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 .הפיליפינים -ביותר בארכיפלג השני בגודלו בעולם לאזור מהמבודדים והמדהימים צלילה  טיול

 
האתרים המובילים במדינה )על פי דירוג  10שיכלול שניים מתוך טיול צלילה וחוויה 

TripAdvisor.מלפסקוואה ואפו איילנד :) 
 

 ועוד... צבי ים כרישים מסוגים שונים,  מה רואים: שוניות עשירות, קירות אלמוגים, המון דגה,
 

מפורסם בזכות היותו בסיס היציאה לאחת האטרקציות המדהימות בפיליפינים, האי מלפסקוואה 
 צלילות עם כרישי הכרישועל.

 אפו איילנד משמש בית לזנים נדירים וצבי ים החיים בשמורת טבע מהידועות בעולם.
 

, הוקם לאחרונה ריזורט צוללים חדש על ידי רון ידומאגטעיר בדרום האי נגרוס, דרומית ל
סבו דייברס, המיוצג על ידינו בלעדית בישראל. זהו אזור יציאה אסטרטגי לצלילות מגוונות באזור 

שמורת צבי הים, אזור אוסלוב עם כרישי אזור אפו איילנד עם כמו עם שלל יצורי המאקרו,  ונגרוס
 וגים האימתניים.הלוויתן והאי סימיליאון עם קירות האלמ
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 מסלול הטיול:
 

 
18.05.07  

 )יציאה בטיסת לילה( .לסבועד טיסות מת"א 
  .למנוחה Quest Hotelלמלון  העברה לסבובהגעה  08.05

 
09.05.18 

 .Gato Islandהעברות אל האי מלפאסקווה. בהגעה למלפאסקווה, יציאה לשתי צלילות באי 
 ארוחת בוקר.לילה בריזורט על בסיס לינה ו

 
10.05.18 

 לחווית צלילה עם כרישי השועל במקום. Monad Shoalבאתר  , עם שחר, צלילת בוקר מוקדמת
חזרה למלון להתארגנות ומעבר דרך סבו עד לדרום האי נגרוס ולריזורט לווניה דרומית 

 לילות על בסיס לינה וארוחת בוקר. 5-לדומאגטה. כניסה לריזורט ל
 

18.05.15-11  
 (צלילות 3פו איילנד )יום צלילה באי א  11.05.18
 צלילות( 3) דאוויןיום צלילה באזור   12.05.18
 (צלילות 3פו איילנד )יום צלילה באי א  13.05.18
 שתי צלילות באזור סומילון + צלילה באזור אוסלוב עם כרישי הלוויתן  14.05.18
 .Quest Hotelוהעברה לסבו למלון הבית , שחרור חדרים חוף ב הצליל  15.05.18

 
18.05.16 

 טיסות כל הדרך עד ת"א. תחילת הדרך חזרה הביתה, 
 
 

 :הונגקונגדרך  קטאיי טיסות עם
 הלוך

 שעות( 10:30 אלעל)  13:55  הונגקונג  08.05  -  22:00ת"א    07.05
 שעות( 02:45 קטאיי)  19:05  סבו  08.05  -  16:20  הונגקונג  08.05

 חזור
 שעות( 02:45קטאיי  )  15:10  הונגקונג  16.05  -  20:12  סבו  16.05
 שעות( 12:10אלעל )  23:45  ת"א  16.05  -  16:30  הונגקונג  16.05
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   3450$  :)לפי מחירי הטיסות כרגע(  מחיר הטיול
 

, טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה על נסיון בינלאומימדריך צלילה ב – זאב אריאלשל ליווי והדרכה  המחיר כולל:
, לפי התיאורצלילה  טיוללינות לפי התיאור, (, בהתאם לזמינות הטיסות בעת ההרשמה בפועלעשוי להשתנות 

 .הסעות, ארוחות בוקר בריזורטיםהדרכה, מכלים ומשקולות, 
  

   המחיר אינו כולל:
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"  ,הרים וערבארוחות צמיסים, טיפים, שתיה, , צלילה ציוד

 $. לא ניתן לשלם מראש ולכן יש לפרוט115-כ: בכל אחר יש מיסים שונים. עלות המיסים הכללית מיסים
 פזו פיליפיני על מנת לשלם המיסים בכל שמורה בנפרד

  

 תנאי תשלום:
 בעת אישור ההזמנה 30%
 יום לפני הטיול 60הנותרים  70%

 
 

 אי ביטול בטיול:תנ
 דמי ביטול 30% – הטיוליום לפני  30ביטול מעל 

 מלאים !!! דמי ביטול – הטיוליום לפני  30-ביטול פחות מ
 במקרה של ביטול, יש לשלוח הביטול בכתב על נייר חתום.

 ניתן לשלוח אדם אחר במקום המבטל.
 

 :בטיסות / שינוי תנאי ביטול
 250$דמי ביטול  

 ההפרש למחיר הטיסה החדש במידה וקיים.$ ו150דמי שינוי 
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