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 631SD צלילה בסיני  לטיולהרשמה 
 

 VIP ONE בספינהד ימי הפלגה במסלול מיצרי טיראן וראס מוחמארבעה 

 הגעה לספינה בערב ולינה בספינה.  בצהרים. 14:00בשעה   09.11.21 -ב  מעבר הגבולתאריכים: 

 בצהרים והסעה לאילת.  13.11.21ירידה מהספינה ב   10-13.11.21הפלגה 

 לחצו כאן. טיול בסיני, שאלות נפוצות ועוד,  לפרטים נוספים על ה
 

  של ספינת חמישה  והיםהיא ספינה מפוארת ומפנקת בעלת סטנדרטים גב  VIP ONE הספינה
  גנרטורים שקטים, ובנויה עבור מקסימום כוכבים עם שירות מצוין. הספינה ממוזגת כולה ובעלת

בספינה שש קבינות בסיפון   בים האדום.  היוצאים לחוויה בלתי נשכחת הנאה ובטיחות עבור הצוללים
עם מיטה זוגית והשנייה עם  התחתון מהן שתיים עם מיטות זוגיות, שתי סוויטות בסיפון העליון, אחת 

 שתי מיטות נפרדות. 
 

 

 

      ______ מספר אנשים:    __________________________________שם ושם משפחה : 

       ___________________________________ דוא"ל:    ___________________  טלפון:

 בוואסטאפ יש לצרף צילום דרכון ותעודת צלילה במייל או  ***

    שם 
    דרגת צלילה 

    כמות צלילות רשומות
    תאריך צלילה אחרונה 

    מידה לחולצה 
    הערות בנוגע לאוכל 

 

 בחדר עם שירותים ומקלחת פרטיים.  ₪ לאדם בחדר לשניים 5023: מחיר

 ₪.   900פת תוס חדר פרטי לאדם אחד עם שירותים ומקלחת צמודים:

 ₪ לאדם.   350חדר בסיפון עליון תוספת  
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טיפול סוכן בגבול, מס מצרי, הדרכה של מדריך ישראלי, מדריך מקומי וצוות הספינה,  :המחיר כולל
הסעות מטאבה לשארם וחזרה, קבינה משותפת לשני אנשים עם שירותים ומקלחת פרטיים, כל הארוחות  

)סה"כ  למעט ביום הטיול האחרון צלילות יום וצלילות לילה  4מה, בספינה, מי שתיה, שתייה קלה ושתיה ח
 צלילות(, מיסי שמורה, מכלים ומשקולות.   18כ 
 

₪ )יש לרכוש מראש באתר הממשלתי(, בדיקות   100מס גבול בצד הישראלי כ   :המחיר אינו כולל
, טיפים לצוות כ  50$במצרים כ  הנערכת קורונה בארץ לפני היציאה ובדיקת קורונה לקראת חזרה לארץ 

)נא לסמן פריטים ולמלא    השכרת ציוד צלילה,  םומשקאות אלכוהולייבירות  ,נייטרוקסצלילה ב ,ליום 10$
 מה שאינו כתוב בסעיף 'המחיר כולל'כל  , מידות בקובץ המצורף(

 
 .ביטוח צלילה , להלן קישור לרכישת בתוקף צלילה ביטוחלא ניתן לצלול בטיול ללא   :ביטוחים

יש חשיבות מיוחדת לעריכת ביטוח נסיעות הכולל וביטולים בנסיבות רפואיות וכיסוי   :ביטוח נסיעות לחו"ל 
 086342202    נציגות הראל במשרדנו עינת ברבש לרשותכם  .COVID-19לנושא 

חלים מקורונה לקבל  על מ  נדרש מילוי הצהרת בריאות כתנאי לצלילה.בספינה  :  כשירות רפואית לצלילה 

 הנוסע.בלעדית של עקב נושא רפואי באחריות צלילה אי מימוש  רה למים.טרם החז מרופא צלילה אישור 

 
 מידע לנוסעים לסיני בתקופת קורונה נכון לזמן כתיבת טופס זה: 

 למעבר למצרים. פטורים מבדיקת קורונה חיסונים שאינם מחלימים  3מחוסנים  •

 ציאה.הישעות לפני  72עד עבור נסיעה לחו"ל  PCRבדיקת כל סטטוס אחר יש לבצע  •

 במזומן לבודק.   40$עלות הבדיקה כ  בספינה. תתבצע יומיים לפני תם ההפלגה במצרים  PCRבדיקת  •

 המשחררת את הזכאים לכך מבידוד לאחר הטיול.  בדיקה נוספת בעת החזרה בגבול הישראלי •

 תשלום בדיקות וביטוחים אינו כלול במחירי הטיולים ומשולם על ידי הלקוח.  •

 וה אישור לחיוב כרטיס האשראי שלי בעבור הזמנה זו על פי תנאי הביטול.  חתימתי מהו: ביטולים 

 דמי ביטול. 100% יום לפני מועד הטיול. לאחר תאריך זה  10 כ הטיול יחויב

גבולות, דרישה לבידוד כמו סגירת  ביטולים מסיבות הקשורות בקורונה יוחזרו רק במקרה של דמי הביטול 

הטיול לא יתבצע בתאריך המיועד והכסף לא  במקרה זה  .סגרבחיסון שלישי או  בחזרה לישראל גם ממחוסנים

 ייגבה, או יוחזר במלואו. 

