פגסוס  -טיולי קיץ 8102
פגסוס מציעה לכם מגוון גדול של טיולים איכותיים במחירים
אטרקטיביים ליעדים באירופה ,אסיה ,אפריקה ,אמריקה
והפסיפיק .בנוסף  5%הנחה למשלמים בכרטיס אשראי "יחד"
במעמד החיוב .לפרטים נוספים

אופיר טורס  -טיולים מאורגנים ,חופשות שייט
וחבילות נופש בקיץ וחגים 8102
טיולים מאורגנים וטיולים למשפחות לאירופה ,טיולים גיאוגרפים
למרוקו וגיאורגיה ,חופשות שייט לבירות הבלטיות ,הים התיכון
ועוד  ,חבילות נופש לסלובקיה ,צפון איטליה ועוד במחירים
מיוחדים לחברי המועדון המשלמים בכרטיס אשראי
"יחד" .לפרטים נוספים

נופשונים וטיולים מאורגנים עם קשרי תעופה
חבילות נופש ברודוס ,כרתים ,לפקדה ,קפלוניה ,קורפו ,זקינטוס
ועוד ,חופשת קיץ באתר הנופש סולאריס קלאב ביץ' בריביירה
הקרואטית ,טיולים מאורגנים לגאורגיה ,רומניה ,סיציליה ועוד,
חבילות שייט אל מערב אירופה ,הים הבלטי .מחירים מיוחדים
ובנוסף  3%הנחה במעמד חיוב כרטיס יחד .לפרטים נוספים

טיולי מילניום  -לטייל עם המומחים בקיץ 8102
טיולי משפחות לאירופה ותאילנד ,טיולים מאורגנים ליעדים
נבחרים באירופה וארה"ב .הטיולים מודרכים על ידי מיטב
המדריכים הגיאוגרפיים בישראל .לחברי המועדון  5%הנחה
במעמד החיוב לפרטים נוספים

נוה אקדמיה  -טיולים גיאוגרפים איכותיים
למבחר יעדים :פורטוגל ,צפון ספרד ודרום צרפת ,רוסיה,
ארה"ב ,שויץ ,סלובקיה ועוד .
טיולי שייט חלומיים להאיים הבריטיים ,בירות הים הבלטי,
נורבגיה ועוד .בנוסף תהנו מ  5%הנחה במעמד חיוב כרטיס
"יחד" .
לפרטים נוספים

בקיץ כולם מפליגים  -חבילות שייט אטרקטיביות
לנורבגיה ולריביירות אירופאיות מבית מונה טורס
חבילות קרוזים אטרקטיביות בספינות מפוארות בקיץ  -הפלגות
בפיורדים של נורבגיה בנתיבי הויקינגים ,הפלגות במערב הים
התיכון לריביירות אירופאיות  ,לעמיתי יחד  3.5%הנחה במעמד
חיוב כרטיס האשראי יחד .לפרטים נוספים

כרמל תיירות  -טיולים מאורגנים ונופשונים בקיץ
במחירים מיוחדים
טיולים מאורגנים למבחר יעדים :ספארי בטנזניה וזנזיבר,
טאיוואן ,הונג קונג ומקאו ,נורבגיה ,ברזיל וארגנטינה ועוד .טיולי
משפחות לזנזיבר ,היער השחור ועוד ,חבילות נופש לבאקו
סרדיניה וזנזיבר בנוסף  4%הנחה במעמד החיוב לפרטים
נוספים

אגד תיור  -טיולים איכותיים במחירים מפתיעים
טיולים מאורגנים למבחר יעדים  -גיאורגיה ,דרום וצפון איטליה,
סלובקיה ,פולין ,בלטיות ועוד .בנוסף  3%הנחה במעמד חיוב
כרטיס אשראי יחד .לפרטים נוספים

קל נופש  -טיול מאורגן לוייטנאם במחירים מיוחדים
הזדמנות מרתקת לחוות את הנופים ,הטעמים ,תרבויות
והיסטוריה במדינה היפה ביותר במזרח אסיה .מחירים מיוחדים
ובנוסף  3%הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי יחד.
לפרטים נוספים

 -TikTikמחירים מיוחדים לחבילות להופעת
ביונסה
המוזיקאית המצליחה ביותר יוצאת לסיבוב הופעות חדש בו היא
תרגש ותרקיד אתכם במשך שעות  ,חבילות להופעה ב 5%
הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי יחד .לפרטים נוספים

ב.ד.גרייבר  -חופשה משפחתית בכפרי נופש
בהולנד וצרפת
חופשה משפחתית ברשת כפרי נופש סנטר פארקס בהולנד
וצרפת ,הטבה למקדימים להירשם  55 -יורו הנחה לאדם ובנוסף
 4%הנחה במעמד החיוב לכל החבילות .לפרטים נוספים

מחירים מיוחדים לוייטנאם עם "וייטנאם "827/
סוכנות ישראלית בוייטנאם
מחירים מיוחדים לכל השנה כולל קיץ וחגים! טיול אישי! אתם
קובעים את התאריכים! טיול איכותי ,מוקפד עם שירות אישי
בסוכנות ישראלית בוייטנאם  21 -יום במיטב של וייטנאם כולל
מדריך ונהג צמודים .בנוסף  4%הנחה במעמד חיוב כרטיס
יחד .לפרטים נוספים

 Avisמעניקה  08%הנחה בהשכרת רכב בחו"ל
הנחה של  8%במעמד ביצוע ההזמנה ובנוסף  4%הנחה
במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי יחד .לפרטים נוספים

אוטו יורופ  - Auto Europeהשכרת רכב בחו"ל
אוטו יורופ  -המובילים בשרותי השכרת רכב בעולם .באוטו יורופ
תמצאו מבחר גדול של רכבים ,מבצעים ושדרוגים במחירים
מעולים ומגוון רחב של יעדים .לחברי המועדון השכרת רכב
בחו"ל בהטבה מיוחדת  5% :הנחה במעמד הקנייה 5% +
הנחה במעמד החיוב .לפרטים נוספים

אוטו שי  -השכרת רכב בחו"ל בהטבות מיוחדות
במיוחד לחברי מועדון יחד הנחה כפולה 25% :הנחה במעמד
ההזמנה ובנוסף  5%הנחה במעמד חיוב כ .אשראי יחד.
לפרטים נוספים

פרי השכרת רכב  -בהטבות מיוחדות בהשכרת רכב
בארץ לעמיתי יחד
הנחה של  9%במעמד ההזמנה ובנוסף  5%הנחה במעמד חיוב
כרטיס יחד .לפרטים נוספים

טסים לחו"ל? סים זול בהנחות מיוחדות לעמיתי
מועדון יחד
הנחה כפולה על כל חבילות התקשורת בחו"ל 25% :הנחה
במעמד ההזמנה  5% +הנחה נוספת במעמד חיוב כרטיס
אשראי יחד לפרטים נוספים

הטבות נוספות מחכות לכם באתר המועדון www.yahadclub.co.il

