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   1360wd בפיליפיניםצלילה  לטיולהרשמה 
 

      _______מספר אנשים:  _________________________________שם ושם משפחה : 

      :________________________________דוא"ל    ____________:__________טלפון 

 
 יש לצרף צילום דרכון במייל או בוואטסאפ 

  דרגת צלילה
תכמות צלילות רשומו    
נהתאריך צלילה אחרו    

  הערות אוכל

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

 

 גובה: ________  משקל: ________  מידת נעליים: ________
 

  מסיכה  חליפה

  מחשב  מאזן

  פנס  ווסת

  ליטר 15מיכל   סנפירים

  נייטרוקס  בוטיז

 
 ל:מסלול הטיו

20.02.07  
  .למנילהעד טיסות מת"א 

 
20.02.08  

 בפורטו גלרה. Atlantisבמנילה, העברה לריזורט  לאחר הנחיתה
 צלילות במקום. צלילת חימום + צלילת לילה. 1-2במידה ונספיק 

 .Atlantis Azoresלאחר ארוחת הערב, עליה לספינה 
 

 הפלגה 20.02.15-09
 Verde Islandיום צלילה באי   09.02
 Apo Reefיום צלילה בשונית האלמוגים   10.02
 Apo Reefילה נוסף בשונית האלמוגים יום צל  11.02
 יום צלילה באזור קורון באניות הטרופות  12.02
 יום צלילה נוסף באזור קורון באניות הטרופות  13.02
 יום צלילה בבוסואנגה ועם פרות הים  14.02

 
20.02.15  

 בפורטו גלרה. Atlantis ומעבר לחדרים בריזורטבבוקר ירידה מהספינה 
 צלילות.  4ו גלרה הכולל יום צלילה בפורט

 לילה בריזורט
 

20.02.16  
 צלילות בפורטו גלרה. 2-3יום צלילה עם 

 אחה"צ נצא להפלגת שקיעה עם ארוחת ערב פיקניק באזור מבודד
 
 .218.0-נחיתה בטיסות כל הדרך עד ת"א. העברה למנילה ו 02.02.17
 

 __________________ חתימה:
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 : דרך הונגקונג  טיסות
 ך:הלו

 שעות( 09:50)קטאי   06:15הונג קונג   08.02  -  14:25ת"א   07.02
 שעות( 02:05)קטאי   09:55  מנילה  08.02  -  07:50הונג קונג   08.02
 חזור:

 שעות( 02:20)קטאי   23:15הונג קונג   17.02  -  20:55  מנילה 17.02
 שעות( 11:55)קטאי   07:25ת"א    18.02  -  01:30הונג קונג  18.02

 

    $4950  מחיר הטיול:
 

בהתאם לזמינות , טיסות בינלאומיות )מחיר הטיסה עשוי להשתנות בועז סמוראישל ליווי והדרכה  המחיר כולל:
, מקומית נהדרת , הדרכהיאורלפי התצלילה  לינות לפי התיאור, כל הארוחות, טיול(, הטיסות בעת ההרשמה בפועל

 .מכלים ומשקולות, הסעות
  

 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"שתיה, טיפים, ציוד,   מחיר אינו כולל:ה
  

 ליווי והכוונה בכל נושא הצילום התת מימי על ידי בועז סמוראי, צלם מוכשר  בונוס לקבוצה זו:
 ומדריך צלילה וצילום תת מימי מהשורה הראשונה.

 
 תנאי תשלום:

 בעת אישור ההזמנה 50%
 יום לפני הטיול 60הנותרים  50%

 
 :הבינלאומיות תנאי ביטול / שינוי בטיסות

 270$דמי ביטול:  
 ובנוסף ההפרש למחיר הטיסה החדש במידה וקיים 160$דמי שינוי: 

 
 תנאי ביטול בטיול:

 דמי ביטול 1500$ –ום לפני ההפלגה י 60ביטול מעל 
 דמי ביטול 3500$ –יום לפני ההפלגה  30-יום ל 60ביטול בין 

 מלאים !!! דמי ביטול –יום לפני ההפלגה  30-ביטול פחות מ
 במקרה של ביטול, יש לשלוח הביטול בכתב על נייר חתום.

 ניתן לשלוח אדם אחר במקום המבטל.

 
 רכישת ביטוח נסיעות הכולל פוליסת ביטולים אנו ממליצים עליטוח נסיעות:  ב

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

במידה וקיימת  תנאי לצלילה.כי למלא הצהרת בריאות \בעת ההגעה לספינה תתבקש: כשירות רפואית לצלילה
במרבית יעדי הצלילה נדרש מילוי הצהרת בריאות טייד מראש באישור רופא צלילה באנגלית. בעיה רפואית, יש להצ

 .אי מימוש צלילה עקב נושא רפואי באחריות בלעדית של הנוסע
 

 : פרטי כרטיס אשראי  תשלום:
 תשלומים ללא ריבית 3עד   / 2 תשלום אחד  /

 __________:______ת.ז   _________:_____זיק הכרטיסשם מח
 :______/______תוקף     ___________________________________________מספר: 

 
 לחצו על הקישור לפתיחה אנא    -תנאים ומגבלות בטיול 

 קראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בהזמנת הטיול.   בחתימתי זו אני מצהיר כי 
 ידוע לי כי ייתכן מצב בו מדריך הטיול אינו יכול לצאת לטיול כתוצאה באירועים בלתי צפויים. 

 ביטול. במקרה זה הטיול ייצא עם מדריך חלופי ולא ניתן יהיה לבטל את הטיול ללא עלויות ה

 
 _____ _____ _______  :  ת.ז  ______________   שם מלא: 

 ____________ : חתימה ידנית   _______________ תאריך:
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