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2018סוכות   

 
 

reSTART  

Body, mind & soul 

 צ'י וטיפולי ספא מפנקים-שעורי יוגה מדיטציה טאי

 

 
 

 
 

 הפלגת נופש מיוחדת במינה, בריאות כושר וספא באיים המלדיביים האקזוטיים.

 מציעה מפרט פנימי ויוקרתי, צוות מקצועי ורמת שרות מדהימה. SCUBASPAהספינה 
 ת במקלחת ושירותים פרטיים.ות, ממוזגות ומעוצבות, מצוידהלינה בקבינות מפנקו

 שף פרטי. דייל ארוחות גורמה טעימות ובריאות המוכנות במקום ע
 בספינה קומת ספא מפוארת וצוות מטפלים ומטפלות. טיפולי ספא כלולים בשבוע הנופש.

 עולם,במהלך ההפלגה נהנה גם מהנוף התת ימי המדהים של המלדיביים הנחשב מהיפים ב
 בעזרת מסכה, סנפירים ושנורקל.
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המלווה את הטיול הוא מאמן אישי הוליסטי, מדריך יוגה, פילאטיס, טאי צ'י, מדיטציה  רז לוי

ודמיון מודרך ובעל ניסיון בהדרכת קבוצות ויחידים. רז יעשיר את הנופשים במהלך ההפלגה במגוון 

 סומים ומבודדים בהם נבקר במהלך ההפלגה.בספינה ובאיים ק פעילויות יוגה, מדיטציה וטאי צ'י

 

   

 

 על סיפון הספינה  , טאי צ'י ומדיטציהפעילויות יוגה

 של המלדיביים  ועוצרי הנשימה המרהיבים הנופיםמול 
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 אחריות  -שירות    -אמינות    -מקצוענות  

 

 של מיטב המטפלים טיפולי ספא מפנקים
 
 

 
 
 

 והטיסות הפלגהתכנית ה
 

 טיסות מת"א עד למאלה  ספטמבר 21
 HOLIDAY MODEעוגנת מול שדה התעופה וכניסה ל ההגעה אל המלדיביים, עליה לספינה  ספטמבר 22
 לגונות טורקיז ואיים קסומיםבין פה מלדיבים יפישבוע הפלגה במסלול  ספטמבר 28עד  22
 וטיסות לישראל  בערבירידה מהספינה  ערבלאחר ארוחת ה ספטמבר 28
 

  סוג הקבינהמחיר שבוע הפלגה לאדם על פי 
 לאדם. 2790$בסיפון תחתון:  Sea Starלינה בקבינה מפוארת זוגית 

 לאדם.תוספת  500$דת במיטה זוגית . מצויממוקמת בסיפון מרכזי Dolphinסוויטת 
 לאדם.תוספת $ 700. מצויידת במיטה זוגית או מיטות נפרדות ממוקמת בסיפון מרכזי Mantaסוויטת 

 
 $ לאדם1260בנוסף: הטיסות המוצעות בהמשך דף המידע במחיר 

 
  :נופשהפעילות במהלך הכנית ת

 נפתח כל בוקר באימון טאי צ'י בזריחה ונסיים במדיטציה בשקיעה. 
 .קזוטיים שנעגון בהםבמהלך כל יום יועבר אימון יוגה על הסיפון או באחד החופים הא

 (balance ,shape ,core ,fitnessשתי סדנאות עומק קבוצתיות ) 
  פעילות שנירקול מודרך מידי יום מלווה בצוות מדריכי הספינה.

 הספינה.שף על ידי ארוחות בריאותיות מידי יום מוכנות 
 ויה בלתי נשכחת.מזכרת נפלאה מחולוידאו וסטילס תצולם בההפלגה , ברביקיו מפנק באחד החופים

 
 טיפולי ספא מפנקים כלולים במהלך ההפלגה שישה עד שמונה
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 : הפלגה על בסיס פנסיון מלא ולינה בקבינה על פי בחירה מראש.המחיר כולל

 ליווי והדרכה של רז לוי ופעילות יוגה מדיטציה וטאי צי.       
 טיפולי ספא לאדם. תיאום שעת הטיפול נעשית אישית בסיפון הספא. 6-8                      
 שנירקול בשוניות המדהימות ועם בעלי החיים האופייניים למלדיבים.                      
 מיסים למלדיביים                      
 

 צלילות הכרות עם מדריך פרטי   :המחיר אינו כולל
 דולר 100 –לצוות הספינה בגמר ההפלגה כ טיפים                                

 ם הנרכשים בבר הספינה.ימשקאות קלים ואלכוהולי                               
 טיסות בהתאם לטיסה הנבחרת )אופציית הטיסה הנבחרת בהמשך דף המידע(                               
 נו מופיע בסעיף "המחיר כולל"כל מה שאי                               

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

 
 מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות.: תנאי ביטול

              ברות התעופה על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי ח אינה אחראית WildDiveחברת                      
     תשמח לסייע במציאת פתרון הולם   WildDiveהשונות. במידה ויחולו שינויים בטיסות חברת                      
 עבור המשתתפים.                     

 
 30%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60עד  :בהפלגה

 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-פחות מ 
 

  :בטיסות
 $ ובנוסף ההפרש למחיר הטיסה החדש במידה וקיים.$100  /  דמי שינוי 200דמי ביטול 

 
 

 :טיסות עם טורקיש דרך איסטנבול
  :הלוך

 שעות( Turkish 02:20)  00:05איסטנבול   22.09  -  21:45ת"א   21.09
 שעות( Turkish 08:10)  12:00מאלה    22.09  -  01:50איסטנבול   22.09
 :חזור

 שעות( Turkish 08:20)  05:00איסטנבול   29.09  -  22:40מאלה    28.09
 שעות( Turkish 02:05)  08:45ת"א    29.09  – 06:40איסטנבול  29.09

 
 $ 1260מחיר הטיסה: 

 .החדשה במידה וקייםדמי שינוי: ההפרש בין מחיר הטיסה למחיר הטיסה 
 100$דמי ביטול: 

 
  ן לבחור בטיסות שונות באמצעותנו או בכל דרך מועדפת : מדובר בטיסות קבוצתיות. למעוניינים, ניתהערה

 .לבחירתכם            
 
 

 
 

 08-6342202לרשותכם: עומדים בכל שאלה אנחנו 
 0546958887   רז לוי 
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