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 . נפלא הכולל את היעדים היפים ביותר בדרום סינימסלול 
 

זהו אזור צר התחום ממזרח ע"י האי  -אזור הצלילה העיקרי במסלול זה הוא אזור מצרי טיראן
 מטר 300 -כ, לת העמוק, זהו אזור רדוד יחסיתטיראן וממערב ע"י חופי סיני. יחסית למפרץ אי

 זמניכמויות מים גדולות ב עוברותילת לים סוף ודרכם את מפרץ אצרי טיראן מחברים . מ'מקס
ים התפתחות אקולוגית הגאות והשפל. זרמי מים אלו מביאים עמם שלל של מזון ומאפשר

לאזור גם את  ךמוש, מה שדגהבמצרי טיראן שוניות אלמוגים מרהיבות ומגוון עצום של  מרשימה.
טונות, ברקודות,  גי ים פתוח כגוןה הללו דרי הצליללראות באתניתן  !הטורפים שבחבורה

גדולים. רוב הצלילות באזור הן צלילות ונית ולעיתים גם כרישים ים פתוח בטאים, כרישי ש
 "דריפט", כלומר קופצים ליד השונית והזרם לוקח אותנו לאורכה.

 
 ם בעולם.ראס מוחמד הוא קרוב לוודאי אחד מאתרי הצלילה הטובים והמפורסמי

שם ניתן לראות  ל לאי הדרומי" ומוביSharks Islandהצפוני המכונה גם " סביב לאיהצלילה מ
הן  Fisherman's Bankקעה לעומק רב. המערות הנפלאות באתר שש יולנדהת שרידי האנייה א

 תוספת מרהיבה ליום צלילה מדהים.
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 המסלול דוגמ

 בהתאם לתנאי הים. ו לטת הסקיפרהח, ניתן לשנות אתרים על פי בקשת הקבוצה
  במקרה של שינוי נצלול באתרים שאינם נופלים ברמתם מהאתרים המתוארים.

 
06.10 
 טאבה בצד הישראלי. מעבר גבולנפגשים ב  20:00בשעה 

 מסודרת והסעה מאורגנת לשארם. לינה בספינה בליל ההגעה.קבוצתית מעבר הגבול בצורה 
 

07.10 
רץ הכרישים. בצלילה זו נתרגל לציוד ולתנאים. בנוסף תשמש פמבאשונה לה רצלי  - "צלילות חימום"

 הצלילה כצלילת רענון למי שזקוק וללא תוספת תשלום.
 צלילה ראשונה במצרי טיראן להכרות עם האזור. –צלילה שניה ב"גורדון" 

 צלילה שלישית לאורך הקיר המערבי של ה"תומאס". 
 ל ה"גורדון".ילה בצידו הדרומי הרדוד שצלילת ל

 
10.08 

 .צלילה ראשונה בריף תומס , נרחף מעל הקניון המפורסם
של טיראן ונבצע דרומית הפינה תפליג ללגונה סה,לאחר מכן . , צלילת זרם נהדרתצלילה שניה בוודהאוס 

  תוך הלגונה.וצלילת לילה בעגינת לילה על הריף החיצוני של הלגונה.  צלילה שלישית
 

10.09 
 ,של הג'קסון המערבי בצדו  צלילה שנייה  ,קסון ריףג'של   המזרחיקר בצדו צלילת בו

 צלילה שלישית בראס אום סיד בדרך דרומה.. שהוא לדעת רבים האזור היפה ביותר בטיראן
  העגינה טמפל 'וצלילת לילה בנקעגינת לילה 

 
10.10 

 אחרונות, ותשם נבצע שתי צלילבבוקר הספינה תפליג לראס מוחמד,  מוקדם
 .jackfish allyוהשנייה  Shark & Yolanda והנהדר של הראשונה בקיר המפורסם

 .ממתין לנו רכב ההסעה , שםפינה למעגןיים חוזרת הסראת הצהרלק
 הסעה אל גבול טאבה ומעבר הגבול לישראל.והתארגנות קצרה 

 20:00הגעה לגבול בסביבות השעה 
 

 ל פי בקשת הקבוצה או על פי החלטת הסקיפרשנות אתרים עגמא בלבד. ניתן למסלול זה הינו דו
  פלים ברמתם מהאתרים המתוארים.אינם נובמקרה של שינוי נצלול באתרים שתנאי הים. בהתאם ל

 

 לאדם₪  0972 ר הטיול:ימח
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 המחיר כולל:
ישראלי,  ךמדרי הדרכה שלייה י שתמשקה לדרך ומ ,בצד הישראלי והמצרימיסי גבול  ,טיפול סוכן בגבול

 ,רוחותכל הא .קבינות משותפות לשני אנשים ,הסעות מטאבה לשארם וחזרה ,וצוות הספינה ימקומ
מכלים  צלילות( 14 כ ת לילה )סה"כויום וצלילבצלילות  3, מי שתיה, שתייה קלה ושתיה חמהה בספינ

 דמי כניסה לפארק הימי ראס מוחמד  ,ומשקולות
 

 :המחיר אינו כולל
 ליום 10$נייטרוקס ליום לאדם  10$ –טיפים לצוות כ ליום  35$ ילהצל שכרת ציודה

 מה שאינו כתוב בסעיף 'המחיר כולל'
 

 
 נה:הספי

 Freedom 8 –של מפרץ הכרישים  הנהקטהספינה 
 .הספינה מתוחזקת בצורה נפלאה

 רמת התחזוקה והשירות של ספינה זו היא הסיבה העיקרית לבחירתה.
 .פרטייםת לחעם שירותים ומקחדרים כל ה

 , שנה 20ומיים העובדים איתנו מעל מקות מאד מנוסה ומקצועי ומדריכים צו
 .טעים, טרי ומגווןאוכל 
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