
 

6325112-08פקס:  3904447-052,  6342202-08אילת, טל:  4530אילן ורד,  ת.ד.   

Wilddive, POB 4530 Eilat, Tel: 00972-8-6342202 , 00972-52-3904447  

info@wilddive.co.il              www.wilddive.co.il  

 
 

 
 

 .Atoll Challenger. VM בספינה  של שחייה במים פתוחים הפלגת נופש
 

. במהלך ההפלגה שחיות מודרכות לאורך יםיהפלגה קסומה בין האטולים המרהיבים באיים המלדיב
ביקור בחופי זהב מרהיבים, מנטות, ושלל דגים טרופים, ריפים מרהיבים ולגונות טורקיז, מפגש עם 

 פעילות השחייה בהדרכת בן אושרי. ל חוויות.כפרים מקומיים ושל
 

 0310. - 803.201.17: הההפלג ךתארי

 .בעונה הטובה ביותר בשנהימי הפלגה במסלול מלדיבים הקלאסי בין מאלה וארי אטול  7
 דולר 2200: בקבינה ממוזגת לשניים מחיר ההפלגה לאדם

 
לינה בקבינות פרטיות לשני משתתפים עם מקלחות  ,שחייה מים פתוחים , הדרכהה לפי התיאורהפלג :תכולל ההפלגה

לספינה  , הסעותהבהפלג ה בסגנון בופה עשיר ומגוון, מי שתיה ושתיה חמהכל הארוחות בהפלגושירותים פרטיים, 
 וחזרה משדה התעופה, מסים מקומיים.

 
בבר  םשקאות אלכוהוליילמשתתף, שתייה קלה ומ 100$דולר לאדם, טיפים כ  42מס ירוק סך   :תכולל האינ ההפלגה
 . מחירים בספינה בתוספת מס מקומי.כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"הספינה, 
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  טיסות עבורכם.גם את ה נשמח לכרטס

 המצורפותאלאיטליה אנחנו טסים בטיסות 
 (שעות 03:50) 18:30 רומא 09.03  - 15:40א "ת 03.09

 שעות( 09:20)  11:45  המאל    10.03  -  25:22 רומא  09.03
 חזור

 שעות( 10:20)  20:05 רומא  17.03  -  13:45  מאלה  17.03
 שעות( 03:20)  03:10  ת"א  18.03  -  22:50 רומא  17.03

 )נתון לשינוי עד לכרטוס בפועל( דולר לאדם 1100מחיר הטיסות כרגע 

 
 בעת הרישום %50מקדמה בסך  תנאי תשלום:
 2018 ינואר 10השלמת כל הסכום עד                     

  
 בהפלגה:

 30%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60עד  -
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-פחות מ -

 
 בטיסות:

  150$דמי ביטול: 
 דולר ותוספת הפרש למחיר החדש במידה וקיים  100דמי שינוי: 

 
 ג בתיק יד. ק" 8ק"ג במטען +  23משקל מקסימאלי: 

 ק"ג  5לעיתים נוהגים לאשר חריגה של עד 
 

 מומלץ ללקוחות לבצע ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות.
 על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי חברות התעופה השונות.  אינה אחראית WildDiveחברת 

 סייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.תשמח ל  WildDiveבמידה ויחולו שינויים בטיסות חברת 
 
 

 בכבוד רב
 052-6283334 – דוד ורד

 054-4400627 –בן אושרי 
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