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לילות איכותיות ללא ויזה זה מתאים למעוניינים לבצע צמגוון ומיוחד מסלול 
 ולאורן חופיו המזרחיים של חצי האי סיני באזורים בלתי נגישים. מיצרית

 הטיול הראשון ייצא כפיילוט לקראת שנה הבאה. 
 להצלילות לפחות, בדרגת כוכב שני ומע 100צוללים מנוסים עם אנו מזמינים 

 להצטרף אלינו לטיול הפיילוט של המסלול החדש!
 ואזור מצרי טיראן. דהבהמסלול הינו מסלול מגוון הכולל את האתרים הטובים ביותר של אזור 

אולם הייחוד של ההפלגה הוא באפשרויות הנפתחות מעצם הנגישות מהים לכל האזורים שבין דהב 
 ר ואתרי נאבק.בינת, אזור ראס טנטו-לשארם הכוללים את גאבר אל

 מדובר במסלול מאד מגוון ומיוחד בעל נופים תת ימיים מדהימים באתרים מוכרים מאד ובאתרים 
 לא מוכרים אליהם כמעט ולא מגיעים בטיולים אחרים.

 מעבר לנופים התת ימיים מדובר על מסלול החולף בנופי מדבר הנושק לים במקומות מרהיבים כגון
 לדהב והדלתא של נאבק בה המנגרובים הצפוניים בעולם.  הרי הגרניט האימתניים מדרום

 

 
03.06 

 לפני מעבר הגבול. ומדריך הטיול  WILDDIVEפגישה עם נציג  20:00בשעה 
 . לינה בספינה בליל ההגעה.לספינה בדהבמעבר הגבול בצורה מסודרת והסעה מאורגנת 

 
03.07 

ה זו נתרגל לציוד ולתנאים. בנוסף תשמש . בצלילבדהב Islands-צלילה באתר ה  -"צלילות חימום" 
 הצלילה כצלילת רענון למי שזקוק וללא תוספת תשלום. 

בינת הינו אתר מרשים -לאחר מכן תחילת הפלגה דרומה. עגינה בגאבר אל בינת לצלילה שניה. גאבר אל
צלילת קיר  ומבודד הנמצא בין נאבק לדהב ומציג ריף עשיר וכמעט ולא נגוע עקב מיעוט המבקרים במקום.

יפיפיה. המשך הפלגה לטיראן וסיום היום בגורדון ריף.  צלילה שלישית ב"גורדון"  שתהא הצלילה 
 צלילת לילה בצידו הדרומי הרדוד של ה"גורדון". הראשונה במצרי טיראן להכרות עם האזור. 
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03.08 

 צלילת בוקר בצד המזרחי של התומס מעל הקניון המפורסם במקום. 
 יה בג'קסון הצד המזרחי. צלילת דריפט מהיפות בסיני שתיקח אותנו לצדו הצפוני הריף.צלילה שנ

 צלילה שלישית בלגונה הצפונית של האי טיראן.
 עגינה וצלילת לילה בלגונה הדרומית.

 
03.09 

 מערבי. צלילה זו היא מהיפות בסיני.-צלילת בוקר בג'קסון הצד הדרום
 לעבר נאבק.לאחר צלילה זו, נחל בהפלגה צפונה 

 נחלת אל תל.  –כאן נבצע את הצלילה הרדודה היפה בסיני 
 צלילה זו היא צלילה בטופוגרפיה מרשימה של קניונים ומעברים וקרויה בפינו "דיסנילנד".

 ר לא בהכרח יודעים כיצד לצלול בו.זהו אתר שמעטים מגיעים אליו וגם אלו המגיעים לאת
 מכאן נצא בהפלגה עד ראס אבו גלום שם נעגון לצלילה שלישית וצלילת לילה.

 
03.10 

 צלילת בוקר בקניון של דהב.
 צלילה שניה לאורך הקיר המדהים מאתר "הפעמון" ועד הכניסה הרדודה לחור הכחול המפורסם.

 ן.לאחר הצלילה השניה, ארוחת צהרים וחזרה למעג
 הסעה לגבול.

 
 מסלול זה הינו דוגמא בלבד. ניתן לשנות אתרים על פי בקשת הקבוצה או על פי החלטת הסקיפר

  במקרה של שינוי נצלול באתרים שאינם נופלים ברמתם מהאתרים המתוארים.תנאי הים. בהתאם ל

 
  לאדם בחדר לשניים  ₪  ₪0918  0892 :מחיר למשתתף

 
 המחיר כולל:
 ומיסי גבול בולטיפול סוכן בג

 וצוות הספינה מדריך ישראלי, מקומיהדרכה של 
 הסעות מטאבה לשארם וחזרה 

 קבינות משותפות לשני אנשים עם שירותים ומקלחת פרטיים.
 כל הארוחות בספינה 

 מי שתיה, שתייה קלה ושתיה חמה
 צלילות( 14 כ ת לילה )סה"כוצלילות יום וצליל 3

 מכלים ומשקולות
 

 לל:המחיר אינו כו
 ליום  30$כ  שכרת ציוד צלילהה

 ליום לאדם  10$ -טיפים לצוות כ 
 בירות בהפלגה

 מה שאינו כתוב בסעיף 'המחיר כולל'
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 הספינה:

בנוחות ובבטיחות מרבית  צוללים 14עד באהבה  מארחת Coral Dream הספינה האיכותית
 ודרום מצרים.  באתרים הטובים ביותר של סיני

 
 יםפרטי זוג אוויר מלא, חדר שירותים ומקלחתבכל הקבינות מי

 
מטבח מצרי מקומי  - מפנקות ועשירות חדר האוכל ממוזג ומעוצב בטוב טעם ובו יוגשו ארוחות

 וכמו כן בינלאומי.
 

להנאתכם ובתמונות וסרטונים אותם  בסלון מערכת קולנוע ביתית שם תוכלו לצפות בסרטים
 צילמתם בצלילה האחרונה.

 
 בשמש או בצל. בסיפון המפנקאו  הממוזג בסלוןישנם מקומות רבים לנוח,  בין הצלילות

 
 אזור ההתארגנות לצלילות גדול ונוח.
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