
DIAMOND CLUB TRAVEL

טסים עסקים
בורסת היהלומים הישראלית 

&
תלמה נסיעות עסקיות 

תלמה נסיעות מזמינה אתכם להצטרף למהפכת הטיסות העסקיות 
וליהנות ממחירים אטרקטיביים לחברי מועדון הבורסה ובני משפחותיהם, 

כולל הטבות ייחודיות, חבילות ייעודיות ושירות בתפירה אישית 
  הנחות משמעותיות על טיסות במגוון מחלקות ויעדים

  הנחות בבתי מלון והשכרת רכבים
  מחלקה ייעודית המטפלת בתפירה אישית בחברי מועדון הבורסה

  הטבות ייחודיות ושיפור התנאים מול חברות התעופה וספקי השירות
  8% - 12% הנחה במלונות בחו"ל | 8% הנחה במלונות בארץ | 15% הנחה עבור השכרת רכבים

כל היתרונות עבור חברי מועדון הבורסה  
  מחירים אטרקטיביים ביעדים מבוקשים לחברי הבורסה ביניהם: בלגיה, הונג קונג, הודו, דרא"פ, ארה"ב ותורכיה 

  מחלקה ייעודית האמונה על הטיפול בעובדי הבורסה ובני משפחותיהם ומעניקה שירות אישי ומוקפד, בנוסף למגוון 
הטבות ייחודי 

  מגוון יתרונות בשירות המקוון ובהסכמים עם בתי המלון של חברת אקספדיה מבית איג'נסייה העולמית 
  היצע של כ- 300,000 מלונות )30% מהמלונות כוללים אינטרנט חופשי, ארוחת בוקר ויכולת ביטול נוחה( 

  מחירים אטרקטיביים להופעות, אירועי ספורט ותערוכות, בהתאם למדינות היעד 
  ניהול מו"מ מול חברות תעופה נוספות וספקי תיירות שונים לשם השגת הסכמים משופרים והטבות 

לעובדי הבורסה   
 www.primeclub.co.il .שווי ההטבה הינו 1200 ש"ח .Prime Club הצטרפות ללא תשלום למועדון ההטבות של  

  קבוצת תלמה מנהלת משא ומתן מתקדם מול חברות התעופה, לרבות אל-על, לשם חכירת מטוס באופן חלקי או 
מלא לטובת הטסת חברי הבורסה לתערוכות העיקריות. חכירת מטוס ייעודי תאפשר הוזלה משמעותית במחירי 

כרטיסי הטיסה.

תלמה נסיעות עסקיות 
קבוצת תלמה נסיעות בע"מ הינה קבוצת תיירות ונסיעות פרטית, המעניקה שירות ללקוחות עסקיים ופרטיים למעלה 

מ- 30 שנה. 
הקבוצה מחזיקה ב- 18משרדים ובכ-270 סוכני נסיעות בכירים ברחבי הארץ והעולם, 

המעניקים שירות בתפירה אישית ובהלימה לצרכים הספציפיים של לקוחותינו בסקטור הפרטי והעסקי.
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TALMA UNIQUE
בתלמה מחלקה ייחודית המספקת מענה לתחומי עניין מגוונים, חוויות אתגריות ותפירה אישית של 

חבילות נופש יוצאות דופן

חופשות משפחתיות
היער השחור, גרמניה, טירול והאגמים, קרואטיה, סלובניה, שוויץ, סלובקיה ועוד  

חופשות באיטליה
חבילות משפחתיות באגם גארדה, טיולים, חוויות קולינריות ומוטוריות

הופעות וספורט
כרטיסים וחבילות למופעים, אירועי ספורט ותרבות

ספורט אתגרי
חבילות לרצי מרתון, Iron man, מרוצי שטח, מרוצי הרים ואולטרא ומחנות אימונים

גלישה
חבילות גלישה מותאמות ליעדים אקזוטיים: מרוקו, סרי לנקה, מלדיבים.

סקי
חבילות סקי בתפירה אישית באתרי סקי מובילים ברחבי אירופה 

אקסטרים
טיולי מאתגרים מכל הסוגים

ספא
חבילות מפנקות באתרי ספא מובילים באירופה


