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    1638wd מלדיבים ב צלילההרשמה להפלגת 
 

 במסלול הקלאסי   באיים המלדיבייםהפלגת צלילה 
 
 07-14.05.2022 אריך הטיול:ת
 

      __ _ ____ מספר אנשים:  ____________ _________________ ____ :  שם ושם משפחה

      :________________________________דוא"ל  _____ _______:__________ טלפון

 

אטסאפ ל או בווכון במיי יש לצרף צילום דר  

   שם 

להצלידרגת     

ת כמות צלילות רשומו    

   תאריך צלילה אחרונה

   הערות אוכל

 
 . יטים ולמלא מידותה וכן, נא לסמן פרלא   במיד \כן :   השכרת ציוד צלילה

 ם: ________ ________  מידת נעליי :קלמש______   גובה: __
 גובה: ________  משקל: ________  מידת נעליים: ________ 

 

 
 א( ה מת")יציאדרך מוסקבה טיסות 

 ( שעות 03:20אירופלוט  )  05:15מוסקבה    07.05   -  00:55א  ת"  07.05

 (שעות 04:20אירופלוט )   15:15  מאלה   07.05   -  09:55מוסקבה    07.05

 חזור

 (שעות 04:30אירופלוט )  12:50מוסקבה    14.05   -  09:20מאלה     14.05

 ( שעות 03:35וט ופלאיר)  23:35ת"א    14.05  – 21:00מוסקבה   14.05

 

 בחדר זוגי  לאדם $9952  מחיר הטיול:
  לאדם 150$דלוקס  תוספת לחדר מסוג  
 אדםל 250$סוויטה  תוספת לחדר מסוג 

 
   המחיר כולל:
, טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה עשוי להשתנות במידה ולא מזמינים יוני כהןשל ליווי והדרכה 
הדרכה,  , לפי התיאור ה צליל הפלגת(, רת ם אפשרות טיסה אח או במידה ובוחרי מראש ובזמן

ים מס, הסעות, הבהפלג ה, מי שתיה ושתיה חמהבהפלג מכלים ומשקולות, כל הארוחות
 .מקומיים

 
   המחיר אינו כולל: 

 ,  לכל ההפלגה 70$ נייטרוקסשימוש ב,  100$ – מס שירות, 250$ -כ השכרת ציוד
 " בסעיף "המחיר כוללכל מה שאינו מופיע שתיה קלה, , 42$מס ירוק 

 
 
 

 _____ ____ ___ חתימה: _
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   תנאי תשלום:
 בעת אישור ההזמנה 50%
 יום לפני הטיול  60הנותרים  50%

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

על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי חברות התעופה   אינה אחראית WildDiveחברת 
תשמח לסייע במציאת פתרון הולם    WildDiveשינויים בטיסות חברת  ידה ויחולוהשונות. במ

 עבור המשתתפים. 
 

 30%פני הטיול: דמי ביטול יום ל 60עד  בהפלגה:
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-פחות מ    

 
  150$דמי ביטול:  :בטיסות 

 במידה וקיים  והפרש למחיר החדש  50$דמי שינוי:              
 ק"ג בתיק יד.  7ק"ג במטען +  20משקל מקסימאלי:  

 
 קורונה: ף הערות בנושא נגי

ושאינם היו ידועים בעת ההזמנה )כמו צורך  ועים הקשורים בקורונהבמקרה של ביטול עקב איר •
 וח. המקרים נוכל אף לזכות את הלקהספינה תספק שובר זיכוי למימוש עתידי וברוב  ,בבידוד(

 השעות שלפני הטיסה.   72-ת מית קורונה שלילבדיק להציגש למלדיבים יסה בכני •

 . 100$-כ בדיקהת הנה. עלועל ידי הספין יאורג –לקראת טיסת החזרה יש לבצע בדיקת קורונה  •

 בחזרה לארץ יש צורך בבידוד.  •
 בעלי דרכון ירוק )מחוסנים( אינם צריכים בידוד. •

 תועד ההפלגולמ דכן קרוב יותרבמידה והתנאים ישתנו , נע •

 

ה  במיד ה.כתנאי לצלילת י למלא הצהרת בריאו\עת ההגעה לספינה תתבקשב:  ות רפואית לצלילהכשיר 
דרש במרבית יעדי הצלילה נמראש באישור רופא צלילה באנגלית.  דלהצטיייה רפואית, יש עקיימת בו

 .ענוסבאחריות בלעדית של הלה עקב נושא רפואי יאי מימוש צלמילוי הצהרת בריאות 
 ביטוח בתוקף. אלן לצלול לתני אלחובה.  הח צלילביטו :ילהביטוח צל

 
 

 : פרטי כרטיס אשראי -םתשלו
 _ _____ __________  :ת.ז   ___ __ ___ _____  :יסהכרט ם מחזיקש

 ( לא ריביתתשלומים ל  6 עד)  __ _ _  תשלומים:מספר 
 :______/______ תוקף      __________ ____________ ___ __________________ פר: מס

 

 

 לפתיחה  ו על הקישורחצאנא ל -ות בטיולבל ומגתנאים 
 מגבלות בהזמנת הטיול.  נתי את התנאים והצהיר כי קראתי והבי מ ימתי זו אנבחת

 

 ______ ________   ת.ז :  ___________ לא:  ______ שם מ
 

 _________ תאריך: _______________  חתימה ידנית : ___ 
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