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 EMPEROR VIRGOהספינה 
 

 
 

היא אחת הבחירות המבטיחות חופשת מלדיבים נהדרת   Emperorחברת של  VIRGOהספינה 
היא כמות קטנה יחסית של חדרים ואורחים והרגשת משפחתיות.  VIRGOובלתי נשכחת. ייחודה של 

 מלדיביים.הביותר ומבצעת גם הפלגות אל דרום הטובים  האתריםלכל  מגיעהיחד עם זאת הספינה 
 וחדר ליחיד ברמות אירוח שונות. לשנייםחדרים  7, סיפונים 3בעלת , הספינה מרווחת

החדרים ממוזגים ובכל חדר שירותים ומקלחת פרטיים עם מים קרים וחמים. בכל החדרים כספת, 
 ו מיטות נפרדותבקומה תחתונה עם מיטה זוגית א חדרים 5 מסך פלסמה ומיני בר.

 חדר ליחיד בסיפון המרכזי ושני חדרים זוגיים בסיפון העליון.
 

בסיפון מרכזי סלון מרווח ומעוצב בסגנון חדשני ומודרני, שולחן האוכל העיקרי, פינת קפה ועוגות, 
 ציוד מולטימדיה חדיש, בר הספינה. בחלק האחורי פלטפורמה לירידה למים לשחייה.

 שיזוף ורוגע חלקם מוצלים ומצוידים היטב. בסיפון העליון משטחי

 
 הטיול תכנית

 אירופלוט דרך מוסקבהעד למאלה עם חברת טיסות מת"א  מרץ 31
 נחיתה בשדה התעופה במלדיביים והעברה לספינה.אפריל  01
 צלילות.  18-17 ימי צלילה, 5.5ין מאלה וארי אטול הפלגה במסלול הקלאסי בשבוע אפריל  8 – 2
 לפנות בוקר.אפריל  9סה לישראל הגעה טי אפריל 8
 

 לאדם בחדר לשניים $2100 :ההפלגה מחיר
 לאדם 250$תוספת לסוויטה בסיפון העליון: 

 
 , המחיר כולל:

כל הארוחות , נייטרוקס, מכלים ומשקולות, מקומית , הדרכהלפי התיאורהפלגת צלילה העברות, 
  ,הבהפלג ה, מי שתיה ושתיה חמהבהפלג

 
   כולל:המחיר אינו 

 , שתיה קלה,  80$ –טיפים , 250$-כ השכרת ציוד טיסות בינלאומיות
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"
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 )יציאה מת"א( מוסקבהדרך אירופלוט  טיסות 

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

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

 חזור

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

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

 דולר 1195מחיר הטיסות 
 

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

 יטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים מסיבות קריטיות.מומלץ לעשות ב תנאי ביטול:
על ביטולים או איחורים של טיסות על ידי חברות התעופה השונות.  אינה אחראית WildDiveחברת 

 תשמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפים.  WildDiveבמידה ויחולו שינויים בטיסות חברת 
 

 30%י ביטול יום לפני הטיול: דמ 60עד  בהפלגה:
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  60-פחות מ 

 
 $ 100דמי ביטול  :אירופלוט בטיסות

  דולר + הפרש למחיר הטיסות החדשות. 100דמי שינוי: 
 

 ק"ג בתיק יד.  8ק"ג במטען +  23משקל מקסימאלי: 
 ק"ג  5לעיתים נוהגים לאשר חריגה של עד 
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