Travel Plan for: MASSAOT/TRAVELPLAN
Locator No: 114M4S
Flight

Agency Booking Reference: 114M4S
)Class: Y (Economy

No.Stops:0

Royal Air Maroc AT 229

Status: OK

Term.

08:10

)Ben Gurion APT, Tel Aviv, Israel(TLV

Mon. 10 Oct. 2022

Depart:

Term.

12:00

)Mohamed V APT, Casablanca, Morocco(CMN

Mon. 10 Oct. 2022

Arrive:

Distance: 2458 miles

Duration: 05h 50m

Frequent Flyer:
n/a

Seat:
n/a

Aircraft:

Carrier Conf. 114M4S
Meal
standard

Flight

Agency Booking Reference: 114M4S
)Class: Y (Economy

No.Stops:0

Royal Air Maroc AT 228

Status: OK

Term.

23:50

)Mohamed V APT, Casablanca, Morocco(CMN

Thu. 20 Oct. 2022

Depart:

Term.

07:10

)Ben Gurion APT, Tel Aviv, Israel(TLV

Fri. 21 Oct. 2022

Arrive:

Distance: 2458 miles

Duration: 05h 20m

Frequent Flyer:
n/a

Seat:
n/a

Aircraft:

Carrier Conf. 114M4S
Meal
standard

נוסע/ת יקר/ה !

טרם צאתך את הבית אנא ודא/י :
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קורונה -יש לוודא כי את/ה עומד בתנאים המשתנים מעת לעת בקישור
המצורףhttps://www.amsalem.co.il/pages/covid-19 :
שיש ברשותך דרכון בתוקף עם דפים פנויים– בהתאם לדרישות מדינות היעד בהן
תבקר ,מומלץ תוקף דרכון של  180יום ו 3-עמודים פנויים.
שיש ברשותך אשרות כניסה/מעבר )ויזות( למדינות היעד ולמדינות המעבר.
שיש ברשותך כל המסמכים הדרושים :כרטיסי טיסה ,שוברי מלונות ,שוברי השכרת
רכב.
חיסונים –יש לוודא בלשכת הבריאות המקומית מהן דרישות החיסונים למדינות היעד
בהן תבקר.
לנוהגים בחו"ל חובה להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי בר תוקף לנסיעה.
שיש ברשותך כרטיס אשראי בינלאומי בר תוקף לנסיעה.
שיש ברשותך פוליסת ביטוח רפואי ומטען לכל ימי הנסיעה ממועד יציאתך את הארץ
ועד מועד כניסתך לארץ.
בידוק לטיסה -מומלץ להתייצב בדלפקי הבידוק בשדות התעופה ארבע שעות
לפני מועד ההמראה המתוכנן.
עליך לוודא עם סוכן הנסיעות שלך את מגבלת משקל הכבודה וכמות התיקים
המותרת לך.
מומלץ לשמור עותק של כל המסמכים למקרה של אובדן המסמכים המקוריים.
במידה ונזקקתם לשירות כלשהו בזמן שהותכם בחו"ל  ,אנא אל תהססו
ופנו למוקד שירות שלנו הפועל  24שעות ביממה ! )שיחת חינם מהמדינות המפורטות (
שימו לב כי החוק הפדרלי אוסר נשיאה של חומרים מסוכנים אל גוף המטוס.

חברתנו מאחלת לך נסיעה טובה ,בטוחה ומוצלחת !!!

We wish you a pleasant journey
Your Agent: Asaf Chidra -

Amsalem Tours Toll Free Numbers At Your Service 24/7
*The service is free for landline calls and does not include the cost of air time or additional costs
that apply to data roaming contracts with cellular companies
The Americas
Argentina : 0-800-666-3286

Brazil : 0-800-891-8022
Canada : 1-800-8810377
Chile : 1-230-0207861
Mexico : 01-800-1237-069
USA : 1-888-777-9795
Asia-Pacific
Australia : 1-800-206668
North China : 10-800-972-0067
South China : 10812*(4091)
Hong Kong : 800-968302
India : 000-800-972-1038
Japan : 0053-1720056
Philippines : 1-800-11142058
Singapore : 800-9721101
South Korea : 00-798-972-11325
Taiwan : 0080-1979801
Thailand : 00-1-800-972-1325

Europe
Austria : 0800-292832
France : 0800-914604
Germany : 0800-1890287
Greece : 00-800-972-121325
Ireland : 1-800-557-244
Israel : 1-800-777-999
Italy : 800-873543
Netherlands : 0800-0220-687
Poland : 00-800-9721555
Romania : 0800-896228
Russia : 81-0800-20841972
Spain : 900-989-789
Switzerland : 0800-564791
United Kingdom : 0800-0289767

Head Office Tel. Number +972-4-6700900 (24/7)

.תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן ולתנאי הביטול כפי שנמסרו על ידי הסוכן
www.amsalem.co.il :לתנאי הביטול על פי החוק ראה הקישור להלן

