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   1460wd לקפריסיןמגזין ים למשלחת הרשמה 

 
      _______מספר אנשים:  _____ _______ ____ _________________שם ושם משפחה : 

      :________________________________דוא"ל  __ __________:__________ טלפון

 .לחצו כאןשאלות נפוצות ועוד,  ,קפריסיןהטיול בלפרטים נוספים על 
 
 

 יש לצרף צילום דרכון במייל או בוואטסאפ
  דרגת צלילה

מותצלילות רשוכמות    
ה אחרונהתאריך צליל   

 
 . במידה וכן, נא לסמן פריטים ולמלא מידות לא     \כן    -השכרת ציוד צלילה 

 

 גובה: ________  משקל: ________  מידת נעליים: ________
 

  מסיכה   חליפה 

  מחשב   מאזן 

  פנס  ווסת

  ליטר  15מיכל   סנפירים

  נייטרוקס   בוטיז 

 
 ________________________וכל: _____ות בקשר לאבקשות מיוחד

 
 אנו ממליצים על רכישת ביטוח נסיעות הכולל פוליסת ביטולים:  יטוח נסיעותב

 www.wilddive.co.ilבאתרנו ים בקלות ובמהירות ניתן לעשות ביטוח

 
אי מימוש צלילה עקב נושא רפואי ות מילוי הצהרת בריאבמרבית יעדי הצלילה נדרש  -כשירות רפואית לצלילה 

 .באחריות בלעדית של הנוסע

 
 איירלינס אגאן  –טיסות

 12:50לרנקה  – 11:50תל אביב  11.08  הלוך:
 11:00תל אביב  -10:00לרנקה  16.08  חזור:

 
 -מסלול הטיול

 
11.08 

 י.חופש אחה"צ, התארגנות ומנוחה. לילות 5-טיסה והעברה למלון צוללים ל
 

12.08 
באתר  ת חימום ראשונהנבצע שתי צלילות: צליל היום חר ארוחת הבוקר, נסיעה למועדון הצלילה והתארגנות.אל
 אחה"צ חופשי. במערות. הללאחר מכן ניסע לאייה נאפה לצלי, גרין בייה

 
 

 חתימה: ___________________

mailto:info@wilddive.co.il
http://www.wilddive.co.il/
https://www.wilddive.co.il/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/%D7%A7%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9F.html
http://www.wilddive.co.il/


 

3251126-08פקס:  3904447-052,  6342202-08אילת, טל:  4530אילן ורד,  ת.ד.   

Ilan Vered, POB 4530 Eilat, Tel: 08-6342202 , 052-3904447 Fax: 08-6325112 

info@wilddive.co.il              www.wilddive.co.il  

 
 

 
13.08 

צלילה , "אפלידה"  הטרופה החדשה יה לספינהצלילה שני, נוביהצלילת בוקר עמוקה לז צלילות: היום נבצע שלוש
  .רדודים של הזנוביההמדורים ל שלישית

  ***.צלילות 2ולל עם נייטרוקס יעשה ביום זה צ אלמי ש. למיכל €5 וספתבת וקסיטרני לצלול עם חובה***
 

14.08 
 אחה"צ חופשי. .שתי צלילות חדירה לזנוביההיום נבצע 

 
15.08 

 .המרהיבים הטרודוסלכפרים ולהרי שטח טיול  שלמרתק  יוםללאחר ארוחת הבוקר, נסיעה 
 .הקפריסאי ופסגת הר האולימפוס שעות ומשלב סיור בכפרים ציוריים ובנופי הרי הטרודוס המדהימים 8-הטיול כ

 
16.08 
 הגעה לארץ בשעות הצהריים. לארץ.טיסה חזרה לנסיעה לשדה  ק אווט,ארוחת הבוקר וצ'לאחר 

 

 )לפי הטיסות כרגע(    לאדם ₪  0949   מחיר הטיול:

מזמינים מראש ובזמן(, כל ההסעות,  טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה עשוי להשתנות במידה ולא :המחיר כולל
לילות לינה בחדר  5  דוד פילוסוף ובועז סמוראי, מכלים ומשקולות, צלילות, הדרכה מקומית, ליווי של 7חבילת 

 ארוחות בוקר, טיול שטח ביום החמישי כמתואר.לשניים כולל 

ארוחות שאינן בחבילה, כל מה שאינו  השכרת ציוד, נייטרוקס, שתיה קלה ואלכוהול, טיפים,  :המחיר אינו כולל
 מופיע בסעיף "המחיר כולל".

 נאי תשלום:ת
 נוספים 50%: 2020 ליסוף יועד /      50%בעת ההרשמה 

 
 לה בלבד:בחבילת הלינה וצלי תנאי ביטול

 ₪ לאדם 200ימי עסקים לפני הטיול:  21עד 
 לאדם 25%ימי עסקים לפני הטיול:  11ימי עסקים ועד   20 -מ
 לאדם 100%:  ימי עסקים   10 -מ
 

 :במקרים הקשורים לקורונה – בחבילת הלינה וצלילה בלבד תנאי ביטול
ידוד במדינת המוצא או במדינת היעד, במקרה ביטול מסיבות כגון סגירת השמים, סגירת הגבולות, דרישה לב

 םדרישה לבדיקת קורונה לפני הטיסה או במקרה בו מתקני הספקים נסגרי
  יינתן החזר מלא –עקב נהלי בידוד מקומיים 

 
 תנאי ביטול בטיסות:

 100$ –דמי ביטול טיסה 
 ובנוסף ההפרש למחיר הטיסה החדש במידה וקיים 80$ –דמי שינוי 

 אך ייקח חודשיים עד ארבעה לקבלו. אבעצמה מבטלת את הכרטיס, יהיה החזר מל חברת התעופהו במידה

 
 :  איפרטי כרטיס אשר     תשלום:
 תשלומים ללא ריבית  3עד    /  2 אחד  / תשלום

 __________:______ת.ז   _________:_____שם מחזיק הכרטיס 
 :______/______ תוקף      ___________________________________________מספר: 

 
 אנא לחצו על הקישור לפתיחה -תנאים ומגבלות בטיול

 בחתימתי זו אני מצהיר כי קראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בהזמנת הטיול.  
 חתימה: ___________________
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