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   1419wd לסדנת צילום תת ימי באנילאוהרשמה 

 
 

      _______מספר אנשים:  _____ _______ ____ _________________שם ושם משפחה : 

      :________________________________דוא"ל  __ __________:__________ טלפון

 

 יש לצרף צילום דרכון במייל או בוואטסאפ
  דרגת צלילה

  כמות צלילות רשומות
  תאריך צלילה אחרונה

 יוחדות בקשר לאוכל: _________________________בקשות מ
 

 . לא   במידה וכן, נא לסמן פריטים ולמלא מידות   \:  כן  השכרת ציוד צלילה 
 גובה: ________  משקל: ________  מידת נעליים: ________

 

  מסיכה   חליפה 

  מחשב   מאזן 

  פנס  ווסת

  ליטר  15מיכל   סנפירים

  נייטרוקס   בוטיז 

 

 מסלול הטיול:
20.05.13   

 למנילה.  עד  טיסות מת"א  
 פנסיון מלא.  –בסיס הלינה   . העברה לריזורט באנילאו למנוחה למנילהבהגעה   14.05

 
20.05.20-15.05 

 צלילות מסירה ביום וצלילת לילה 3שישה ימי צלילה הכוללים 
 Black Waterכולל פעמיים צלילות 

 
20.05.21 

 יום חופשי למנוחה ואחה"צ הסעה לשדה התעופה לטיסות חזרה לארץ. 
 

 :ק"ג 40כולל  טיסות
 הלוך: 
 שעות(  02:20 טורקיש )   00:05 איסטנבול   14.05  -  21:45ת"א   13.05
 שעות(  12:20 טורקיש )  19:10  מנילה   14.05  -   01:50 איסטנבול   14.05
 חזור: 

 שעות(  12:35 טורקיש )   05:05 איסטנבול   22.05  -   21:30  מנילה 21.05
 שעות(  10:55 טורקיש  )   13:20ת"א    22.05  -   11:10 איסטנבול   22.05

 

 _______ תאריך רישום: ___________          חתימה:_______
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 לאדם בחדר לשניים   $3590  :)לפי מחירי הטיסות כרגע(   מחיר הטיול 

 
בהתאם  , טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה עשוי להשתנות נועם קורטלר של ליווי והדרכה   המחיר כולל:

, הדרכה, מכלים ומשקולות, כל  לפי התיאור צלילה   טיול(, לזמינות הטיסות בעת ההרשמה בפועל
 , לינות לפי התיאור במהלך הטיול. הסעותבריזורט ובימי הצלילה והטיול,  תהארוחו 

 
  5.5$טיפים, נייטרוקס , ליום צלילה  4$-שתיה קלה, טיפים, מיסי אתרים כציוד,    המחיר אינו כולל: 

 לצלילה,  
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל" 

 

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

 
 : הבינלאומיות   תנאי ביטול / שינוי בטיסות 

 ובנוסף ההפרש למחיר הטיסה החדשה במידה וקיים  150$/    דמי שינוי:      250$דמי ביטול: 
 

 תנאי ביטול בטיול: 
 דמי ביטול  800$ – הטיול יום לפני   90ביטול מעל 
 דמי ביטול   1200$ – הטיוליום לפני   60-יום ל   90ביטול בין 

 מלאים !!!  דמי ביטול  –יום לפני ההפלגה  60-ביטול פחות מ 
 במקרה של ביטול, יש לשלוח הביטול בכתב על נייר חתום. 

 ניתן לשלוח אדם אחר במקום המבטל. 
 
 אנו ממליצים על רכישת ביטוח נסיעות הכולל פוליסת ביטולים יטוח נסיעות:   ב

 www.wilddive.co.ilבאתרנו ים בקלות ובמהירות ניתן לעשות ביטוח
 

במידה   כתנאי לצלילה.י למלא הצהרת בריאות \לספינה תתבקש בעת ההגעה  : כשירות רפואית לצלילה 
במרבית יעדי הצלילה נדרש  וקיימת בעיה רפואית, יש להצטייד מראש באישור רופא צלילה באנגלית. 

 . אי מימוש צלילה עקב נושא רפואי באחריות בלעדית של הנוסעמילוי הצהרת בריאות  
 

   תשלום:
 :  פרטי כרטיס אשראי 

 תשלומים ללא ריבית  3עד    /  2 תשלום אחד  /
 __________:______ת.ז   _________:_____שם מחזיק הכרטיס 

 :______/______ תוקף      ___________________________________________מספר: 

 
 
 
 
 

 אנא לחצו על הקישור לפתיחה -תנאים ומגבלות בטיול
 בחתימתי זו אני מצהיר כי קראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בהזמנת הטיול.  

 שם מלא: ______________ ת.ז: _______________ 

 _____ __חתימה:_______  ____ תאריך רישום: ______ 
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