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  515sd בדרום מצרייםצלילה  לטיולהרשמה 
   נועם קורטלר

 

      ______מספר אנשים כללי:  _____________________________שם ושם משפחה : 

 :_______________________________ דוא"ל  _________ :__________ ניידטלפון 

 

 M/Y Tillis על הספינה  04-11.07.2020תאריך הטיול: 

 ן  ה מבן גוריור הצהריים בטיסחא 07.03: תאריך יציאה  _6_ ים:ספר יממ

 אותה יש להכין חודש לפני!!ויזה  מחייב הוצאתמסלול ה –EEP SOUTHD מסלול: 

 
 עם טורקיש   וליסטנבדרך א  טיסות

 הלוך 

 ( שעות   02:30)   19:00איסטנבול   03.07  -   16:35ת"א    03.07

 ( שעות  02:40)  22:45  ההורגד  03.07   -  21:00איסטנבול   03.07

 חזור 

 ( שעות 02:30)  07:45איסטנבול   12.07  -  03:55הורגדה    12.07

   (שעות   02:30)   13:20ת"א    12.07  – 11:10בול סטנאי  12.07

 
 

 ****  במייל הויזה צילום ו לצרף צילום דרכון א נ****  פרטים אישיים
 שם: שם: 

   דרגת צלילה
   כמות צלילות רשומות
   תאריך צלילה אחרונה

ביטוח צלילהתוקף     
להפוליסת ביטוח צלי מס    

אוכל הערות    

 
 פס המצורף. בטו  מן פריטים ולמלא מידות וכן, נא לס לא   במידה   /:  כן  השכרת ציוד צלילה 

 

 מחיר הטיול:
 ! !המחיר עלול להשתנות בהתאם למחירי הטיסות )שני אנשים בחדר( בחדר זוגי לאדם 2390$

 
,  לפי התיאור הפלגת צלילה  , , טיסות בינלאומיותישראלית לאורך כל הטיול  ליווי והדרכה ל:המחיר כול

  ,, הסעות הבהפלג יה חמה יושת יה  ית ה, מי שבהפלג  מכלים ומשקולות, כל הארוחות , מקומית הדרכה
 . מסים מקומיים סידור הולם במלון עד לטיסות המשך בחזור כולל הסעה לטיסת חזור, 

 
רט  )מחירים כמפו  השכרת ציודחובה לעשות חודש מראש!  ₪  300 ויזה למצריים   ל:אינו כול ריחמה

 מופיע בסעיף "המחיר כולל" כל מה שאינו  ליום לצולל,   10$טיפים ,  בטופס הציוד( 
 

 חתימה: ________________________
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 :  פרטי כרטיס אשראי 

 תשלומים ללא ריבית  3עד    /  2 תשלום אחד  /

 __________:______ת.ז   _________:_____ס רטיהכק  שם מחזי

 :______/______ תוקף      ___________________________________________מספר: 

 

 תנאי תשלום: 

 בעת אישור ההזמנה 50%
 יום לפני הטיול  60הנותרים  50%

 
 תנאי ביטול: 

 ת. יומומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריט 
שונות.  על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי חברות התעופה ה  אינה אחראית eWildDivחברת  

 שמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים. ת  WildDiveת  במידה ויחולו שינויים בטיסות חבר
 

 : בהפלגה 
 25%הטיול: דמי ביטול לפני יום     84עד  -
   75%יום: דמי ביטול   29יום ועד  84 –מ  -
   100% יום: דמי ביטול 29פחות מ  -

 
 בטיסות: 

 200$דמי ביטול: 
 למחיר החדש במידה וקיים   $ והפרש  200דמי שינוי:  

 
 

 כתב ויתור 
חבילת נופש  הר לי על ידכם בטרם התקשרתי עמכם ברכישת  , כי הובתא בז  היראני החתום מטה מצ

ינכם אחראים בכל צורה ואופן  מצרים ו/או הפלגת צלילה במצרים, כי א בסיני ו/או חופשת צלילה ב
בר למצרים  וכי ידוע לי שקיימת "אזהרת מסע" חמורה בכל הקשור  בנושאים ביטחוניים הכרוכים במע

ת כל זאת אני מחליט מרצוני החופשי ולאחר ששקלתי העניין ולאחר  רווכי למלמעבר ליעד הנ"ל, 
עד הנ"ל, להתקשר עמכם ברכישת  הכרוכות בנושאים ביטחוניים במעבר לי  י את כל ההבהרותשמסרתם ל 

צלילה בסיני ו/או הפלגת צלילה בסיני, כאשר אחריותכם תוגבל למתן  חבילת נופש בסיני ו/או חופשת 
בלבד ולא בכל צורה ואופן לנושאים ביטחוניים כלשהם.  ל ידי השירות הנרכש ע  

ת כלשהי לביטחוני  מטעמכם ו/או כל עובד מעובדיכם מאחריובזאת אני משחרר אתכם או כל אדם אחר 
ליכם כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא בכל  האישי, בהתאם לאמור לעיל ואין ולא תהיה א

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

 
 אנא לחצו על הקישור לפתיחה -לתנאים ומגבלות בטיו

 בלות בהזמנת הטיול.  ם והמגבחתימתי זו אני מצהיר כי קראתי והבנתי את התנאי
 

 
 ______ת.ז: ___________ שם מלא: ______________ תאריך: _______________

 
 __________________________: חתימה ידנית

mailto:info@wilddive.co.il
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

