JACOB’S LADDER WINTER FESTIVAL Nof Ginosar Hotel 1-2.12.2017

ONLINE PACKAGE DEAL
ONSITE ROOM AT NOF GINOSAR HOTEL/VILLAGE + EARLYBIRD TICKET/S
PLEASE ORDER via Nof Ginosar’s website only

מבצע מיוחד
'ווילג/ כרטיסים במחיר המוזל ביותר בנוף גינוסר מלון+ חדר
נא להזמין דרך אתר המלון בלבד

TICKET PRICES FOR PEOPLE NOT MAKING ONLINE ORDERS VIA NOF GINOSAR

מחירי כרטיסים למשתתפי הפסטיבל שאינם מזמינים דרך האתר של נוף גינוסר

ENTIRE EVENT
כרטיס לכל הפסטיבל

EARLY BIRD
מחיר המוזל ביותר
9.03 עד
Till September 30

MID-PRICE
מחיר ביניים
.0..-9.0..
Oct 1 till Nov 30

FULL PRICE
מחיר מלא
.0.1-מ
From Dec 1st
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בני נער/מבוגר

Adult/Teens

Child (5-12)
)5-21( ילד
Soldier (Sadir) with relevant ID
חייל סדיר עם פנקס חוגר

FRIDAY ONLY
שישי בלבד
SATURDAY ONLY
שבת בלבד
Adults/Teens/Soldiers
חיילים/בני נער/מבוגרים
Child

(5-12)

ילד

HOW TO ORDER

איך להזמין

TICKETS FOR PEOPLE NOT ORDERING VIA NOF GINOSAR

Order & print your own e-ticket from our secure site at www.jlfestival.com any time including the days of the
festival. Cancellations accepted until November 23rd. A 5% cancellation fee will be charged.
Please note: It is not possible to cancel part of an order. TICKET INFO: 04-6850403 / HOTEL INFO:04-6700320
Tents may be erected in the Peace Wood only. A fee of 80 NIS will be charged by Nof Ginosar for each tent.
Please note, toilets and cold water only showers are available in the Peace Wood.
כרטיסים למשתתפי הפסטיבל שאינם מזמינים דרך האתר של נוף גינוסר
www.jlfestival.com :להזמנת כרטיס דרך האתר המאובטח שלנו בכל שעה כולל בימי הפסטיבל
. לא ניתן לבטל הזמנה באופן חלקי. 5%  יחויבו דמי ביטול של, בנובמבר13ביטולים יתקבלו עד ה
.  לאוהל יגבה ע"י תיירות נוף גינוסר עבור כל אוהל₪ 80  סכום של.הקמת אוהלים מותרת ביער בתשלום בלבד
. יש שירותים ומקלחות במים קרים בלבד בחורשת השלום:שימו לב
.0032..91. : מידע על המלון/ .00304.0.9 :מידע כללי

