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הטבות ומבצעים  -אפריל 2019

לקראת חג הפסח קונים ונהנים עם "תו
הזהב  "Cashשל רשת שופרסל ב  6%הנחה

התו מכובד ב  266סניפי שופרסל בפריסה ארצית ובעוד למעלה
מ  90 -רשתות נוספות! סכום הרכישה לכל עמית מוגבל עד
 10,000ש"ח לתקופת המבצע עד ה.19.04.19 -
תו הזהב ניתן למימוש עד ה 30.04.2024
לפרטים נוספים

מזמינים טיסה באופיר טורס ונהנים מהנחה בטיסות
אל-על!
הנחה מיוחדת לעמיתי מועדון יחד 3% :הנחה למגוון יעדים
להזמנות וכרטוס במהלך חודש אפריל וליציאות עד סוף
 .2019לפרטים נוספים

כנס רפואי חדש בוייטנאם ב 07-17.06.2019

בעקבות ההצלחה בכנס הרפואי הקודם ,נפתחת ההרשמה לכנס
רפואי איכותי נוסף .הכנס מבוסס על הרצאות ע"י רופאים
מקצועיים בוייטנאם וסיורים מקצועיים בבתי חולים בעיר הבירה
האנוי ובעיר "הו צ'י מין סיטי" .לפרטים נוספים

מסע מרתק של  10ימים במדינות הבלטיות!

הטיול למדינות הבלטיות הוא מסע ייחודי לליטא ,לטביה
ואסטוניה .הטיול משלב לצד ההיסטוריה והמורשת היהודית
המפוארת והמרגשת ,גם נופים מרהיבים וקסומים ,אגמים,
נהרות ויערות ,שמורות טבע ועיירות נופש 4% .הנחה נוספים
לעמיתי מועדון יחד .לפרטים נוספים

כיתן עם מבצעים מפנקים עד  50%הנחה לחג
הפסח

מחירים אטרקטיביים על מגוון סטים של מצעים מ100% -
כותנה מצעים לילדים ולתינוקות ,מגבות ,כריות ,שמיכות ועוד.
בנוסף 5% ,הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי מועדון
"יחד" .לפרטים נוספים

עו"ד פינקו-ברקן עוזרים לכם להוציא דרכון אירופאי

 20%הנחה על הוצאת דרכון פורטוגלי או רומני לחברי מועדון
יחד .החזר כספי מלא אם לא אושרה זכאותכם .לפרטים
נוספים

חברת  S-Freeבמבצע מיוחד למועדון יחד

מגוון מוצרים לבית ולחצר,אביזרי רכב ,משחקי חצר לילדים,
מלונות ,קמפינג ומחנאות ועוד במחירים אטרקטיביים וייחודים
לעמיתי מועדון יחד ובנוסף  2%הנחה במעמד החיוב.
לפרטים נוספים

הצגות אפריל בתיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער

מחירים מיוחדים  -כרטיס ב  65-55ש"ח במקום  90-75ש"ח
בציון קוד ההטבה  .828לפרטים נוספים

חופשות אביב וקיץ בקשרי תעופה

חופשות ונופשים במגוון יעדים :רומניה ,מלטה ,סיציליה,
בוקרשט ועוד ,וגם שייט מאורגן עם סיורי חוף בעברית בפיורדים
הנורווגים והים הבלטי .בנוסף 3% ,הנחה במעמד
החיוב .לפרטים נוספים

טיולים מאורגנים לפסח עם כרמל תיירות

נותרו מקומות אחרונים לטיולים מאורגנים לפסח במגוון יעדים:
תאילנד ,יוון ,טנזניה .מחירים מיוחדים לחברי מועדון יחד ובנוסף
 4%הנחה במעמד החיוב .לפרטים נוספים

סביב העולם במחירים מיוחדים על מגוון טיולים
מאורגנים

טיולים מאורגנים למגוון יעדים :יפן ,קרואטיה-סלובניה,
אוזבקיסטן ,אזרביג'ן .קבוצות קטנות ואיכותיות וטיולים על-בסיס
חצי פנסיון .ובנוסף הנחה לחברי מועדון יחד 2% :הנחה בעת
ההזמנה ו 3% -הנחה במעמד החיוב .לפרטים נוספים

טיול מאורגן לפורטוגל  23-30/6במחיר מיוחד

בתוכנית הטיול :ליסבון ,עיירות החוף אשטוריאל וקאשקאיש,
העיירות היהודיות ,פורטו והסביבה  ,יער בוסאקו ועוד.
המטיילים יהנו ממדריך טיולים ישראלי מצוות "אינטרנשיונל"
)יוסי סרנגה( ומאירוח הכולל לינה וארוחת בוקר .לפרטים
נוספים

ביטוח רכב ודירה בתנאים ומחירים אטרקטיביים

מועדון יחד בשיתוף סוכנות הביטוח  Best priceאורן מזרח
שמחים להעניק הטבה מיוחדת לעמיתי המועדון  -ביטוח רכב
ודירה במחירים ותנאים אטרקטיביים הטבה לחודש דצמבר 10 -
הראשונים הרוכשים ביטוח חובה  +מקיף לרכב יקבלו ארוחות
בוקר זוגית מפנקת .לפרטים נוספים

הודעה חשובה  -הפסקת הנחות ברשת "פתאל"

לתשומת לבכם ,ההנחות ברשת מלונות פתאל לעמיתי מועדון
יחד תקפות עד תאריך .10.5.19

בתי עסק המעניקים הנחות

בתי עסק חדשים במועדון

בתי עסק שיצאו מהמועדון

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

