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 ,Macanaמבית הצי הוותיק והאיטלקי  Princess Raniספינת הצוללים היפה והצעירה 

 צוללים בחדרים 24היא ספינה גדולה ומרשימה עם מנועים שקטים במיוחד, המארחת 

  מפנקים לחווית צלילה בלתי נשכחת באיים המלדיבים הקסומים.

 חדרי אורחים, כולם בעלי מיזוג וחדרי שירותים ומקלחת פרטיים. 11בספינה 

  בתוספת מחיר בסיפון העליון ארבעה חדרים זוגיים גדולים,

 3בבסלון הממוזג ובו מערכת קולנוע ביתית, או  שטחים ציבוריים רבים לאכול ולנוח בין הצלילות,

אל הצלילות מגיעים בעזרת סירת הדוני הגדולה ונוחה, עליה גם נמצאים  סיפוני השמש.

 הספינהפרטי   המדחסים.

 

 מסלול הטיול:
19.04.05  

 . עד למאלהטיסות מת"א 
 עליה לספינה., טיסת פנים לדרום המלדיבים ובהגעה למאלה  06.04.19

 
04.13-06  

 צלילות. 17סה"כ כ  ,צלילות ביום 3 ימי צלילה 5.5, םיאיים המלדיבידרום הלילות בו ימים 7הפלגה 
 בבוקר 13.04/ ירידה מהספינה  אחה"צ 06.04עלייה לספינה 

 עם סיכוי לראות כרישים רבים. Tunnel Divingצלילות 
 

04.13 
 ינלאומי ומשם טיסות חזור לישראלבירידה מהספינה וטיסת פנים אל שדה התעופה ה

 
19.04.14 

 ת בוקרלפנו 03:10הגעה לת"א 
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  "Some people dream, and some make it happen" המוטו של נועם הוא
התחיל לצלם מתחת ו. כמדריך צלילה באילת הסמיך אלפי צוללים היטב המוטו הזה ם מיישם אתנוע

מאז כבש כל מטרה שהציב לעצמו, זכה בכל פרס בינלאומי אפשרי, הוביל . 2000למים בשנת 
צילום תת ימי ברחבי העולם וצילומיו פורסמו במגזינים ועל בימות המוערכות  תחרויות ותערוכות

נועם מוביל את טיולי הצלילה המורכבים והמעניינים ביותר שלנו אל קצוות תבל והוא  .ביותר בעולם
 ,לפריצת הדרך של החברה. בין היעדים פפואה ניו גיני, מרוץ הסרדינים בדרום אפריקה שותף

 .גה, קובה, פיליפינים, איי גלפאגוס, איי סוקורו ועודלוויתני איי טונ
 ...נועם הוא האיש שלנו לחוויות של "פעם בחיים" ואז עוד פעם ועוד פעם

 .המלצה חמה להשתתף בקורס צילום עם נועם טרם הטיול. ליווי והדרכה במהלך הטיול מובטחים
 לצפייה  .נועם בריאיון בערוץ החיים הטובים

 לצפייה  10נועם בריאיון בערוץ 
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 :אלאיטליה דרך רומא טיסות עם
   20:15  רומא  05.04  -  17:25ת"א    05.04
   10:30מאלה    06.04  -  22:10  רומא 05.04

 חזור
   19:50  רומא  13.04  -  12:30מאלה    13.04
   03:10  ת"א  14.04  -  22:50  רומא  13.04

 
 דולר לאדם. 120 לחדר למעלהדולר, שדרוג  3860לאדם  הטיולמחיר 

 !ומס ירוק אחוז 12המחירים כוללים מס מקומי סך 
 

טיסות מקומיות, העברות משדה התעופה לספינה וחזור, קבינה פרטית  טיסות בינלאומיות, כולל:
צלילות יום בכל יום, לפחות  3, כל הארוחות,  ליווי והדרכה של נועם קורטלר, )שניים בחדר( ממוזגת

 צלילת לילה אחת במהלך ההפלגה, מכלים ומשקולות.
 

 אינו כולל:
לכל  $ לאדם80 -בהפלגה כטיפים לשבוע הפלגה )חובה מחשב צלילה לכל צולל!( , השכרת ציוד  

כל דבר שאינו כלול בסעיף , שירות מלבד הטיפיםדולר לאדם   50צלילה בנייטרוקס,   הטיול,
 "המחיר כולל"

 
 

     
     

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

 
 :הבינלאומיות תנאי ביטול / שינוי בטיסות

 200$שינוי תאריך הטיסה: 
 200$טול הטיסה: דמי בי

 
 תנאי ביטול בהפלגה:

 10%יום לפני הטיול: דמי ביטול  90-פחות מ -
 30%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-פחות מ -
 50%יום לפני הטיול: דמי ביטול  45-פחות מ -
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  30-פחות מ -

 
 $ 30עולה ק"ג בתיק יד. כל קילו נוסף  8ק"ג במטען +  20משקל מקסימאלי: 

 ק"ג  5לעיתים נוהגים לאשר חריגה של עד 
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