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  אתרים מיוחדים ושמורים היטב. -באפשרויות הנפתחות מעצם הנגישות מהים  הייחוד של ההפלגה הוא
 ובאתרים מדובר במסלול מאד מגוון ומיוחד בעל נופים תת ימיים מדהימים באתרים מוכרים מאד

 לא מוכרים אליהם כמעט ולא מגיעים בטיולים אחרים.
 כגון על מסלול החולף בנופי מדבר הנושק לים במקומות מרהיבים מעבר לנופים התת ימיים מדובר

 הרי הגרניט האימתניים מדרום לדהב והדלתא של נאבק בה המנגרובים הצפוניים בעולם.
 

08.09 
 לפני מעבר הגבול. ומדריך הטיול  WILDDIVEפגישה עם נציג  20:00בשעה 

 לינה בספינה בליל ההגעה. .לספינה בדהבמעבר הגבול בצורה מסודרת והסעה מאורגנת 
 

09.09 
. בצלילה זו נתרגל לציוד ולתנאים. בנוסף תשמש בדהב Islands-צלילה באתר ה  -"צלילות חימום" 

 הצלילה כצלילת רענון למי שזקוק וללא תוספת תשלום. 
צלילה שנייה בראס ממלח, האתר כמעט אינו נגיש מהחוף ולכן שמור  .צפונהלאחר מכן תחילת הפלגה 

 יטב. לאחר מכן הספינה תפליג דרומה לראס אבו גלום לצלילה שלישית וצלילת לילה.ה
 עגינת לילה בראס אבו גלום.

 
10.09 

מוקדם בבוקר התארגנות לצלילה באתר הקניון המפורסם. לאחר ארוחת הבוקר ומנוחה צלילה שנייה 
 ס לעגינת לילה בלגונה של דהב.מהפעמון לבלו הול. לאחר מכן נבצע צלילה רדודה ב נפוליאון ריף וניכנ

 צלילת לילה בתוך הלגונה בריף הרדוד. 
 

11.09 
מוקדם בבוקר הספינה תפליג דרומה לאזור גאבר אל בינת ושם נבצע שתי צלילות אחרונות על הקיר 

 הנהדר של האתר לשני הכיוונים צפון ודרום.
גנות הסעה מהספינה חזרה לאחר מכן הספינה תחזור חזרה למעגן ולאחר ארוחת הצהריים והתאר

 בערב.  18:30הגעה משוערת לאילת בסביבות השעה  לגבול.
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 מסלול זה הינו דוגמא בלבד. ניתן לשנות אתרים על פי בקשת הקבוצה או על פי החלטת הסקיפר
  במקרה של שינוי נצלול באתרים שאינם נופלים ברמתם מהאתרים המתוארים.תנאי הים. בהתאם ל

 
 לאדם בחדר זוגי ₪  2350 :מחיר למשתתף

 
 המחיר כולל:

הסעות מטאבה לשארם , וצוות הספינה מדריך ישראלי, מקומיהדרכה של , ומיסי גבול טיפול סוכן בגבול
מי שתיה, , כל הארוחות בספינה, קבינות משותפות לשני אנשים עם שירותים ומקלחת פרטיים, וחזרה

 .מכלים ומשקולות, צלילות( 14 כ ת לילה )סה"כויום וצלילצלילות  3, שתייה קלה ושתיה חמה

 
 המחיר אינו כולל:

מה שאינו כתוב , בירות בהפלגה, ליוםלאדם  10$ -טיפים לצוות כ , ליום 30$כ  שכרת ציוד צלילהה
 בסעיף 'המחיר כולל'

 

 
 
 

 הספינה:
בנוחות ובבטיחות מרבית באתרים  צוללים 14עד באהבה  מארחת sCoral Dream הספינה האיכותית

 ודרום מצרים.  הטובים ביותר של סיני
 יםפרטי בכל הקבינות מיזוג אוויר מלא, חדר שירותים ומקלחת

מטבח מצרי מקומי וכמו כן  - מפנקות ועשירות טעם ובו יוגשו ארוחות חדר האוכל ממוזג ומעוצב בטוב
 בינלאומי.

 
להנאתכם ובתמונות וסרטונים אותם צילמתם  בסלון מערכת קולנוע ביתית שם תוכלו לצפות בסרטים

 בצלילה האחרונה.
 

 בשמש או בצל. בסיפון המפנקאו  הממוזג בסלוןבין הצלילות ישנם מקומות רבים לנוח, 
 ר ההתארגנות לצלילות גדול ונוח.אזו
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