
 

   2020כנס עמותות הרנטגנאים שנת 

 הרצליה   מלון דן אכדיה

 ד   –א  אמצ"ש  ימים   18 –  21/   10/  22020תאריכי אירוח: 

 בסיס אירוח:     חצי פנסיון 

 ) באחריות הנרשם להרכב זוגי בחדר(   ₪  650:  בחדר זוגימחיר לחבר עמותה 

   391+  650 –מחיר לפנסיונר 

 2970 -מחיר ליחיד  בחדר 

 ₪    1,650מבוגר בחדר זוגי המחיר למלווה  

 11/10/20 --  מועד אחרון להרשמה: 

חב' אינטרנשיונל תבצע במשרדה את הרישום לכנס ותגבה את התשלום באמצעות כרטיס 

 אשראי בלבד! 

 yms@itrv.co.il -יש למלא את הטופס במלואו ולהעביר במייל  

 03-7610764/747/ יוסי  03-7610765/6טל לבירורים: אתי    0732610813או בפקס  

 שם פרטי______________ שם משפחה____________  מלון_________

 מקום עבודה_______________ טל נייד:________________

 ___  מייל __________________ מס פקס___________

 הרכב החדר: 

 : _________________  שהוא חדר העמותה  עם שותף / ה , שם חולק החדר •

 זוגי   •

 יחיד  •

 מס ת.ז __________________ סוג כרטיס אשראי________________ 

 מס כרטיס_______________  תוקף_________________

 הכרטיס______________ ת.ז בעל הכרטיס_____________ ספרות בגב  3

 )סמן בעיגול(   1/ 2/ 3/ 4מס תשלומים 

 . תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי!  2ניתן לשלם עד 

 שעות.    48תוך    smsהנרשמים יקבלו הודעת אישור על הרשמתם בהודעת 

 , SMSבמידה ולא קיבלתם הודעת 



 03-7610766/5נא ליצור קשר עם אתי הופמן 

 כנס פורה ומהנה!!!!!! 

 הרצליה   אכדיה  מלון דן  

 

 

 

 

  עם. הייחודי באופיו  מתבלט – דן  מלונות רשת  של דגל  ממלונות אחד   – אכדיה  דן, פיתוח הרצליה של החוף  קו על המלונות מבחר בין

  אי, קטן נופש כפר  של מאווירה נהנה פיתוח בהרצליה המלון – הים אל  המשקיפה והבריכה העץ דק,  המדשאות,  האדום  הרעפים גג

  מורשת אכדיה  לדן: אתכם  להטעות הקלילה ולאווירה המודרני לעיצוב תתנו  אל אך. דינמית עירונית סביבה בתוך וסגנון שלווה  של

  מלונות עבור חדש סטנדרט,  הים מול צוק על  מבודד מבנה אז, בהרצליה המלון הציב הראשון מיומו. שנים עשרות של מפוארת 

  ביותר והמפנקים המלהיבים  המלונות  כאחד מעמדו על לשמור  במטרה, ולהתחדש  לחדש הפסיק  לא הוא ומאז,  בישראל היוקרה

התיכון  במזרח  

 

 טק-וההיי  העסקים מרכז. יוקרתי   קניות מתחם הכוללת, המודרנית המרינה נמצאת פיתוח  בהרצליה מלון מבית צעדים כמה במרחק

  האולמות במתחם. לכם רק המחכים מצוינות  ומסעדות אופנתיים קפה בתי  של שפע עם, קצרה הליכה במרחק נמצא האזור  של

  עסקים  אנשי משתתפים  בהם, בינלאומיים כנסים שנה מדי פיתוח בהרצליה המלון מארח, השמש  שטוף לפאטיו הצמוד", אכדינו"

העולם  מכל וחברות . 

 


	מלון דן  אכדיה הרצליה

