
הורים יקרים שלום רב,
שמחים לבשר כי השנה אנו מארגנים עבור התלמידות, נסיעה למחנה קיץ בינלאומי למחול  בניו יורק.

המחנה יתקיים במרכז המחול העולמי בניו יורק, מה-21 ליולי ועד ה-3 או ה-10 לאוגוסט.

המחנה ישלב תכנים מקצועיים, אשר יועברו על ידי צוות מורים וכוריאוגרפים מהשורה הראשונה בעולם הריקוד, 
יחד עם נופש מהנה ומגבש, הכולל מפגש עם רקדנים מכל העולם.

מחנה הקיץ כולל:

• טיסות הלוך ושוב, כולל העברות למלון

• לינה במלון 3 כוכבים בניו יורק )5 רקדניות בחדר( כולל ארוחת בוקר

• מיסי נמל והיטלים

• כרטיסיית Subway לנסיעה בעיר ללא תשלום

Perry Dance ,Broadway Dance Center :25 עד 35 שיעורי מחול במרכזי המחול המובילים •

• טיולים באתרים מרכזיים בניו יורק: סוהו, צ׳יינה טאון, Pier 17, גראונד זירו, גשר ברוקלין, פסל החירות, השדרה ה-5,
לינקולן סנטר, Time Square, צ’לסי מול, איטליה הקטנה, יום כיף בסנטרל פארק ועוד...  

המחיר אינו כולל:

• ביטוח רפואי ומיטען    • ויזה לארה״ב

• שיעורי מחול מעבר למה שצוין    • ארוחות נוספות

• כל הוצאה נוספת שאינה כלולה בהצעה הנ״ל

עלות ותנאי תשלום:

ליוצאים ב-21 ליולי עד ה-3 לאוגוסט )14 יום ו-13 לילות ( - 3,770$
ליוצאים ב-21 ליולי עד ה-10 לאוגוסט )21 יום ו-20 לילות( - 4,490$

למשלמים בכרטיס אשראי, החיוב יבוצע ע״י: 
משרד הנסיעות/המלון בניו יורק   

למשלמים בשיקים, ניתן לפרוס את התשלום ל-6 תשלומים שווים לתאריכים: 
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 )לפקודת משרד הנסיעות(

ביטולים:
בהתאם לתנאי חברות התעופה והנסיעות

*הסדרי ההרשמה והתשלומים צריכים להתבצע עד ה- 15.1.19

פעילויות בחירה שאינן כלולות במחיר ההצעה )אינן בגדר חובה(:

• יום כיף בלונה פארק - Six Flags, בעלות של 70$ כולל הסעות

• צפייה במחזמר ב-Broadway, שייבחר במקום, בעלות של 70$

שימו לב,
על מנת לעמוד במחירים הנקובים מעלה, אנו חייבים להזדרז בהרשמה. 

המחירים נתונים לשינוי, בהתאם לשינויים בחברות התעופה והמלון.

תאריך חזרה מועדף )סמנו בעיגול(: 3.8 / 10.8

שם התלמידה: __________________________________

שם קבוצה: _____________________________________

פרטי כרטיס האשראי:

סוג הכרטיס: _________________

שלוש ספרות בגב הכרטיס: ________

נייד: _______________________

מייל: ____________________________________________________________

מספר כרטיס: _________________________

שם בעל הכרטיס: _________________________________________

ת.ז.: _______________________________

תוקף: ____________

בניו יורק
מחנה קיץ למחול

אנו מעוניינים שבנינו/בתנו תשתתף במחנה הקיץ למחול בניו יורק 2019

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו / או הבהרה:
מרכז נדין - בית מחול האנימטו 03-9643477

Steps on Broadway-ו


