כנס

מיסים ומפליגים

חב' איילת אור בע"מ שמחה להזמין אתכם להשתתף בכנס
מקצועי במיסים שיתקיים באוניה החדשה Crown-Iris
בין התאריכים  414144/עד ( 414144/ימים ראשון עד חמישי)
הפלגה ללימסול ורודוס

מדובר באוניית נוסעים חדשה בישראל (מ )914/ -המופעלת ע"י חב'
"מנו ספנות" ,והינה האוניה היוקרתית ביותר בישראל.
באוניה יש מקום לעד  9,111נוסעים ,והיא כוללת מתקני בידור ופנאי,
לרבות בריכות שחייה ,מגלשת מים ,ספא ,חדר כושר ,מגרש כדורסל,
קזינו ,ברים ,דיסקוטק ,סיפוני שיזוף ,חנויות דיוטי-פרי ,חדרי אוכל
מפוארים ,בית-כנסת ועוד ועוד...
ההפלגה כוללת  1לילות.
פנסיון מלא  3 -ארוחות שף (כשרות) ,כל יום.
צוות בידור בינלאומי וישראלי ילווה את ההפלגה.
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לו"ז הכנס:
( 414144/יום ראשון)
 האוניה תפליג מנמל חיפה בשעה ( 43:11יש להגיע לנמל חיפה עד השעה ,01011עם דרכון בתוקף לתקופה מינימאלית של חצי שנה מיום ההפלגה).

 יתקיימו פעילויות באוניה ,לרבות מופעי-בידור ופעילויות לילדים. יתקיימו הרצאות מקצועיות .מידע על השעות המדויקות והמיקום שלההרצאות יימסר לנרשמים לכנס בסמוך להפלגה.

( 414144/יום שני)

-

בשעה  1:11האוניה תעגון בלימסול .ניתן יהיה להצטרף לסיורי חוף (טיולים)
מאורגנים ,בתשלום נוסף .ראו להלן מידע לגבי סיורי-החוף.

בשעה  40:11האוניה מפליגה (לכיוון רודוס)

 יתקיימו פעילויות באוניה ,לרבות מופעי-בידור ופעילויות לילדים. יתקיימו הרצאות מקצועיות .מידע על השעות המדויקות והמיקום שלההרצאות יימסר לנרשמים לכנס בסמוך להפלגה.

( 414144/יום שלישי)
 יתקיימו הרצאות מקצועיות .מידע על השעות המדויקות והמיקום שלההרצאות יימסר לנרשמים לכנס בסמוך להפלגה.

 יתקיימו פעילויות באוניה ,לרבות מופעי-בידור ופעילויות לילדים. בשעה  43:11האוניה תעגון ברודוס .ניתן יהיה להצטרף לסיורי חוף (טיולים)מאורגנים ,בתשלום נוסף .ראו להלן מידע לגבי סיורי-החוף.

 בשעה ( 4:11בלילה) האוניה מפליגה (לכיוון חיפה).( 404144/יום רביעי)
 יתקיימו הרצאות מקצועיות .מידע על השעות המדויקות והמיקום שלההרצאות יימסר לנרשמים לכנס בסמוך להפלגה.

 יתקיימו פעילויות באוניה ,לרבות מופעי-בידור ופעילויות לילדים.( 414144/יום חמישי)
 -בשעה  1:11חזרה צפויה לנמל חיפה.

הכנס יעסוק בסוגיות מהפרקטיקה בדיני מיסים.
מרצה :עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל
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הרשמה להפלגה ולכנס:
מחיר ההפלגה הוא החל מ 33/ -אירו (בלבד) לאדם ,ובהתאם לסוג החדר
המבוקש .סכום זה משולם לחב' "מנו ספנות".






המחיר הוא לאדם בחדר זוגי .יש הנחה לשלישי/רביעי בחדר.
המחירים משתנים בהתאם לסוג החדר המבוקש .המחירים יכולים להתעדכן
ולהשתנות ,בכל רגע נתון ,בהתאם להחלטה של חב' "מנו-ספנות".
המחיר כולל  3ארוחות שף ביום .המחיר כולל פעילויות בידור באוניה.
המחיר לא כולל טיולי וסיורי חוף (למי שיבחר בכך ,ניתן לשלם באוניה בנפרד) .המחיר
גם לא כולל ביטוח רפואי/מטען ולא כולל טיפים.
כל תנאי העסקה ,התקנון ,לרבות במקרה של ביטול עסקה – בהתאם לתנאים הרגילים
של חב' "מנו ספנות".

