מחירון אירוח כנס


אולם –  ₪ 350לחצי יום (עד  5שעות)
*כל שעה או חלק מימנה מעבר ל  5שעות בעלות של  ₪ 70לשעה.

(מכיל עד  30איש ,כולל לוח מחיק ,פליפ צ'ארט ,אפשרות האפלה ,מיזוג ,נוף מדהים)


הפסקת קפה ומאפה –  ₪ 20לאדם (מוגש על הבאר במסעדת קאזה ברונה)



שתייה קרה (מיצי פריגית טבעיים)" -רצה" באולם –  ₪ 16לאדם.



שתייה חמה " -רצה" באולם –  ₪ 16לאדם.



עוגיות ₪ 10 -לאדם.



ארוחת צהרים –  ₪ 89לאדם
( 4מיני סלטים ,מנת פתיחה או מרק 3 ,מיני בשרים לבחירה  +תוספות ,קפה או תה ,שתייה קלה ולחמים חופשי)


מאפה שוקולד חם-תוספת  ₪ 11לאדם (תוספת לארוחת צהריים בלבד)



ארוחת צהריים משופרת ₪ 129 -לאדם (תפריט סביליה-ישלח ע"פ בקשה)



הפסקת קפה ועוגה משופרת –  ₪ 38לאדם (מוגש על הבאר במסעדת קאזה ברונה)
(כולל פאי תפוחי עץ חם עם גלידה ,סופלה שוקולד ,פאי פקאן ועוד)



ארוחת בוקר ישראלית מלאה ממזנון חופשי –  ₪ 75לאדם



פירות העונה סלסלת פירות העונה –  ₪ 20לאדם לפעם



כריכים –  ₪ 35לאדם ,כריך כפרי (חביתה עם ירקות ,גבינה עם ירקות ,סלט טונה )



אינטרנט מהיר אלחוטי -חופשי



שימוש במקרן ובמסך הקרנה 300 -ש"ח

(נא לסמן פריטים מבוקשים)
תאריך הכנס___________________

שעת התחלה___________

שעת סיום_______________

מספר משתתפים_____________________________
סידור אולם מבוקש(נא לסמן בעיגול):
ח ללא שולחנות/ח סביב שולחנות/סביב שולחן מרכזי(מתאים לעד  10איש)/שורות כסאות ללא שולחנות
כל המחירים כוללים מע"מ.

טופס הזמנה/התחייבות לתשלום-כנס
שם
מספר ת.ז

שם משפחה ____________
מאשר חיוב מספר כרטיס אשראי אשר

מספרו הוא ______________________________________________
ותקפו הוא

במידה וחברת

כתובת_______________

____________

מספר עוסק מורשה______________________

לא תעמוד בתנאי תשלום של שוטף . 30
כמו כן מאשר/ת בזאת כי הפרטים לעיל ישמשו את המלון לצורך הבטחת הזמנתי.
ידוע לי כי על פי נהלי המלון ביטול ההזמנה בטווח של פחות מעשרה ימים מהתאריך המוזמן
מחייב בדמי ביטול על סך  ₪ 350לאולם ומחיר לילה ראשון לכל חדר מוזמן.
הריני מאשר/ת בזאת לחייב הכרטיס הנ"ל במקרה של ביטול הזמנתי על פי נהלי המלון.
חתימת בעל הכרטיס______________________:
נייד__________________________________
פקס__________________________________
הערות:

