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     1364wd בפלאוצלילה  לטיולהרשמה 
 

      _______מספר אנשים:  _____ _______ ____ _________________ם ושם משפחה : ש 

      :________________________________דוא"ל  __ __________:__________ טלפון

 

 יש לצרף צילום דרכון במייל או בוואטסאפ
  דרגת צלילה

  כמות צלילות רשומות
ך צלילה אחרונהתארי   

  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 

 
 מסלול הטיול: 

20.03.09-07  
 לסיאול ומסיאול לקורורעד טיסות מת"א 

 
20.03.09  

 יום התאקלמות על בסיס לינה וארוחת בוקר. Palau Hotelבהגעה לקורור, איסוף והעברה למלון 
 

14.03.20-10 
 (300$)ניתן לשדרג לשלוש צלילות ביום בתוספת  חמישה ימי צלילה הכוללים שתי צלילות ביום וארוחת צהרים.

 
03.2015. 

 מדהים בג'ונגלים ולמפלים בתוספת מחיר. ATVפציה לטיול למעוניינים, תינתן או יום חופשי בפלאו לקראת הטיסות.
 

16.03.20 
 טיסה לסיאול ולאחר המתנה בשדה הנפלא, טיסות המשך עד לארץ

 
 : אירופלוט וקוריאן  דרך סיאול טיסות עם 

 הלוך
 שעות( 04:35אירופלוט )  18:55  מוסקבה  07.03  -  13:20ת"א    07.03
 שעות( 08:30אירופלוט )  11:30  סיאול  08.03  -  21:00  מוסקבה  07.03
 שעות( 05:10)קוריאן   01:45  קורור  09.03  -  20:45  סיאול  08.03

 חזור
 שעות( 05:20קוריאן )  08:15  סיאול  16.03  -  02:55  קורור  16.03
 שעות( 09:45אירופלוט )  16:55  מוסקבה  16.03  -  13:10  סיאול  16.03
 שעות( 04:30)אירופלוט   22:50ת"א    16.03  -  19:20 מוסקבה   16.03

 חתימה:______________
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 (  2290$לאדם בחדר לשניים )מחיר ללא טיסות   3950$  מחיר הטיול:

 לאדם   300$מרץ(:  10-14צלילות )צלילה שלישית בכל יום  5-תוספת ל
 
ת )מחיר הטיסה עשוי להשתנות במידה ולא מזמינים  , טיסות בינלאומיו נחל ונונוליווי והדרכה של   חיר כולל:מה

 7, נייטרוקס, ארוחות צהרים בימי הצלילה, הדרכה, מכלים ומשקולות, לפי התיאורצלילה   טיולמראש ובזמן(, 
עה מאוחרת  יום האחרון בששחרור החדר ב  –עזיבה מאוחרת , , הסעותלילות במלון עם ארוחת בוקר

 מהמקובל 
  

 ארוחות ערב,שתיה קלה, אלכוהול, , ליום(  45$) ציודסים מקומיים, השכרת מי   המחיר אינו כולל:
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל" טיפים, 

 
   :המיסים לתשלום במזומן

לתשלום בשדה   20$,  מס יציאה )רק במידה ויתקיים( 33$,  ביקור באגם המדוזות  105$מיסי קורור 
 בשדה התעופה לתשלום  Green Tax 30$מס  התעופה,

 
 תנאי תשלום: 

 בעת אישור ההזמנה  35%
 חודשים לפני הטיול  6נוספים  35%
 יום לפני הטיול  90הנותרים  30%

 
 : הבינלאומיות תנאי ביטול / שינוי בטיסות

 החדש במידה וקיים  ובנוסף ההפרש למחיר הטיסה 420$שינוי תאריך הטיסה: 
 420$דמי ביטול הטיסה: 

 
 : תנאי ביטול בטיול

 30%לפני הטיול: דמי ביטול   חודשים  6-פחות מ -
 100%יום לפני הטיול: דמי ביטול  30-פחות מ -

 ק"ג בתיק יד.  8ק"ג במטען +  23משקל מקסימאלי: 
 

 לים אנו ממליצים על רכישת ביטוח נסיעות הכולל פוליסת ביטו יטוח נסיעות:  ב
 www.wilddive.co.ilבאתרנו ים בקלות ובמהירות ניתן לעשות ביטוח 

 
במידה   כתנאי לצלילה.רת בריאות י למלא הצה\בעת ההגעה לספינה תתבקש: כשירות רפואית לצלילה

במרבית יעדי הצלילה נדרש מילוי  וקיימת בעיה רפואית, יש להצטייד מראש באישור רופא צלילה באנגלית. 
 . אי מימוש צלילה עקב נושא רפואי באחריות בלעדית של הנוסעהצהרת בריאות 

 
 : פרטי כרטיס אשראי    תשלום:

 לא ריבית תשלומים ל 3עד   / 2 תשלום אחד  /
 ______ ____:______ת.ז   _________:_____שם מחזיק הכרטיס

 :______/______ תוקף     ___________________________________________מספר: 

 
 אנא לחצו על הקישור לפתיחה   -ות בטיול תנאים ומגבל

 נת הטיול.  בחתימתי זו אני מצהיר כי קראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בהזמ
 הנני מודע כי תמיד קיימת האפשרות שמדריך הטיול המופיע בתכנית לא יוכל לצאת לטיול. 

 במקרה כזה, אנו כמובן נוציא לטיול מדריך חלופי ברמה מתאימה. 

 
 שם מלא:  ______________   ת.ז :  _________________ 
 תאריך: _______________  חתימה ידנית : ____________ 
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