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Just Dive & Surf Maldives 
 

 או חברים.  המשפחהבין אם יצאת לבדך, בזוג, עם  לכל כיס מושלם לחופשהגסט האוס מפנק, 
מיועד במיוחד עבור צוללים וגולשי רוח וגלים. המקום מאפשר מפגשים עם אורחים נוספים מרחבי 

מקומות ולודג' , וילהמורכב מהגסט האוס  העולם ומפגש עם תושבי המלדיבים מסבירי הפנים. 
תלויים הערסלים רבים , מוקפת צמחייההרבים לרביצה בשמש ובצל כמו בריכת מי ים מרגוע 

 יום ארוך ומהנה. למנוחה לאחר 
 מרווחות ונוחות.ספות ו מצוידים במערכות קולנוע ביתיותהשני חדרי סלון גדולים, ממוזגים  במתחם

שולחן כדורגל וביליארד , דרכיםלהנות משיעורי יוגה מוגם לאלה מכם המלאים באנרגיה יכולים 
 ובהתאם לכל בקשה שלכם.מידי יום טרי ונהדר אוכל ו
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 מסלול הטיול:
31.03.18 

 .טורקישעם חברת טיסות מת"א 
 

01.04.18 
שם  15:00בספינה מקומית בשעה   Just Dive & Surfאל   Himmafushi לאי והפלגההגעה למאלה 

 .ים האקזוטית שלנוית חופשת המלדיבנבלה א
 

07.04-01 
מועדון הצלילה בריזורט מציע צלילה בטוחה ומהנה לכל רמות הצוללים, עם צוות מדריכים נפלא וציוד 

יותר בעולם לצלילה! תוכלו לקחת צלילות ברמה גבוהה. האיים המלדיבים ידועים כאחד היעדים הטובים ב
בתוספת מחיר.ללמוד לצלול  מודרכות נפלאות ואפילו  

 
07.04 

 העברה למאלה וערב חופשי.
 

08.04 
 לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה וטיסות חזור לארץ.

 לפנות בוקר. 09.04-הגעה ב

 
 )יציאה מת"א( מוסקבהדרך  אירופלוט טיסות 

 (שעות 03:55 אירופלוט)19:00 מוסקבה 31.03 - 15:05ת"א  31.03.2018

 (שעות 08:45אירופלוט ) 09:30 מאלה 01.04 - 22:45 מוסקבה 31.03

 חזור

 (שעות 08:40אירופלוט )17:50 מוסקבה 08.04 - 11:05מאלה   08.04

 (שעות 04:10אירופלוט ) 05:25ת"א  09.04 – 01:15 מוסקבה 09.04

 

 לאדם 80$ -ערבכולל א. במוסקבה בזמן הקונקשן בכיכר האדומהמודרך סיור ניתן להוסיף  -בחזור

 

 לאדם בחדר לשניים. 0$242 טיול:ה מחיר
 

 ת, , מכלים ומשקולומקומית הדרכה, ביום( 2) ותצליל 10העברות לאי, טיסות בינלאומיות,  המחיר כולל:
 .מסים מקומייםלינה במאלה, , , מי שתיה ושתיה חמהכל הארוחות

 
 סיור במוסקבה, שתיה קלה,  טיפים,, ביום 15$ השכרת ציוד  המחיר אינו כולל:

 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"
 

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

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

על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי חברות התעופה השונות. במידה ויחולו  אינה אחראית WildDiveחברת 
 תשמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.  WildDiveשינויים בטיסות חברת 

 
 :בטיסות

 $ 180דמי ביטול 
 למחיר החדש במידה וקיים  $ והפרש 100דמי שינוי: 

 
 ק"ג בתיק יד.  8ק"ג במטען +  23משקל מקסימאלי: 

 ק"ג  5לעיתים נוהגים לאשר חריגה של עד 
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