כתב ויתור: אני החתום מטה מצהיר, כי הובהר לי על ידכם בטרם התקשרתי עמכם ברכישת חבילת נופש  
צורה ואופן בנושאים  בסיני ו/או חופשת צלילה במצרים ו/או הפלגת צלילה במצרים, כי אינכם אחראים בכל 

למרות זאת    מצרים.ידוע לי שקיימת "אזהרת מסע" בכל הקשור למעבר ל .ביטחוניים הכרוכים במעבר למצרים 
, להתקשר עמכם ברכישת ה זואני מחליט מרצוני החופשי ולאחר ששקלתי העניין ולאחר שמסרתם לי ההבהר

לה בסיני, כאשר אחריותכם תוגבל למתן השירות חבילת נופש בסיני ו/או חופשת צלילה בסיני ו/או הפלגת צלי
בזאת אני משחרר אתכם או כל אדם אחר  הנרכש על ידי בלבד ולא בכל צורה לנושאים ביטחוניים כלשהם. 

מטעמכם ו/או כל עובד מעובדיכם מאחריות כלשהי לביטחוני האישי, בהתאם לאמור לעיל ואין ולא תהיה 
ל מין וסוג שהוא בכל עניין ביטחוני, שיתרחש ככל שיתרחש במהלך אליכם כל טענה או דרישה או תביעה מכ

 שהותי במסגרת חבילת הנופש הנרכשת מכם.

 

 ללא ריבית( / סוג כרטיס האשראי:_____________   6תשלום אחד / __ תשלומים )עד  כרטיס לחיוב:

 _____ מספר: ________________________________________     תוקף:______/

 
 תנאים ומגבלות בטיול - אנא לחצו על הקישור לפתיחה 

 בחתימתי זו אני מצהיר כי קראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בהזמנת הטיול. 
 

 _________________ ת.ז: ______________________ שם מלא: ______________ תאריך: 
 

 חתימה ידנית : __________________________ 
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 טופס השכרת ציוד
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 התאמות ציוד יבוצעו בבוקר היום הראשון לטיול לפני היציאה לים.     -

 ן בדולרים,  תשלום עבור השכרת הציוד ייגבה ע"י מועדון הצלילה המקומי, ניתן לשלם במזומ   -

 אירו, לירה מצרית, או כרטיס אשראי בינלאומי.      

 תקבל, אובדן או נזק לציוד יחויב מול מועדון הצלילה  היש להשיב את הציוד בגמר הטיול כפי ש   -

 המופיע בטבלה  בהתאם לשווי הפריט    

 תקבל עד יומיים לפני ההפלגה הזמנת הציוד מחייבת ולא ניתן יהיה לבטלה ברגע האחרון. ביטול או שינוי י    -

 החתימה על הטופס מהווה אישור על המחירים והתנאים המופיעים למעלה   -

 והתנאים המופיעים למעלה    
 

 חתימה ידנית : _________________________     

 SD 631 מספר טיול 
 VIP - 1 שם הסירה 
    שם מלא 

ס"מ  –גובה      
    משקל

    מידת נעליים 

 השכרה ליום  פריט 
ביורו      

Item י  \סמן  
 להזמנה  

  תשלום על

  אבדן פריט €

 ציוד מלא 
 לא כולל פנס ומחשב 

 
25 

  

Full equipment 
Not including Torch 
and dive computer 

  

 פריטים שאינם כלולים בהשכרת ציוד מלא 

 Dive computer  250  10 מחשב צלילה  

 Torch  70 9 פנס  

לטיול    50 32%  ניטרוקס  Nitrox  32%   - 
 -  Liter tank 15 10  ליטר  15מיכל 

 השכרה על פי פריטים 

 -  BCD 11 מאזן ציפה  

 -  REGULATOR 11 -  ווסת
 -  Full wetsuit  10  חליפה ארוכה
 -  Short wetsuit  6 חליפה קצרה  

 -  Dive Mask  3 מסכה  
 -  Snorkel 1 שנורקל  

 -  Closed heel Fins  4 סנפירי נעל  
 -  Open heel Fins 5 סנפירי עקב פתוח   

 -  Boots  3 נעלי צלילה  
 Weight belt  10 ללא חיוב  חגורת משקולות  

 לכל קילו  Weights  2 ללא חיוב  משקולות  
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