הכנס ה 22-של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
מלון פסטורל ,כפר בלום12-14.3.2019 ,
המחיר לאדם כולל  2לילות עם פנסיון מלא (לילה אחד  -מחצית הסכום)
במלון אגף בוטיק ולכן ישנם שני סוגי מחירים .אם בחרתם באגף בוטיק אנא ציינו זאת בהזמנה.
בחדר זוגי  -שניים בחדר
באגף בוטיק
באגף רגיל

המחיר לאדם

₪ 1,195

חברי איגוד
סטודנטים
דוקטורנטים
ומתמחים

₪ 1,395

₪ 730

בחדר ליחיד
באגף בוטיק
באגף רגיל
₪ 1,710

₪ 2,110

₪1,240

בחדר לשלושה
₪ 1,000
₪ 580

הערה :בני זוג המצטרפים לסטודנטים או למתמחים משלמים מחיר מלא

שניים או שלושה שותפים לחדר חייבים בביצוע הזמנה כל אחד בנפרד עם ציון שמות השותפים

ילדים
ילד בחדר ההורים ₪ 585
 2ילדים בחדר הורים ₪ 1,170
 2ילדים בחדר נפרד באגף רגיל ₪ 1,680 -
 3ילדים בחדר נפרד באגף רגיל ₪ 2,340 -

מיני סוויטה

 2ילדים בחדר נפרד באגף בוטיק – ₪ 1,880
 3ילדים בחדר נפרד באגף בוטיק – ₪ 2,540

 -תוספת  ₪ 600ליומיים

השתתפות בכנס ללא לינה
 110ש"ח ליום כולל כיבוד בזמן הדיונים בלבד (ללא ארוחות בוקר וערב).
ארוחת בוקר בעלות של  90ש"ח וארוחת ערב בעלות  - ₪ 110ניתן לרכוש בקבלה.

למעוניינים להישאר ללילה של חמישי ו/או שישי ,בהזמנה ובתאום מראש ,המחיר ללילה:
זוג  -לינה וארוחת בוקר ₪ 920
תוספת ארוחת ערב מבוגר  ₪ 110ילד ₪ 85

הערות כלליות:
•

•
•

על מנת להשלים את הזמנת החדר במלון עליכם ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות של המלון לאחר
ההרשמה באתר (אנשי הקשר  -גילי/מירב) בטלפון  04-6836627או במייל Pastoral-res@kbm.org.il
ולמסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב (מספר ,תוקף ,ת"ז) ,מספר תשלומים מבוקש ושם שיופיע בחשבונית
האירוח  +סטטוס (סטודנט/מתמחה וכו').
אישור סופי של החדר מותנה בקבלת מכתב אישור ומספר הזמנה ממחלקת ההזמנות של המלון.
קבלת החדר  -החל מהשעה  .15:00עזיבת החדר  -עד לשעה  / 11:00עד לשעה  14:00בשבת.

מדיניות ביטולים:
•
•
•

מי שיודיע על ביטול עד ליום חמישי  7.3בשעה  - 12:00לא יחויב בתשלום.
מי שיודיע על ביטול עד ליום שני  11.3בשעה  - 12:00יחויב ב 50%-מהתשלום.
מי שלא יודיע על ביטול ההזמנה לחדר ,יחויב במלוא התשלום.

הזמנת החדרים  -על בסיס כל הקודם זוכה!!!
לפרטים נוספים לגבי המלון :מלון פסטורל מחלקת הזמנות( 04-6836611 :גילי/מירב)
אתר הביתwww.kfarblum-hotel.co.il :
מיילpastoral@kbm.org.il :
פקס04-6836600 :

