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 הספינה ארי קווין מלווה אותנו שנים והיא אהובה מאד על לקוחות רבים שכבר התארחו בה. 
 חדרי אירוח ברמות שונות. 10סיפונים ו  3בשירות מסור, מרווחת ובעלת  ידועה הספינה

 החדרים ממוזגים עם שירותים ומקלחת פרטיים, מים חמים וקרים.כל 
 

 בבוקר. ספטמבר 28 בשבת בצהרים ירידה מהספינה טמברספ 22 ביום ראשוןעליה לספינה 
 , אירוח מושלם.כל הארוחות, לינה בקבינות לשניים ממוזגות מודרכות, צלילות 17 -16
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 טיסות למלדיביים בחברת אירופלוט דרך מוסקבה:אופציה א:   
 (שעות 04:15אירופלוט )18:45מוסקבה  20.09 - 14:30ת"א  20.09.2019

 (שעות 08:45אירופלוט ) 08:50 מאלה 21.09 - 21:55 מוסקבה 20.09

 חזור

 (שעות 08:50אירופלוט ) 17:15מוסקבה  28.09 - 10:25מאלה  09.28

 (שעות 04:10אירופלוט ) 22:50ת"א  28.09 – 18:40מוסקבה  28.09

 
 

 טיסות למלדיביים בחברת אירופלוט דרך מוסקבה::   באופציה 
 (שעות 04:15אירופלוט )18:45מוסקבה  21.09 - 14:30ת"א  21.09.2019

 (שעות 08:45אירופלוט ) 08:50 מאלה 22.09 - 21:55 מוסקבה 21.09

 חזור

 (שעות 08:50אירופלוט ) 17:15מוסקבה  28.09 - 10:25מאלה  09.28

 (שעות 04:10אירופלוט ) 22:50ת"א  28.09 – 18:40מוסקבה  28.09

 ים את צלילת הבוקר הראשונה.באפשרות זו, מפספס
 
 

 .לאדם בחדר סטנדרט  לשניים ₪ 7707 : מחיר הטיול
 . הפרסום הזמינים בעתהמחיר על פי מחירי הטיסות 

 במידה ויהיה שינוי במחיר הטיסות נעדכן לפני ביצוע הזמנה.
 לאדם עבור קבינה זוגית בסיפון המרכזי.₪  450תוספת 
 טה בסיפון העליון מיטה זוגית או  שתי מיטות נפרדות.וילאדם עבור סו₪  650תוספת 

 לאדם בחדר סטנדרט לשניים₪  4900מחיר ללא טיסות 
 
  מחיר כולל:ה

ליווי מדריכת ווילד דייב סוף אטיאס שיודעת , בינלאומיות, העברות משדה התעופה לספינה וחזרהטיסות 
 קבינות ממוזגות לשני משתתפים שירותים ומקלחת פרטיים.ספינה בלינה ב, להרים כל הפלגה לגבהים.

 .סים מקומייםימ, מכלים ומשקולות, ה, מי שתיה ושתיה חמהבהפלג כל הארוחות
 

  אינו כולל:
 רכישת משקאות, מזכרות בבר הספינה לכל השבוע, 100$נייטרוקס $ , 80טיפים , צלילה השכרת ציוד

 
                    חיוב כל הסכום עם ביצוע ההזמנה. ניתן לבצע בתנאי תשלום נוחים בכרטיס אשראי. :תנאי תשלום

 
   :תנאי ביטול

 הכולל גם                       ביטוח נסיעות  רכישת , אנו ממליצים עלהם קשיחים תנאי ביטול של הספינות
                   על ביטולים או איחורים של  אינה אחראית WildDiveחברת  ביטולים מסיבות קריטיות.

 שמח לסייע במציאת נטיסות על ידי חברות התעופה השונות. במידה ויחולו שינויים בטיסות 
 פתרון הולם עבור המשתתפים.

 
  :הפלגהטול בי

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

 : ביטול טיסות
 ובנוסף ההפרש למחיר הטיסה החדש במידה וקיים. דולר 80דמי שינוי /    דמי ביטול מלאים 

 
 כדאי להזמין מהר –מספר המקומות מוגבל 
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