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 םיבמלדיביהפלגת צלילה  בשילוב ,'מ 30עד רישיון  –קורס כוכב ראשון ושני 
  nAri QueeV .M המצוינתספינה ב

 
הזדמנות מדהימה וחוויה בלתי נשכחת: קורס כוכב אחד במועדון צלילה באילת לבחירתכם 
ובתאריך לבחירתכם. הפלגת צלילה מדהימה באיים המלדיביים על ספינת הבית שלנו עם 

 2018ת סוכות ריך צלילה והשלמת כוכב שני במהלך הפלגליווי מד
 

 מלווה אותנו שנים ואהובה מאד על לקוחות רבים שכבר התארחו בה.  Ari Queenהספינה 
ייחוד הספינה בשירות מסור הבנה ואהבה של הקהל הישראלי, מקצועיות ואכפתיות ובמילה אחת 

ולהיענות  והרצוןשל שיתוף פעולה מוצלח ב ספינת הבית שלנוהיא  Ari Queen ספינה עם נשמה.
 בחיוב לכל בקשה, דבר חשוב ביותר להנאה שלכם כלקוחות.

 
  חדרי אירוח ברמות שונות. 10סיפונים ו  4בעלת , הספינה מרווחת

 החדרים ממוזגים ומצוידים בשירותים פרטיים ומקלחת עם מים חמים וקרים.
  ומיטה עליונה. בסיפון תחתון עם מיטה זוגית Standardחדרי  6
 בסיפון המרכזי עם מיטה זוגית, נוף מדהים, טלוויזיה ומיני בר. Deluxeחדרי  2
 סוויטות בסיפון עליון עם מיטה זוגית או נפרדות, נוף מדהים, טלוויזיה ומיני בר. 2

מעל בסיפון המרכזי סלון מרווח המשמש לארוחות, מנוחה, צפייה בסרטים או תמונות אותן זה אתה צילמתם 
 מתחת המים, פינת קפה ועוגות, כורסאות נוחות. בחלק האחורי פלטפורמה לירידה למים לשחייה ושנירקול. וא

בסיפון העליון משטחי שיזוף ורוגע בחזית ובחלק האחורי בר נעים ומרווח שם ניתן ליהנות מנופים מדהימים 
 תוך שתיית משקה צונן.

כמלון צף ולרשות הצוללים ספינה נוספת  Ari Queenת משמש החדש הצלילה הגעה אל אזורבמידי יום 
 נמצא ציוד הצלילה, המכלים ומדחסים.מטרים המפליגה אל אתרי הצלילה מהספינה הראשית ועליה  15באורך 
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 )יציאה מת"א( בולטנאיסדרך טורקיש טיסות 

 הלוך

 (שעות 02:20 טורקיש  )  00:05 איסטנבול   22.09  -  21:45ת"א    21.09

 (שעות 08:10 טורקיש )  12:00  מאלה  22.09  -  01:50 איסטנבול   22.09

 חזור

 (שעות 08:40 טורקיש )  05:00 איסטנבול   29.09  -  22:40מאלה    28.09

 (שעות 02:05  טורקיש)  08:45ת"א    29.09  – 06:40 איסטנבול  29.09

 

 לאדם בחדר לשניים $3390 :חבילהה מחיר
 לאדם 150$: התחתוןבסיפון ליחיד סוויטה ג'וניור תוספת לחדר 

 לאדם 200$: המרכזיבסיפון  Deluxeתוספת לחדר זוגי 
 לאדם 360$תוספת לסוויטה בסיפון העליון: 

 
טיסות בינלאומיות, העברות, , על הספינה קורס כוכב שני , , קורס ניטרוקסבאילת קורס כוכב ראשון המחיר כולל:

ציוד צלילה מלא לקורס כוכב אחד באילת, ספרות ותעודות הדרכה, מכלים ומשקולות, , ורלפי התיאהפלגת צלילה 
 .מסים מקומיים, הבהפלג ה, מי שתיה ושתיה חמהבהפלג כל הארוחותהסמכה, 

 
שתיה , 100$נייטרוקס צלילה ב,  $80 –טיפים , $250-כבהפלגה  השכרת ציודלינה באילת,   המחיר אינו כולל:

 נו מופיע בסעיף "המחיר כולל"כל מה שאי, ואלכוהול קלה
 

     
 

 בעת אישור ההזמנה 50% תנאי תשלום:
 יום לפני הטיול 60הנותרים  50%

 
 מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות. תנאי ביטול:

ונות. במידה ויחולו על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי חברות התעופה הש אינה אחראית WildDiveחברת 
 תשמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.  WildDiveשינויים בטיסות חברת 

 
 30%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60עד  בהפלגה:

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

 $ 180דמי ביטול  :טורקיש בטיסות
 ם$ והפרש למחיר החדש במידה וקיי 100דמי שינוי: 

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

 ק"ג  5לעיתים נוהגים לאשר חריגה של עד 
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