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  .Queen iArM.V על הספינה  םיבמלדיביהפלגת צלילה 
 

הספינה ארי קווין מלווה אותנו שנים והיא אהובה מאד על הלקוחות הרבים שכבר התארחו בה. 
 בשירות מסור, מקצועיות ואכפתיות.  מתאפיינת הספינה

ירותים ומקלחת פרטיים, זגים עם שחדרים ממוחדרי אירוח ברמות שונות. ה 10סיפונים ו  3 ישנם
עם שתי מטות יחיד וסוויטת ג'וניור עם מיטה  Standardחדרי  5מים חמים וקרים. בסיפון תחתון 

 2עם מיטה זוגית, נוף, טלוויזיה ומיני בר. בסיפון עליון  Deluxeחדרי  2זוגית. בסיפון המרכזי 
 ני בר. ויזיה ומידהים, טלוסוויטות עם מיטה זוגית או שתי מיטות, נוף מ

בסיפון המרכזי סלון מרווח המשמש לארוחות, מנוחה, צפייה בסרטים או תמונות על מסך מודרני, 
 פינת קפה ועוגות. בחלק האחורי פלטפורמת ירידה למים לשחייה. 

 מהלך היוםלמנוחה וארוחות ב מלון צףלמידי יום, הופכת הספינה חדש צלילה בהגעה אל אזור 
המפליגה אל אתרי הצלילה מהספינה )דוני( ם מטרי 15באורך צוללים ספינה  ולרשות הצוללים

צוות הדוני ילווה אתכם  מדחסים.מכלים והצלילה,  במהלך כל השבוע ציוד עליה נמצא, הראשית
 בשרות מקצועי ויעיל. במהלך ביצוע הצלילות

 
 .בערב אוקטובר 18בצהרים ירידה מהספינה  אוקטובר 12עליה לספינה בשבת 

כל . במהלך התקופה הספינה והצוות לרשותכם ללינה בקבינות לשניים ממוזגות עם כל הארוחותה
 , שנירקול, ביקור באיים והרבה זמן איכות.יות, צלילההפעילו
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 )יציאה מת"א(  איסטנבולדרך  טורקישטיסות 

 (תושע 02:20טורקיש )  00:05  איסטנבול  12.10  -  21:45ת"א    11.10.2019
 ת(ושע 08:00טורקיש )  11:55 מאלה   12.01  -  01:55  איסטנבול  12.10

 חזור
 ת(ושע 08:15טורקיש )  05:00  איסטנבול  19.10  -  22:45מאלה    18.10
 ת(ושע 02:00טורקיש )  08:40ת"א    19.10  – 06:40  איסטנבול 19.10

 טיול כולושפעה על מחיר הוה במחיר טיסותעלייה אפשרות לבהקדם עקב  להירשםמומלץ 
 

 לאדם$ 2490: מחיר ההפלגה
 אדם$ 1190מחיר ללא טיסות: 
 דולר לאדם 150סוג דלאקס עם מיטה זוגית בסיפון המרכזי תוספת לקבינה מ

 דולר לאדם 300תוספת לקבינה מסוג סוויטה, מיטות נפרדות או מיטה זוגית, בסיפון העליון 
 דולר. 1500מחיר הפלגה בלבד ללא טיסות 

 אחוז הנחה על מחירי ההפלגה. 10לאדם שאינו צולל 
 
 

ה, הפלגב , מכלים ומשקולות, כל הארוחותצוות הספינה הדרכה, לפי התיאורהפלגת צלילה  המחיר כולל:
 .מסים מקומיים, הבהפלג מי שתיה ושתיה חמה

 

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

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

 
 מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות. ל:אי ביטותנ

חורים של טיסות על ידי חברות התעופה השונות. על ביטולים או אי אינה אחראית WildDiveחברת 
 תשמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.  WildDiveבמידה ויחולו שינויים בטיסות חברת 

 
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-פחות מ , 30%ם לפני הטיול: דמי ביטול יו 60ד ע :בהפלגה

 
 : בטיסות

 דולר 160ביטול טיסה 
 דולר + הפרש למחיר כרטיס חדש במידה וקיים. 90שינוי 
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