חטיבת לקוחות

הודעה למורי דרך  /חברות תיירות /לקוחות ומבקרים
הנחיות לאיסוף תיירים מאניות נוסעים:

להלן:

תאריך

אוניה

סוכן אוניה

05.09.2019

הוריזון

רוזנפלד

09-10-11.09.2019

אזמרה פורסויט

רוזנפלד

24-25.09.2019

סלבריטי אינפיניטי

רוזנפלד

26.09.2019

מיין שיפ' 5

רוזנפלד

29.09.2019

סבן סיז וויאג'ר

רוזנפלד

להלן הנחיות לאיסוף תיירים מאניות הנוסעים הצפויות לעגון בנמל אשדוד:

 הוראות כלליות :


אסורה כניסה עם כלי נשק לנמל .חל איסור לצלם בשטחי הנמל.



כניסה לנמל תתאפשר בהצגת ת"ז ואישור מדריך ובכפוף לתהליך הרשום מטה ,ברכב שאושר
לכניסה מבעוד מועד.



בכניסה לנמל יבוצע הליך ביטחון בהתאם להנחיות.



נחדד  :אין הנמל מתיר תנועה רגלית של תיירים  /מדריכים  /נהגים בשטחו בשל היבטים
בטיחותיים.



חניון המפליגים – לא פעיל ולא פתוח.

www.AshdodPort.co.il

 מוניות :


תנועת מוניות באוניה תבוצע רק עם החברות שקיימת התקשרות מולן על פי מכרז .חברת המוניות
רשאית לתת שירות לתיירים בלבד.



מתוקף החוזה של הנמל עם חברות אלו – אין היתר כניסה למונית שלא כלולה בהסכם זה ,בין
שהוזמנה ע"י תייר ובין שהוזמנה ע"י סוכן תיירים  /גורם באוניה  .כלומר,יש להשתמש בשירותי
חברת מוניות הזוכות בלבד.



המוניות יתנו שירות לתיירים בכל עת עגינת האוניה ולכל צורך של התייר.



כניסתם ויציאתם של המוניות יהיו אך ורק משער הפרטיות  (.השער הצפוני ביותר לכניסה ויציאת
רכבים פרטים) .אין יציאה או כניסה של מוניות דרך שער .5



חברות המוניות הן:
" .1מוניות סי מול"

טל' *5533

08-8540540

" .2מוניות הלב אשדוד"

טל' *8520

08-8022221

" .3מוניות קניון אשדוד"

טל' *6868

08-8562222

" .4מוניות העיר אשדוד"

טל' 08-8669966

• מוניות עד  10מקומות.

 רכבי אשכול :


מורי דרך (בעלי תעודה תקיפה) ועם רכב תיירות מורשה (רכב אשכול או רכב מדברי) שהודיעו על
כך מראש – יורשו להיכנס לאסוף את הנוסעים ישירות מרציף עגינת האנייה.



אין תנועה רגלית בנמל ,כלומר מורי דרך ייכנסו באופן רכוב לרציף  :ברכב תיירות ("אשכול") ,ע"י
אחד האוטובוסים להסעת המדריכים ,סידור אחר שיימצא סוכן התיירים.



מורה דרך המגיע עם רכבו הפרטי ,לא יורשה להיכנס איתו לנמל .ישנה אפשרות חניית הרכב בחניון
סמוך לנמל וכניסה משער  3הולכי רגל( .יש לתאם הגעה רכובה לאוניה מהשער עם סוכן תיירות(.



כניסתם ויציאתם של הרכבים יהיו אך ורק משער הפרטיות ) שער מס'  ,1זהו השער הצפוני ביותר
של הנמל המיועד לכניסת ויציאת רכבים פרטי( .אין יציאה או כניסה של רכבי אשכול דרך שער . 5



את ההודעה מראש יש לשלוח בדוא"ל ( TourVessel@AshdodPort.co.ilאין לצרף קבצים
גדולים מ  )1MBעד השעה  14:00יום לפני הגעת האוניה )במהלך שישי שבת אין מענה).



יש לצרף מסמך המעיד כי אכן יש התקשרות עם התיירים ) שמות התיירים).



יש לשלוח בטבלה בלבד כפי שמופיע בדוגמא הבאה:



שם האוניה – : The name of the Ship

.



תאריך הגעה – : Arrival Date

.



שם איש קשר וטלפון – : Contact Name and Phone

.

Last name
שם משפחה

First name
שם פרטי

ID number
ת.ז.

License plate
מ.רישוי רכב

Driver-Guide
נהג-מדריך
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""ESHKOL
אשכול/מדברי

License No. Guide
מס 'רישיון מדריך

Company name
שיוך/שם חברה

 כניסת אוטובוסים  /מפעילי חברות תיירות:


ייכנסו לנמל רק אוטובוסים ומיניבוסים של חברת הסעות מוכרת בעלת ח.פ .תקין וחוקי.



