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   שבוע הפלגה במלדיביים במסלול הקלאסי

 
 (ראשוןעד ראשון ) MOSAIQUEשם הספינה: 

 מומלץ ביותר!!
 

 
 

 , הספינה בצעה עד כה הפלגות פרטיות בלבד.במלדיבים אחת הספינות היפות והמוצלחות ביותר
 360וחדשנית רבה, מאפשרת צפייה של גבוהה  ברמת קלאס 2014השנת ספינה יפיפייה נבנתה 

 10מטרים ורוחב  41הספינה מאד מרווחת באורך מעלות בנופי האיים כמעט מכל מקום בספינה. 
 ים מושלמת. ימציעה שרות נפלא לחוויית מלדיב ויציבות גבוהה במיוחד. מטרים 

 חדרי אירוח ברמות שונות. 11בספינה ארבעה סיפונים ו
סיפון עליון מסוג סוויטות . בסיפון התחתון Cruiser שתי סוויטות Cruiserמסוג ות קבינ ן ארבעישנ

Sea Breeze  כל אחת מהן עם מרפסת פרטית, סוויטתSky Light ם חלונות בסיפון העליון ע
החדרים מעוצבים בצורה  גדולים המאפשרים צפייה בנופים המרהיבים מסביב ושקיעות קסומות.

 ב הטכנולוגיה החדישה ביותר.חדשנית ומצוידים במיט
שנם שטחים ציבוריים בשפע, חלקם מאפשרים שיזוף בשמש המקומית וחלקם מוצלים. בסיפון י

המרכזי סלון מרווח המשמש לארוחות, מנוחה, צפייה בסרטים על מסך מודרני, פינת קפה ועוגות, 
בספינה יש גאקוזי גדול  כורסאות נוחות. בחלק האחורי פלטפורמה לירידה למים לשחייה ושנירקול.

הארוחות כלולות והן ברמה גבוהה ובסגנון בופה. הספינה מגישה מנות ושרות טיפולי ספא. 
 בינלאומיות מוכרות וגם אוכל אסייתי עם השפעה של סרילנקה הקרובה.

 
 צלילות. 17צלילות ביום! סה"כ כ  3 ימי צלילה( 5.5לילות באיים המלדיבים  ) 7ימים /  7הפלגה 

 בערבלאוקטובר  19בצהרים / ירידה מהספינה לאוקטובר  13יה לספינה עלי
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 )יציאה מת"א(  איסטנבולדרך  טורקישטיסות 
 שעות( 02:20)טורקיש   00:05  איסטנבול  13.10  -  21:45ת"א    12.10.2019

 שעות( 08:00)טורקיש   11:55מאלה    13.10  -  01:55  איסטנבול  13.10
 חזור

 שעות( 08:15)טורקיש   05:00  איסטנבול  20.10  -  22:45מאלה    19.10
 שעות( 02:00)טורקיש   08:40ת"א    20.10  – 06:40  איסטנבול 20.10

 והשפעה על מחיר הטיול כולו עלייה במחיר טיסותאפשרות לבהקדם עקב  להירשםמומלץ 
 
 

 כולל טיסות טורקיש – Cruiserדולר בקבינה מסוג  2940מחיר ההפלגה לאדם 
 ללא טיסות – Cruiserדולר בקבינה מסוג  1640מחיר ההפלגה לאדם 

 עם מרפסת פרטית על הים לאדם דולר Sea Breeze 150סוויטה תוספת ל
 אחוז! 12המחירים כוללים מס מקומי סך 

 
לילות יום צ 3העברות משדה התעופה לספינה וחזור, קבינה פרטית ממוזגת, כל הארוחות,  כולל:

 בכל יום, לפחות צלילת לילה אחת במהלך ההפלגה, מכלים ומשקולות.
 

דולר לאדם מס   42 לכל הטיול, $ לאדם100טיפים בהפלגה לשבוע הפלגה, השכרת ציוד  אינו כולל:
 כל דבר שאינו כלול בסעיף "המחיר כולל"אחוז על רכישות בספינה.  12חיוב במס מקומי ירוק, 
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