להרשמה – לחצו על הקישור הזה:
http://aor.ravpage.co.il/mano
ההשתתפות בהרצאות ,הארגון וה"חומר המקצועי" הם בחינם למנויים בחב'
איילת אור בע"מ .המנויים יכולים לצרף בני-משפחה ועובדים ,ללא הגבלה במספר
המשתתפים.
מי שאינו מנוי באיילת אור בע"מ יידרש לשלם תוספת של  + ₪ 201מע"מ עבור
הכנס.

מידע על סיורי החוף:
במהלך העגינה בנמל לימסול וברודוס ניתן יהיה לצאת ולטייל באופן עצמאי.
לחילופין ,ניתן להצטרף לאחד מסיורי החוף המאורגנים ע"י "מנו ספנות".
הסיורים של חב' "מנו ספנות" כוללים אוטובוס ,מדריך טיולים ישראלי וכן מדריך
טיולים מקומי .הסיור יוצא מפתח האוניה.
שעות הארוחות מתואמות עם הסיורים.
ניתן לרכוש את הסיורים מראש ,במוקד הטלפוני של "מנו ספנות" ( ,)*8288או
באוניה עצמה .מידע ופירוט סיורי החוף ניתן יהיה לקבל באתר האינטרנט של "מנו
ספנות" או במהלך ההפלגה באוניה.
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תשובות לשאלות נפוצות:
 איך מגיעים ל"נמל חיפה"? האם יש חניה?
ההפלגות יוצאות מנמל חיפה (שער  ,)0רח' העצמאות  ,50חיפה.
הכניסה לנמל נמצא בסמוך לכניסה לתחנת הרכבת "חיפה מרכז השמונה".
מומלץ למי שיכול  -להגיע עם הרכבת.
מי שמגיע עם רכב ,ישנם חניונים שונים בעיר התחתית בחיפה (בתשלום).

 רופא –
חלילה שאף אחד לא יצטרך ,אבל יש רופא צמוד באוניה .לידיעתכם ,הטיפול
הרפואי באוניה כרוך בתשלום נוסף .כמו כן ,מומלץ (ואולי אף חובה)...
לרכוש באופן עצמאי ביטוח רפואי לנסיעות לחו"ל.

 כשרות ותפילות בהפלגה –
האוכל ומוצרי המזון באוניה ובמזנונים הם בהכשר ובפיקוח מטעם הרב
יצחק דיין ,הרב הראשי לקהילת יהודי ג'נבה .משגיח כשרות נמצא באופן
צמוד בהפלגה .במהלך ההפלגה יתקיימו תפילות בבית-הכנסת שבאוניה.

 הגבלת משקל –
אין הגבלת משקל כבודה לנוסעים.

 כרטיס "מנו קארד" –
לפני העלייה לאוניה לוקחים לכם את הדרכון ,ובמקומו אתם מקבלים
כרטיס "מנו קארד" .הכרטיס הוא בראש ובראשונה "תחליף" לדרכון שלכם.
הרכישות באוניה (בברים ,ספא ,סיורי-חוף וכו') מתבצעים רק באמצעות
כרטיס "מנו קארד" .ניתן לטעון את הכרטיס בכסף (במשרד הקבלה) ,או
"להצמיד" את כרטיס האשראי שלכם ,כך שתחויבו באשראי בהתאם
לרכישות שהיו בפועל.

 אינטרנט וסלולארי בהפלגה –
יש אפשרות לרכוש באוניה כרטיס גלישה (.)wi-fi
לגבי סלולארי – מומלץ לבדוק עם חב' הסלולאר שלכם (שימו לב ש"בלב ים"
יש בדר"כ תעריפים יקרים מאוד).

 משקאות ונוזלים -
לידיעתם חל איסור לעלות משקאות ונוזלים לאוניה .בכניסה לאוניה
בודקים את התיקים ומי שיש לו בקבוקי שתיה או נוזלים נדרש לשפוך
אותם או לזרוק לפח ,לפני העליה לאוניה.
ניתן לעלות מוצרי מזון לאוניה.

 טיפ –
נהוג באוניות נופש להשאיר תשר (טיפ) לעובדי הצוות.

להרשמה – לחצו על הקישור הזה:
http://aor.ravpage.co.il/mano
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