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 .MV Nautilus Under Seaעל הספינה  משודרגת ומדהימההפלגת צלילה 
 מסלול ארוך מהרגיל למיקסום החוויה ! ותנאים מצוינים. נהדרתספינה 

 .בועז סמוראי – והצלםהבכיר  מדריךה של הטיול בהובלתו
  

 .Roca Partidaלאתרים המובילים כיום בעולם ובהם האתר המוביל והמפורסם הפלגה 
 בעונה זו נמדדים במקום כמויות הביומסה . Bait Ball -עונת הכ יםידוע חודשי מאי ויוני

 הגבוהות בעולם, כלומר כמות הדגה היא עצומה וכוללת להקות ענק של כרישים.
 הלוויתן החולפים במקום בחודשים אלו. לצפייה בכרישיגם ינת צומעונה זו 

 
 ייחודית של המנטה הפסיפית במקום זה.בעיקר בשל התנהגות  איי סוקורו התפרסמובנוסף, 

 תופעה המתרחשת רק כאן. –מנטות ענק אלו נוהגות להתקרב לצוללים וממש לצלול עמם 
 .במהלך הצלילותהנוהגות להתקרב לצוללים  קבועותלהקות דולפינים גם קום במ
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 מסלול הטיול:
 

19.05.24  
 בקצה הדרומי של באחה קליפורניה. לקאבועד טיסות מת"א 
 רטוס בזמן.למטה והמחיר עשוי להשתנות ללא כ על סמך הטיסות המפורטותמחיר הטיול 

 ילות על בסיס לינה וארוחת בוקר.בהגעה לקאבו, הסעה למלון ושני ל
  

19.05.25  
 יום חופשי בקאבו סאן לוקאס

  
19.06.05 – 05.26    
 מדהימה עם צלילות באתרים הטובים ביותר באזור ומהטובים בעולםימי הפלגה  11

 
19.06.05 

 והעברה לשדה התעופה. בבוקרירידה מהספינה 
 טיסות כל הדרך לת"א.

 

 ת ויזה אמריקאית. מי שאין לו ויזה לארה"ב יכול לעשות ויזה או חילופין ניתן הטיסות הן דרך ארה"ב ומחייבו
 למצוא עבורו/עבורה טיסות דרך יעד ביניים אחר.

 
 :טיסות

 הלוך
 (שעות 15:05   יונייטד)  06:00  סאן פרנסיסקו  24.05  -  00:55ת"א    24.05
 שעות( 03:10   יונייטד)  13:10  סאן חוזה קאבו  24.05  -  00:09  סאן פרנסיסקו  24.05

 חזור
 שעות( 03:15   יונייטד)  17:45  סאן פרנסיסקו  05.06  -  15:30  סאן חוזה קאבו  05.06
 (שעות 14:10   יונייטד)  22:40  ת"א  06.06  -  22:30  סאן פרנסיסקו  05.06
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 לאדם בחדר זוגי  6120$  מחיר הטיול:
  : יתכנן שינוי קל במחיר למעלה או למטה בהתאם לזמן בו יכורטס. הערה

 
, טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה עשוי להשתנות במידה ולא מזמינים מראש ובזמן או במידה בועז סמוראיליווי והדרכה של  המחיר כולל:

שתיה קלה , יין ובירה מקומיים ה, , הדרכה, מכלים ומשקולות, כל הארוחות בהפלגלפי התיאורהפלגת צלילה פשרות טיסה אחרת(, ובוחרים א
 ,  שני לילות במלון בקאבו על בסיס לינה וארוחת בוקר מע"מ מקסיקני, , הסעותבמהלך ארוחות הערב

 
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"$, 65מס נמל $, 150ס $ , נייטרוק200 –טיפים ,  השכרת ציוד  המחיר אינו כולל:

 
 תנאי תשלום:

 בעת ההרשמה 50%
 יום לפני הטיול. 60עד הנותרים  50%
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 תנאי ביטול:
 מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות.

ידי חברות התעופה השונות. במידה ויחולו על ביטולים או איחורים של טיסות על  אינה אחראית WildDiveחברת 
 תשמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.  WildDiveשינויים בטיסות חברת 

 
 בהפלגה:

 15%לפני הטיול: דמי ביטול  חודשים 9עד  -
 25%לפני הטיול: דמי ביטול  חודשים 4ועד  9 -מ -
 50%לפני הטיול: דמי ביטול יום  60ועד  חודשים 4עד  -
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-מ פחות -

 
 בטיסות:

 250$דמי ביטול: 
 $ והפרש למחיר החדש במידה וקיים 200דמי שינוי: 

 ק"ג בתיק יד.  8ק"ג במטען +  20משקל מקסימאלי: 
 ק"ג  5לעיתים נוהגים לאשר חריגה של עד 
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