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   WD 1451הרשמה להפלגת צלילה במלדיבים 

 
     _______מספר אנשים:  _________________________________שם ושם משפחה : 

     :________________________________דוא"ל  ____________:__________טלפון

 WhatsAppל או כון במיייש לצרף צילום דר
 

 Ari Queenסי בספינה שבוע הפלגה במלדיבים במסלול הקלא
 .בערב אוקטובר 10בצהרים ירידה מהספינה  אוקטובר 03עליה לספינה בשבת 

קוי של המנטות ותעלת הכניסה צלילות באתרים שונים כולל שתי תחנו ני 17 -ימי צלילה כ 5.5סה"כ 
 של כרישי הלוויתן לארי אטול

 
 .לחצו כאן, שאלות נפוצות ועוד, מלדיביםבלפרטים נוספים על הטיול 

 

 )יציאה מת"א( דוחאדרך וקטאר   רויאל ג'ורדניאן טיסות

 שעות( 00:45 יאןג'ורדנרויאל ) 19:55 עמאן 02.10 - 19:10ת"א  02.10.2020

 שעות( 02:55)קטאר  00:05 דוחא 03.10 - 21:10 עמאן 02.10

 שעות( 05:00)קטאר  09:05 מאלה 03.10 - 02:05 דוחא 03.10

 חזור

 שעות( 04:45)קטאר  13:05 דוחא 10.10 - 10:20מאלה  10.10

 שעות( 03:00ר טא)ק 20:00 עמאן 10.10 – 17:00 אדוח 10.10

 שעות( 00:45)רויאל  23:45ת"א  10.10 – 23:00 עמאן 10.10

 
 דולר 2190 :כולל טיסות מחיר ההפלגה

  דולר 1390מחיר ההפלגה ללא טיסות: 
 לאדם דולר 150תוספת לקבינה מסוג דלאקס עם מיטה זוגית בסיפון המרכזי 

 לאדםדולר  250ית, ת או מיטה זוג, מיטות נפרדובסיפון העליון תוספת לקבינה מסוג סוויטה
 

לפי  הפלגת צלילהעת מחיר(, אר ) טיסות אחרות על פי הצטיסות בינלאומיות כמתו לל:המחיר כו
ה, בהפלג , מכלים ומשקולות, כל הארוחותצוות הספינהעל ידי  רכההדקבינות לשני משתתפים, , התיאור

 "מס ירוקכולל " סים מקומייםימכל ה, הבהפלג מי שתיה ושתיה חמה
 

 $, 100נייטרוקס $ , 80 –טיפים , 250$-כ השכרת ציודלינות לפני או לאחר ההפלגה,   נו כולל:המחיר אי
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל" שתיה קלה,

 

   שם
   דרגת צלילה

   כמות צלילות רשומות
   תאריך צלילה אחרונה

   הערות אוכל
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 .לא   במידה וכן, נא לסמן פריטים ולמלא מידות \:  כן ד צלילההשכרת ציו

 

 גובה: ________  משקל: ________  מידת נעליים: ________שם: _____________________ 
 

 גובה: ________  משקל: ________  מידת נעליים: ________שם: _____________________ 
 

   םש   שם

   מסיכה   חליפה

   מחשב   מאזן

   פנס   ווסת

   ליטר 15 מיכל   סנפירים

   נייטרוקס   בוטיז

 
 

 יום לפני הטיול 90הנותרים  50%, שור ההזמנהבעת אי 50% לום:תנאי תש
 

 מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות. תנאי ביטול:
השונות.  של טיסות על ידי חברות התעופה ריםעל ביטולים או איחו ינה אחראיתא WildDiveחברת 

 ע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.תשמח לסיי  WildDiveבמידה ויחולו שינויים בטיסות חברת 
 

 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  90-פחות מ , 30%יום לפני הטיול: דמי ביטול  90עד  :בהפלגה
 וקיים. + הפרש למחיר כרטיס חדש במידה לרדו 90שינוי , דולר 160יטול טיסה ב: בטיסות

 
 ביטוחים:

 וקף.ביטוח בת אלן לצלול לתני אלחובה.  הח צלילביטו :ביטוח צלילה
 www.wilddive.co.ilבאתרנו ות ובמהירות ים בקלניתן לעשות ביטוחעות:  יטוח נסיב
 

ה במיד כתנאי לצלילה.י למלא הצהרת בריאות \בעת ההגעה לספינה תתבקש :כשירות רפואית לצלילה
דרש במרבית יעדי הצלילה נצלילה באנגלית.  להצטייד מראש באישור רופאוקיימת בעיה רפואית, יש 

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

 תשלומים ללא ריבית 3עד   / 2 תשלום אחד  /: פרטי כרטיס אשראי

 

 __________:______ת.ז   _________:_____שם מחזיק הכרטיס

 

 :______/______תוקף     ___________________________________________מספר: 

 
 

 לפתיחה אנא לחצו על הקישור -תנאים ומגבלות בטיול
 בלות בהזמנת הטיול. צהיר כי קראתי והבנתי את התנאים והמגי מבחתימתי זו אנ

 

 לא:  ______________   ת.ז :  _________________שם מ
 

 תאריך: _______________  חתימה ידנית : ____________

 

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%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94.html
http://www.wilddive.co.il/
http://www.wilddive.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/108-termsandconditions.html

