימו במלון בו הינך לןת ערב בחמישי ושישי יוארוחות בוקר בשישי ושבת וארוח -הלינה הינה על בסיס חצי פנסיון 
 

 תוספות ושידרוגים במלון רויאל ביץ'
 

 1,242    ₪ תוספת מבוגר שלישי בחדר זוגי 

 299 ₪ תוספת חדר בלוויסטה משופץ

 920 ₪ תוספת חדר רויאל

 1,105    ₪ תוספת חדר רויאל משודרג

 610₪  תוספת חדר משפחה

 775 ₪ תוספת ילד בחדר זוגי

 3,105    ₪ ילדים 2 -חדר נוסף ל

          ₪ 185  דלת מקשרת
 

 גארדן תוספות ושידרוגים במלון רויאל
 

 517 ₪ בחדר תוספת  ילד

₪  בחדר תוספת מבוגר שלישי 828 

 2,070    ₪ ילדים בחדר נפרד 2

 127 ₪ תוספת סויטה סופרייר עם נוף לפארק

 ₪161 תוספת סויטה סופרייר פונה לבריכה

 748 ₪ סויטה משפחתית

 748 ₪ סויטה דה לקס

 1,518   ₪ סויטה שלה גן
 

כפוף לאישור מהמלון  -למחלקת הרישום, המבקשים לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות 16:00לשעה: עד הינה : בשבת עזיבת החדרשעת 
 .  ויתכן וכרוך בתשלום נוסף

 

   DRajmilevich@paragong.comלשאלות ופניות אנא צרו קשר עם מחלקת הרישום בדוא"ל: 
 

 : לדמי הרישום מדיניות ביטול
 בקשות לביטול השתתפות צריכות להגיע בכתב למזכירות הכנס )בדוא"ל(.

 בנובמבר  16מתאריך ללא דמי חיוב , ביטל השתתפות    2015 בנובמבר  15בקשה לביטול השתתפות אשר תתקבל עד לתאריך 
 לא יוחזרו דמי הרישום.   2015 לדצמבר 1ש"ח,  לאחר תאריך  100יחויבו דמי ביטול בסך  2015 נובמברב  30ועד   2015

 
 להזמנת חדרי מלון: מדיניות ביטול

 ש"ח דמי טיפול. 50יום לפני תאריך ההגעה החזר מלא, פחות   60עד 
 מסך ההזמנה.  50%חזר של יום לפני התאריך ההגעה, ה 45 ל 60בין 
 מסך ההזמנה.  25%יום לפני התאריך ההגעה, החזר של  30ל  45בין 

 יום לפני התאריך ההגעה ללא החזר. 30 מ
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mailto:DRajmilevich@paragong.com

