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או ימי גלישה בנקודת גלישה  –במלדיבים כולל הפלגות צלילה יומיות ו JUST SURF  לילות בריזורט  7
  20בצפון מאלה אטול, במרחק של כ  Himmafushiהריזורט ממוקם באי  . בקרבת הריזורט  נת ימצוי

 לחץ כאןלמידע נוסף על הריזורט  דקות הפלגה משדה התעופה במאלה.
 

 למלדיבים אינן כלולות במחיר( פירוט המסלול: )הטיסות 
 

 :1יום 
 טיסות למלדיבים 

 ולל טיסות, ניתן לארגן טיסות לכל המעוניין. מחיר  החבילה לא כ)
 (1200$-1000$ –מחירי טיסות למלדיבים כ 

 
 : 2יום 

 בנחיתה במאלה 
 איסוף ע"י צוות הריזורט והסעה בסירה מהירה לריזורט, 

 $  2במחיר של שאטל מקומי ניתן לקחת .דקות הפלגה 20כ 
 החבילה(  ממחיר 120$דקות הפלגה. )מוריד  50 -כלנוסע לכיוון 

 התמקמות ומנוחה בריזורט.   קבלת החדרים הגעה לריזורטב
 

 : 7 – 3יום 
 בכל בוקר לאחר ארוחת הבוקר נצא לצלילות יומיות עם סירת 

 צלילות   10סך הכל  ימי צלילה  5 הצוללים של מועדון הצלילה. 
 צלילות ביום( מסירת הצוללים, הצלילות מתבצעות  2)מודרכות 

 וטיולים לאחר מכן בכל יום זמן חופשי למנוחה נופש עד הצהריים ו
  באי. ניתן לבקש פעילויות נוספות בתוספת תשלום כגון סיור באיים

 כמובן שניתן להמיר צלילות בגלישה לכל , דייג ועוד. בקרבת מקום
 המעוניין )לפי מחירון הקבוע בריזורט( 
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 :8יום 
 יום אחרון מוקדש למנוחה בריזורט.

 
 :9ם יו

 לאחר ארוחת הבוקר  הסעה חזרה לשדה התעופה לטיסת חזור
 

 :מחיר החבילה
 לאדם בחדר זוגי על בסיס פנסיון מלא  1150$

 )ארוחות בוקר צהריים וערב( 
 במידה ולוקחים את השאטל המקומי, 

 לאדם.  1030$מחיר החבילה יהיה 
 

 המחיר כולל:
 לילות לינה בריזורט על בסיס פנסיון מלא  7

 ימי צלילה  5( ושתייה )ארוחות בוקר צהריים וערב
 כולל צלילות מודרכות עם סירה לאתרי הצלילה הטובים של האזור

 
 המחיר אינו כולל:

 טיסות, טיפים כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל" 
 

 :בריזורט תנאי ביטול
 לאדם₪  200יום דמי ביטול של  21עד  -
 30%ל: דמי ביטול ימי עבודה לפני הטיו 21-פחות מ -
 50%ימי עבודה לפני הטיול: דמי ביטול  14-פחות מ -
 100%ימי עבודה לפני הטיול: דמי ביטול  7-פחות מ -

 
 לפי תנאי הטיסות –בטיסות תנאי ביטול 

 
 :לכל המרכיבים תנאי תשלום

 החיוב לפי שער העברות גבוה של יום התשלום.
 מהמחיר. 50%  –באישור ההזמנה 

 הנותרים 50%  –טיול יום לפני ה 60
 מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטח מקרים של ביטולים 

 מסיבות קריטיות.
 על ביטולים או איחורים של טיסות  אינה אחראית WildDiveחברת 

 על ידי חברות התעופה השונות. במידה ויחולו שינויים בטיסות 
 םתשמח לסייע במציאת פתרון הולם עבור המשתתפי  WildDiveחברת 

 
 למידע נוסף ופרטים אנא פנו אלינו ונשמח לעזור
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