בסד
לכבוד המשפחות החשובות היו
לעונג רב הוא לנו שהותכם אתנו לכמה שבועות ,ובראש ירח האיתנים הבעלט ,מקווים אנו שתהנו מאוד ברוחניות
ובגשמיות ושיהיה לתועלת הבריאות של משפחתכם החשובה ,להלן כמה נקודות לגבי הנסיעה ,מזוודות ,פעקלעך,
כלים ,אוכל ,נקיון ,כביסה ,וכדו
חשוב :כל מי שמפתח תסמינים של קורונה  COVID 19חייב לבודד עם בני משפחתו הרחק משאר המשפחות
באיתניה  .אם זה קורה לפני הנסיעה ת אסור בהחלט לבא וזו האחריות שלך לשנות את התוכניות שלך ליום
טוב כדי להגן .על הבריאות של המבקרים שלנו

 .1המקום נמצא  10-15דקות הליכה 1.3 ,קילומטר מתחנת הרכבת דאבאס דורף  DAVOS DORFהכתובת
הוא.Richtstattweg 3, 7270 Davos, Schweiz :
 .2יש שירות רכבות משדות התעופה בציריך ובאזל מ 6:00בבוקר עד  9:00בערב מציריך ועד  8:00בערב
מבאזל.
 .3יש אפשרות לשלוח את המזוודות עם הרכבת בתשלום נוסף ישר לדאבאס נא לברר עם חברת התעופה או
חברת הרכבת על האפשרויות.
 .4לגבי המכס בשווייץ כמה מותר להכניס ועל מה צריכים לשלם מס בקרו באתר האינטרנט
. www.ezv.admin.ch
 .5מאוד חשוב לעשות ביטוח רפואי לכל המשפחה.
 .6אנחנו באמצע לברר לגבי משלוח עם משאית מלונדון לפי ביקוש שיצא ביום שלישי ג סליחות כו אלול נא
לעמוד בקשר ,כמו כן משפחות ממאנצעסטער ,גייטסהד ,יוכלו לשלוח דברים עם המשאית מלונדון נא לעמוד
בקשר.
 .7לגבי האוכל למשך הזמן ,יש הרבה דברים שהם על ההכשר ליסט של אגודת אחים מציריך )מצוב( שמותר
לקנות בחנויות הגויים ,גם לחם וחלות יש סוגים שמותר ,כל בוקר נלך למאפיה במקום להדליק את התנור,
עופות )מגיע קפוא ושלם( מאגודת אחים ציריך ,מוצרי חלב ,מיץ ענבים וכו יגיע במשלוח מציריך ,מצוב דף
הזמנה מה שיכולים לקנות ,אם שכחתם משהו אנו יכולים להביא לכם מציריך ,כמו כן כדי לקחת אתכם מוצרי
אוכל ממתקים לילדים מהבית כמה שאתם יכולים כי המחיר בשווייץ מאוד יקר.
 .8כביסה ,יש חדר כביסה לפני החג כדי להוריד את הלחץ נחלק את החדר כביסה לפי שעות לכל המשפחות.
 .9נקיון ,כל משפחה אחראית על נקיון החדרים שלהם וכשאתם עוזבים להשאירו נקי ,כמו כן אנו מבקשים מאוד
לשמור את החדרים נקי ומסודר כל הזמן ,נא לשמור על הילדים לא ללכלך את הבנין ולא לשחק עם
המעלית ,המעלית לילדים רק בליווי מבוגר ,המקומות הציבוריים כמו הבית מדרש חדר המדרגות וכדו יהיה
לנו מנקה בשביל זה ,תהיה אפשרות להשתמש עם המנקה לצרכים פרטיים בתשלום  10פראנק לשעה.
 .10אם יש לאחד מבני משפחתכם אלרגיה נא להודיענו כדי שנוכל להיערך בהתאם.
 .11בשווייץ צריכים לשלם קאר טאקס  5.90פראנק ללילה לאדם מגיל  ,12והאוטובוסים העירוניים והרכבת
מדאבאס עד קלוסטערס ומדאבאס עד פיליסור ,כל האיזור של דאבאס בחינם.
 .12מה יש ומה אין.
לא צריך להביא:
מצעים ,מגבות ,מיטה לתינוק ,כיסא גבוה לתינוק ,סירים ,סכינים ,מקלפים ,קומקום ופלטה לשבת ,משחקים
לילדים ,נטילת ידים.
צריך להביא:
מפות לחול ולשבת ,מוצרי חד פעמי ,מגבות מטבח.
הצעתינו היא לקחת רק את המינימום.

אנו מבקשים מכל משפחה דמי פקדון  500פראנק ,ותשלום של דמי שירות בשביל נקיון
וכדומה.
בכל בעיה ושאלה ניתן לפנות אל ר גרשון קורניצר בטלפון  00447800917093או באימייל
info@davosvfk.com

אנו מקווים שתהנו מאוד

ההנהלה

טופס בקשה להתארח באיתניה VFF -

שם משפחה:

שם פרטי:

שם משפחה לפני נשואים:

כתובת:

עיר:

מיקוד:

 )1טלפון נייד:
 )2טלפון נייד:

טלפון בית:

אימייל:

הילדים המצטרפים:

שמות הבנים וגילם:

שמות הבנות וגילן:

סיבת בקשתכם:

נא ציינו את המצב הרפואי:

האם המצב הרפואי של הילד גורם להפרעות שינה:

מידע נוסף:
מספר האנשים המתמודדים בבעיה זו:
ביקור קודם בדאבוס שוויץ:

תאריך שהייתכם בפעם הקודמת:

חודש ניסן – מינימום  4שבועות

חודש תשרי – מינימום  4שבועות

מקום שהייה בפעמים הקודמות:

תאריך וזמן בקשת שהייה:

עדיפות שניה לזמן שהייה( :פרטו את בקשתכם ,בכפוף לזמינות)

תעסוקה נוכחית:

שם המעסיק:

משרה:

טלפון עבודה:

טלפון נייד:

אימייל:

תעסוקה נוכחית:

שם המעסיק:

משרה:

טלפון עבודה:

טלפון נייד:

אימייל:

המלצות 1

כתובת:

טלפון בית:

שם:

טלפון נייד:

המלצות 1

כתובת:

שם:

טלפון בית:
טלפון נייד:

תאריך:
קראנו את התנאים וההגבלות של חיים ושלווה (איתניה) .אנו מסכימים לציית לכללים אלו ,נשלם
את כל הסכום הנדרש ,ומתחייבים לפצות את הנהלת חיים ושלוה על כל נזק שייגרם על ידי אחד
מבני משפחתנו :חתימת ההורים..................................................................................

 054-842-5425או  +44-7968076718או + 44-208806 4505
לבירורים ניתן להתקשר ל
Signature of Parent:
+41779805862 / +447800917093
 info@davosvfk.comאו לכתובת אימייל:

Signature of Parent:

Rostrevor Avenue London N15 6LA 5טפסים מלאים ניתן לשלוח לכתובת:

