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 483SD  צלילה בסיני לטיולהרשמה 
 

 Coral Dreams בספינה  ,דהבימי הפלגה במסלול  שלושה

 שעות הערבב 04.04 :ב יציאה  05-07.04.20 תאריך הטיול:

 

      ______מספר אנשים:  __________________________________ם ושם משפחה : ש 

       ___________________________________ :דוא"ל    ___________________   :טלפון

 או בוואטסאפ מיילב ותעודת צלילה יש לצרף צילום דרכון

 

 בטבלה  המצורפת  ת מידומלא ם ולי טפרי סמן לא   במידה וכן, נא ל  /:  כן  השכרת ציוד צלילה 

 
 : באתרנוים בקלות ובמהירות ניתן לעשות ביטוח  :יםביטוח

 ביטוח בתוקף.  אל ן לצלול לת א ניבה. ל חו  הלי צלח טובי - ביטוח צלילה 

 ביטוח נסיעות מומלץ.  - ביטוח נסיעות 

 הצהרת בריאות כתנאי לצלילה. י לו ילה נדרש מיהצלית יעדי ברבמ : להכשירות רפואית לצלי

 . יות בלעדית של הנוסע אי מימוש צלילה עקב נושא רפואי באחר

 
 ₪ מיסי גבול(  ₪200 טיול,   2290)  .ים לשנילאדם בחדר   ₪9042  : חירמ
 

 :המחיר כולל
ת מטאבה  עוהס, ות הספינהמקומי וצומדריך  ,מדריך ישראלי של הדרכה ומיסי גבול,   טיפול סוכן בגבול 

מי   ,בספינה כל הארוחות , רותים ומקלחת פרטייםם שי ע ים לשני אנשתפת משו הקבינ  ,וחזרה  דהב ל
מכלים  מיסי שמורה, , ( צלילות 10)סה"כ כ  ום וצלילות לילהי ות צליל 3, ה ושתיה חמהשתיה, שתייה קל

 . ומשקולות
 

 :המחיר אינו כולל
ה  די )במ  נייטרוקס, ם ליו לל ו צל  10$ –טיפים לצוות כ  (, וד רט בטופס הצי )מחירים כמפוהשכרת ציוד צלילה 

 מה שאינו כתוב בסעיף 'המחיר כולל' בירות בהפלגה, , (ויש 
 

 

 __________________________ : נית ימה ידתח

    שם 

    דרגת צלילה

ומותשרת לילוכמות צ     

    תאריך צלילה אחרונה

T-SHIRT  במידה     

(  וכדומהני הערות לאוכל ) צמחו     

mailto:info@wilddive.co.il
http://www.wilddive.co.il/
https://wilddive.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94.html
https://wilddive.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA.html
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  :יס אשראיכרט פרטי

 תשלומים ללא ריבית  3עד    /  2 תשלום אחד  /

 

 __________:______ת.ז   _________:_____שם מחזיק הכרטיס 

 

 :______/______ תוקף      ___________________________________________ מספר:

 

  :ביטולים

 ול.  תנאי הביט י שלי בעבור הזמנה זו על פיכרטיס האשרא  לחיוב אישור   חתימתי מהווה

 ממחיר הטיול.   25% יום לפני הטיול:  14עד 

 מי ביטול. ד 100%יום לפני הטיול:  14-פחות מ

 פיגוע.  התראות או בקבמקרה של ביטול ע  הביטול ייגבו גם י דמ

 ל. לא ייגבו דמי ביטו –תבטל את הטיול    WildDiveבמקרה שחברת

 

 כתב ויתור:
חבילת נופש  תקשרתי עמכם ברכישת  לי על ידכם בטרם הר בזאת, כי הובהר  מטה מצהי  אני החתום

  ים בכל צורה ואופןכי אינכם אחרא, יםת צלילה במצרבסיני ו/או חופשת צלילה במצרים ו/או הפלג
ר  ל הקשוורה בכבר למצרים  וכי ידוע לי שקיימת "אזהרת מסע" חמנושאים ביטחוניים הכרוכים במעב

ולאחר  זאת אני מחליט מרצוני החופשי ולאחר ששקלתי העניין למעבר ליעד הנ"ל, וכי למרות כל 
להתקשר עמכם ברכישת  שמסרתם לי את כל ההבהרות הכרוכות בנושאים ביטחוניים במעבר ליעד הנ"ל,  

תוגבל למתן  יותכם צלילה בסיני ו/או הפלגת צלילה בסיני, כאשר אחר חבילת נופש בסיני ו/או חופשת 
א בכל צורה ואופן לנושאים ביטחוניים כלשהם.  השירות הנרכש על ידי בלבד ול  

ביטחוני  אני משחרר אתכם או כל אדם אחר מטעמכם ו/או כל עובד מעובדיכם מאחריות כלשהי לבזאת  
כל  שהוא בליכם כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג ם לאמור לעיל ואין ולא תהיה אהאישי, בהתא

 עניין ביטחוני, שיתרחש ככל שיתרחש במהלך שהותי במסגרת חבילת הנופש הנרכשת מכם.
 

 
 אנא לחצו על הקישור לפתיחה -לתנאים ומגבלות בטיו

 כי קראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בהזמנת הטיול.   מצהיר בחתימתי זו אני
 

 
 

 ____ ______ _____________ :  ת.ז  ______________  שם מלא: 
 
  

 _____ ____________: חתימה ידנית   ________________  תאריך:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@wilddive.co.il
http://www.wilddive.co.il/
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 ס השכרת ציוד טופ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 לפני היציאה לים. וקר היום הראשון לטיולהתאמות ציוד יבוצעו בב   - 
 יתן לשלם במזומן בדולרים, י מועדון הצלילה המקומי, נהשכרת הציוד ייגבה ע"עבור ום תשל   -
 י בינלאומי. אירו, לירה מצרית, או כרטיס אשרא    

 ול מועדון הצלילה לציוד יחויב מ אובדן או נזקבל, תקהיש להשיב את הציוד בגמר הטיול כפי ש   -

 המופיע בטבלה בהתאם לשווי הפריט    

 ם לפני ההפלגהעד יומיי או שינוי יתקבליהיה לבטלה ברגע האחרון. ביטול ת הציוד מחייבת ולא ניתן מנהז   -

 אישור על המחירים והתנאים המופיעים למעלההטופס מהווה החתימה על   -

 
 

 : _________________________דנית מה יתיח    
 
 

 483SD מספר טיול 
הסירה שם    CORAL DREAM 
מלא שם      

מ ס"  –גובה      
    משקל 

    מידת נעליים 

פריטאבדן  מחיר על להזמנה סמנו V מחיר השכרה ליום פריט  

 ---  E 11 מאזן ציפה

סתו  11 E  --- 

ארוכה פהחלי  10 E  --- 

 ---   E 6 חליפה קצרה

 ---  E 5 מסכה

פיריםנס  5 E   --- 

לי צלילהענ  4 E  --- 

 ---  E 9 פנס

 ---  E 25 ציוד מלא

אינו כלול בחבילת ציוד מלא()  וסףציוד נ   

 ---  E 10 מחשב צלילה

סמיכל נייטרוק  12 E  --- 

ליטר 15מיכל     --- 

 ---  כלול משקולת

 ---  כלול חגורת נשקולות

ןמזומ-אופן התשלום סה"כ   
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