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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.
 

07.22 
 לפני מעבר הגבול. ומדריך הטיול  WILDDIVEפגישה עם נציג  20:00בשעה 

 לינה בספינה בליל ההגעה. .לספינה בדהבמעבר הגבול בצורה מסודרת והסעה מאורגנת 
07.23 

. בצלילה זו נתרגל לציוד ולתנאים. בנוסף תשמש בדהב Islands-צלילה באתר ה  -"צלילות חימום" 
מוקדם בבוקר הספינה תפליג דרומה לאזור הצלילה כצלילת רענון למי שזקוק וללא תוספת תשלום. 

 דר של האתר לשני הכיוונים צפון ודרום.ג'אבר אל בינת ושם נבצע שתי צלילות אחרונות על הקיר הנה
צלילת לילה בריף גורדון או בלגונה של  לאחר מכן הספינה מפליגה דרומה לעגינת לילה במצרי טיראן.

 האי טיראן.
07.24 

. לאחר מכן נפליג וודהאוס ,ג'קסון , תומסצלילות יום בריפים  3יום צלילה נפלא במצרי טיראן כולל 
 שם נבצע צלילת לילה tingray StationSאו  empleTבאתר ה ונעגון  דרומה

07.25 
 Dun Ravenפגעה ושקעה האנייה שם  Shaab Mahmudעם בוקר נצא לקצהו הדרומי של שונית 

. באנייה הפוכה על הקרקעית עם המדחף מעלה וניתן בקלות יחסית להיכנס אל בטנה 1876באפריל 
ות הבאות ביום זה יהיו באתרים המצוינים הפתח הצליל  ולצפות  בלהקות דגים המוצאים שם מחסה.

 הגדול והפתח הקטן. שם נבצע גם צלילת לילה.
07.62 

. שטובעה על ידי Thistlegorm S.Sאת רובו של יום הצלילה נקדיש לאנייה המפורסמת בים האדום 
לכוחות הבריטים ששהו באותה העת  מטוס גרמני במלחמת העולם השנייה כשעל סיפונה אספקה

 הצלילה באתר המדהים תמחווייצרים. משאיות עמוסות אופנועים, רובים ושלל ציוד צבאי הם רק חלק במ
 . Kingstoneריף יפיפה וגם בו אניית הבית הטבועה  Shag Rockב אחר הצהרים נצלול 

 צלילת הלילה בשאג רוק או בשאאב עלי שם ניתן לפגוש עם ערב את להקת דולפינים מקומית
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07.72 
ום נצלול באחד מאתרי הצלילה המפורסמים בעולם ראס מוחמד שם נבצע שתי צלילות מרהיבות. הי

 Fisherman's Bankבמערות המקסימות באתר והשנייה  Shark Reef קיר האלמוגים האימתניהאחת ב
 לאחר מכן נפליג צפונה לכיוון דהב ונבצע לילה נוספת באחד מהאתרים היפים ביותר בהתאם לתנאי הים.

07.82 
את יום הקינוח של הטיול נקדיש לאתרים המפורסמים של דהב. צלילת הבוקר תהיה באתר הקניון של 

טרים. לאחר ארוחת הבוקר מ 30מטרים והיציאה מתקרת הקניון בעומק  15דהב. הכניסה לקניון בעומק 
נצא לצלילה מרהיבה מהפעמון לכיוון החור הכחול המפורסם ונסיים את הצלילה בקשת העליונה 

 המרהיבה.
 לאחר ארוחת הצהרים נחזור למעגן שם ממתין לנו רכב ההסעה. הגעה לאילת עם ערב.

 
  בקשת הקבוצה או החלטת הסקיפרלמסלול דוגמא בלבד. ניתן לשנות אתרים 

  רה של שינוי נצלול באתרים שאינם נופלים ברמתם מהאתרים המתוארים.במק

 
  משותף לשנייםלאדם בחדר ₪  3890 :מחיר למשתתף

 
 המחיר כולל:

 לדהבהסעות מטאבה , וצוות הספינה מדריך ישראלי, מקומיהדרכה של , ומיסי גבול טיפול סוכן בגבול
מי שתיה, , כל הארוחות בספינה, קלחת פרטייםקבינות משותפות לשני אנשים עם שירותים ומ, וחזרה

 .מכלים ומשקולות, צלילות( 23 כ ת לילה )סה"כוצלילות יום וצליל 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'
 

 M.V. Tillis :הספינה
 

 
 

ספינת הצוללים הגדולה והיפה נבנתה במיוחד עבור צוללים, לחוויה בלתי נשכחת באתרים המצוינים 
חדרים ברמות אירוח שונות, והיא מרווחת  13-וללים בצ 26הספינה יכולה לארח באהבה  של סיני.

חדרים זוגיים, בכולם מיזוג וחדר שירותים  13בספינה  סיפוני שמש. 3-סלון גדול ומאובזר ו -ונעימה
חדרים בסיפון התחתון, כל חדר עם שתי מיטות יחיד. בסיפון העליון שני חדרים  8 ומקלחת פרטי.

זוגיים נוספים ושלוש סוויטות ירח דבש ענקיות. הסלון וחדר האוכל הגדול מאובזר מערכת קולנוע 
 ביתית להעברת הזמן עם תמונות וסרטונים מהצלילות, מוזיקה וסרטים בערב.

סיפוני שמש גדולים ומרווחים להירגע בין הצלילות. 3לאוהבי השמש,   
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