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 2018 עקבה -שלל פעילויות צלילה ונופש 
קילומטרים  22ה ע. העיר עקבה מציוקל לביצוע ידידותי הנאה צרופה הואצלילה בממלכת ירדן טיול 

אתרי  בנויים ותיירותיים יותר וחלקם נשמרו כחופים טבעיים. לאורך החופים עשרות של חופים, חלקם
 .מה לזו המוכרת לנו מאילתצלילה בהם ריפים צבעוניים יפים ודגה דו

. Cedar Pride שבר האנייהו אתרי צלילה מלאכותיים כדוגמת אתר הטנקהיא  ה מרכזיתאטרקצי
  שהוטבע לאחרונה משמש אתר צלילה מרהיב ומוסיף למגוון אתרי הצלילה בעקבה. מטוס הרקולס

 
הופכות כל חופשת  וממלכת ירדן מציעות שלל אפשרויות טיול, נופש ואטרקציות אשר העיר עקבה

הירדנים מאירי  וחשוב מכל הם ברמה טובה תיירותהתשתיות  .צלילה לחוויה משפחתית נפלאה
ולסיום  האווירה נעימה, המסעדות מגישות את מטעמי המזרח .פנים ומפורסמים בהכנסת אורחיםה

של  קסומים נופי מדבראל ים מדהימים תזכו בתה מהביל ובקלאווה. עקבה היא בסיס ליציאה לטיול
אבני חול אדומות הנחשבת לאחד חצובה בהעתיקה, נבטית וכמובן אל פטרה העיר הוואדי רם, 

 .משבעת פלאי העולם העתיק
 
 

 ₪.מחיר  פירוט פעילויות

 שרותי תיירות

 50 מפגש וליווי בחציית הגבול לירדן טיפול נציג בגבול כולל הפקת ויזה

 75 , בכל שעהמחיר לאדם לעיר עקבההסעה 

 110 מחיר לאדם, בכל שעה Tala Bayלמלונות חוף דרומי הסעה 

 עם ארוחת בוקר לינות

 198 עם ארוחת בוקר מחיר לאדםממוזג חדר  כוכבים 3חדר לשניים במלון 

 320 עם ארוחת בוקר מחיר לאדםממוזג חדר  כוכבים 3חדר ליחיד במלון 

  60 תוספת לארוחת ערב שדרוג לחצי פנסיון

 מחיר עונתי כל מלון בעקבה לבקשתכם כוכבים 5או  4למלון  שדרוג
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 צלילה פעילויות

 224 כולל הסעות לאתר, מיכל ומשקולות חוףמודרכות מהצלילות  2 \יום צלילה

 160 מותנה בארבעה משתתפים תוספת לצלילה מספינת צוללים

 200 מחייב הודעה ואישור מראש צלילת לילה

 106 סטנדרט 12ללא מחשב צלילה, מיכל אוויר  תוספת להשכרת ציוד מלא

 48 .לצלילהמחיר  ליטר 15תוספת מיכל 

 38 לבקש מראש.יש . לצלילהמחיר  צלילה בנייטרוקס

 38 ליום לפריטמחיר  השכרת לפי פריט: מאזן, וסת, חליפה

 64 ליום לסטמחיר  השכרת מסכה סנפירים ושנורקל

 117 כולל הסעה לאתר, מסכה סנפירים ושנורקל לסיור שנירקו

 288 כולל ציוד, כשעה וחצי פעילות ריענוןצלילת 

 480 לא כולל ציוד.שתי צלילות ותאוריה,  יום ריענון 

 1980 כולל תעודת הסמכה וספר  ימי פעילות PADI Open Water 4קורס צלילה 

 1730 ת הסמכה וספרימים כולל תעוד PADI Advanced 2 – 3 2קורס דרגה 

  780 בטיול מודרך עם מדריך ישראלי  2קורס דרגה 

 268 עם מדריך פרטי וציוד צלילה מלא 8מגיל  צלילת הכרות
 
 

 מחיר לאדם אטרקציות וטיולים

כולל הסעות, כרטיס כניסה, ארוחת צהרים,  יום טיול לפטרה מאילת
 הדרכה באנגלית. לא כולל מיסי גבול וויזה.

980 

כולל הסעות, כרטיס כניסה, ארוחת צהרים,  ם טיול לפטרה מעקבהיו
 הדרכה באנגלית

780 

 לשמורה אירוח בדואי, כרטיס כניסה כולל שעות שקיעה בוואדי רם עם ג'יפים 4
 מומלץ לביצוע לאחר יום צלילה

490 

 880 לשמורה אירוח בדואי, כרטיס כניסה כולל טיול יום בוואדי רם עם ג'יפים

 הצעת מחיר כולל ארוחת ערב ובוקר  מאהל בדואי בוואדי רםלינה ב

 הצעת מחיר כולל לינה במלון לבחירתכם בפטרה טיול יומיים פטרה וואדי רם

 248 שעתיים טיול גמלים בוואדי רם
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