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  הנהדרת    Sachika  על הספינה םימלדיביאיים הבצלילה חוויית 
 יוני כהן הדרכה של ו PALMIDAצלילה המועדון  עם

 
22.05.07   

 .  דרך דובאי  עד למאלהטיסות מת"א  
 . לספינה  ועלייה  בצהרים 07.05למאלה ב הגעה  

05.14 – 05.07    
   צלילות. 17 -כ  ,ימי צלילה  5.5לאסי בין מאלה וארי אטול ל הק ימי הפלגה במסלו   7ציאה ל י

05.41 
 . חזור לתל אביבאל שדה התעופה וטיסת   בבוקר ירידה מהספינה  

 
 א( ה מת")יציא דובאי דרך טיסות  

 ( שעות 03:20 פליי דובאי  )   05:15  ובאיד   07.05  -   00:55ת"א    07.05

 ( שעות  04:20 פליי דובאי)   15:15  מאלה  07.05  -  09:55 ובאיד  07.05

 חזור 

 ( שעות  04:30 פליי דובאי)  12:50 ובאיד  14.05  -  09:20מאלה    14.05

 ( שעות  03:35  פליי דובאי)  23:35ת"א    14.05  – 21:00 ובאי ד  14.05

 

 בחדר זוגי  לאדם $9952  מחיר הטיול:
   לאדם 150$דלוקס  תוספת לחדר מסוג 
 אדם ל 250$סוויטה  תוספת לחדר מסוג 
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  המחיר כולל:
, טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה עשוי להשתנות במידה ולא מזמינים יוני כהןשל ליווי והדרכה 
הדרכה,  , לפי התיאורהפלגת צלילה (, רתם אפשרות טיסה אחאו 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 כולל"כל מה שאינו מופיע שתיה קלה,  , 42$מס ירוק 

 
   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    WildDiveהשונות. במידה ויחולו שינויים בטיסות חברת 

 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: 
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