מורי דרך (בעלי תעודה תקיפה) ועם רכב תיירות מורשה (רכב אשכול או רכב מדברי) שהודיעו על
כך מראש – יורשו להיכנס לאסוף את הנוסעים ישירות מרציף עגינת האנייה.



אין תנועה רגלית בנמל ,כלומר מורי דרך ייכנסו באופן רכוב לרציף  :ברכב תיירות ("אשכול") ,ע"י
אחד האוטובוסים להסעת המדריכים ,סידור אחר שיימצא סוכן התיירים.



מורה דרך המגיע עם רכבו הפרטי ,לא יורשה להיכנס איתו לנמל .ישנה אפשרות חניית הרכב בחניון
סמוך לנמל וכניסה משער  3הולכי רגל( .יש לתאם הגעה רכובה לאוניה מהשער עם סוכן תיירות(.



כניסתם ויציאתם של הרכבים יהיו אך ורק משער הפרטיות ) שער מס'  ,1זהו השער הצפוני ביותר
של הנמל המיועד לכניסת ויציאת רכבים פרטי( .אין יציאה או כניסה של האוטובוסים או רכבי אשכול
דרך שער . 5



בכניסה לנמל יבוצע הליך ביטחון בהתאם להנחיות.



אסורה כניסה עם כלי נשק לנמל .חל איסור לצלם בשטחי הנמל.



ככלל ,חניון המפליגים יהיה סגור וללא פעילות .



את ההודעה מראש יש לשלוח בדוא"ל ( TourVessel@AshdodPort.co.ilאין לצרף קבצים
גדולים מ  )1MBעד השעה  14:00יום לפני הגעת האוניה (במהלך שישי שבת אין מענה(.



יש לצרף מסמך המעיד כי אכן יש התקשרות עם התיירים ) שמות התיירים).



יש לשלוח בטבלה בלבד כפי שמופיע בדוגמא הבאה:



שם האוניה – : The name of the Ship

.



תאריך הגעה – : Arrival Date

.



שם איש קשר וטלפון – : Contact Name and Phone

.

Last name
שם משפחה

First name
שם פרטי

ID number
ת.ז.

License plate
מ.רישוי רכב

Driver
נהג

Mini Bus/Bus
מיניבוס/אוטובוס

Company name
שיוך/שם חברה

נהג Driver -

Last name
שם משפחה

First name
שם פרטי

ID number
ת.ז.

Guide
מדריך

License No. Guide
מס 'רישיון מדריך

Company name
שיוך/שם חברה

מדריך Guide -



לאחר אישור למענה בדוא"ל ניתן יהיה לקנות שובר תשלום (וואוצ'ר) עבור כניסת האוטובוס
באישורי כניסה בטלפון .08-8517263



בדיקת האוטובוסים תערך במקום שנקבע מראש ע"י רכז אוניות הנוסעים בתהליך אישור
האוטובוסים.
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 שאטל בס  /איסוף פרטי:


מופעל ע"י האוניה /סוכן התיירות.



הנסיעה בתשלום/לא בתשלום מוחלט ע"י האוניה.



איסוף קרובים ברכב פרטי יתאפשר רק בתחנה של השאטל מחוץ לנמל ,בתאום עצמאי מול התייר



במקרים של בעיית נגישות ניתן יהיה לשלוח בקשה למייל .TourVessel@AshdodPort.co.il



אין הורדת נוסעים בשערי הנמל מחשש לבטיחות הנוסעים.



לא תתאפשר תנועה עצמאית של תיירים מהשער לאוניה או מהאוניה אל השער מחשש
לבטיחות הנוסעים.



כניסה ויציאה משער פרטיות  /שער . 5



תחנה קבועה להעלאת והורדת נוסעים בעיר אשדוד הינה "קניון סי מול" ליד תחנה מרכזית.

 הערות :


ההנחיות לעיל ניתנות ע"י חברת נמל אשדוד כשירות למורי הדרך ולמפעילי רכבי תיירות.



ההנחיות יפורסמו לרוב ביום שלפני עגינת האנייה .ייתכנו שינויים ברגע האחרון.



מומלץ לבדוק את המידע באתר בסמוך להגעת האנייה.



מובהר כי על אף האמור לעיל ,כניסת רכבים לנמל כפופה לשיקולי ביטחון ובטיחות ,בהתאם
לקביעת הממונה על הביטחון בחברת נמל אשדוד.



מובהר בזאת כי חברת נמל אשדוד אינה אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם למי ממורי הדרך,
כתוצאה משינויים שיערכו בלוחות הזמנים להגעת אוניות הנוסעים לנמל אשדוד ו/או בשל טעויות
בנוסח הפרסום של לוחות הזמנים ו/או בשל אילוצים בגינם לא תתאפשר כניסה לרציף עגינת
האוניות.



טלפון לבירורים – 08-8517690

אנו מודים על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,
חברת נמל אשדוד.
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