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 אחריות  -ות  שיר  -מינות  א  -מקצוענות  
 

 הפלגות פרטיות בסיני
 

 .אווירה נעימה ואינטימית עם חברים קרובים או משפחה מאפשרתהפלגה פרטית 

 .וכמות הצלילות בכל יום ניםהזמ שליטה בחלוקת החדרים בספינה, ניהול

מוחמד ועד עולם מיצרי טיראן ראס כולל יעדים מקסימים ומגוון מסלולים בחירה מתוך 
 האניות הטרופות במפרץ סואץ.

 וכמות המשתתפים. פרק זמן, לכל תאריךניתן להזמין הפלגה פרטית 

 לחצו כאן באזור ואתרי הצלילה לבחירה על מסלולי הפלגות נוסףמידע 

 

 מחירי הספינות העומדות לבחירתכם בדפים הבאים. 
 על מנת לאפשר זמינות מומלץ לשריין ספינה מוקדם ככל הניתן. 

 . 1000$ה כרוך בהעברת מקדמה בסך שריון ספינ
 יום לפני תאריך ההפלגה. 60ספינה ולא תוחזר מקדמה זו מהווה התחייבות כלפי ה

 
 ים: כוללמחיר הספינות 

 .אירוח בספינה עם כל הארוחות מארוחת ערב ביום ההגעה עד ארוחת צהרים ביום העזיבה 

  צלילות יום וצלילת לילה בכל יום למעט יום העזיבה. 3עד 

 תו\הדרכה של מדריכי צלילה מקומיים על פי מדריך לכל שמונה צוללים. 

 ליטרים ומשקולות. 12כלי צלילה מ 

 
 ניתן להוסיף כל אחד ממרכיבים אלה על פי בקשתכם. :יםכולל םאינהמחירים 

 ליום(,  250$צלילה ישראלי ) ת\הדרכה של מדריכליווי ו 

 יר על פי סוג הרכב וגודל הקבוצה.מח .העברות ממעבר גבול טאבה לספינה וחזרה 

  שח 104מס גבול ישראלי 

  שח לאדם. 150בגבול המצרי ותשלום מראש של מס גבול מצרי: טיפול נציג 

  הפלגה לתשלום בספינה במזומן. דולר לאדם ליום 12יורו /  10מס פארק לאומי 

  ( משלה צלילה וצלילה בניטרוקס )לכל ספינה מחירוןהשכרת ציוד 

 דולר לאדם ליום. 10ם לצוות הספינה טיפי 

 
 נשמח לסייע בייעוץ והכוונה בכל עת.

 .hatsAppWגם  086342202 :שרדמ
 

 .בהם בכבוד ראוי אנא נהגורות פשוטים ומקצועיים. יהערה: צוותי הספינות מורכבים מאנשי ש*
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 3reedom Fשם הספינה: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הספינה Freedom III מבית Sharks Bay וההפלגה עליה מהווה  מייצגת בכבוד את שמה
ויילד לו .צוללים 20-היא יכולה לארח באהבה כ .את חופשת הצלילה המושלמת בים האדום

דייב ידידות חזקה ורבת שנים עם הבעלים אומברק, והישראלים המתארחים שם נהנים 
 מקבלת אורחים מהנה במיוחד.

 עם שני תאי  גדול ומרווח לצלילות הספינה בנויה במיוחד לצוללים, מקום ההתארגנות
דרך שתי סירות צוללים. המדריכים  שירותים ומקלחות חמות. חלק מהצלילות יתבצעו

 ומכירים היטב את האתרים. ומיים מקצועיים ואדיביםהמק

 חדר שירותים ומקלחת  ,ספינה שמונה קבינות וסוויטה אחת, כולן עם מיזוג אוויר מלאב
  .פרטי, טלווזיה ומערכת מדיה, מקרר קטן וכספת

ושישה חדרים עם  ,שני חדרים עם מיטה זוגית, חדר אחד עם מיטה זוגית ושתי מיטות יחיד
  .יחיד שתי מיטות

 סלון הממוזג מצויד בספרייה, ה .בין הצלילות אפשר להירגע בשלושה סיפוני שמש או בצל
 .ומערכת מדיה טלוויזיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מיטות 20 :מקומות לינה בספינהמספר 
 ליום לספינה 2600$ :מחיר הפלגה פרטית
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 Freedom 8 שם הספינה:
 

 

 הספינה Freedom 8 מבית Sharks Bay היא ספינה  ,עימם אנו עובדים שנים רבות
 לוויילד דייב ידידות חזקה קטנה ונעימה עם שירות מעולה, צוות חברותי ואוכל נפלא.

והישראלים המתארחים שם נהנים מקבלת אורחים ורבת שנים עם הבעלים אומברק, 
 .מהנה במיוחד

 צוללים ומתאימה במיוחד לקבוצות קטנות לחוויה מיוחדת  11-הספינה יכולה לארח כ
בספינה חמישה חדרים, שלושה עם שירותים ומקלחת פרטיים ושניים עם  .במינה

 .שירותים ומקלחת משותפים

 התארגנות לצלילה בסיפון האחורי הוא מרווח ואזור ה ,בספינה מקום לנוח בשמש או בצל
 .ונוח במיוחד

 

 
 

 מיטות. 11 :בספינה מקומותמספר 
 ליום לספינה 1600$ :מחיר הפלגה פרטית
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 la 1Belהספינה: שם 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספינהה Bella 1 הספינה היא חלק מפוארת מבפנים ומבחוץו ספינה גדולה מאוד, משופצת .
לספינה ארבעה מפלסים והיא מעוצבת בטוב טעם,  .המצוין וזוכה הפרסים Bella צימ

קי נ הצי 2019-החל מ. בעל תודעת שירות גבוההוצוות נהדר ה .מרווחת ומפנקת מאוד
 .שמירה על הסביבהל מפלסטיק

  כל חדר  .מרווחים חדרי 21-צוללים ב 24הספינה הגדולה והמרשימה יכולה לארח באהבה
 .שירותים ומקלחת פרטיים, כספת ומיזוג אוויר עם

  שני חדרי דלוקס  בסיפון העליוןעשרה חדרי סטנדרט עם שתי מיטות יחיד, ובסיפון התחתון
 עם חלונות את הנוף המרהיב.  זוגיים

 מערכת קולנוע ביתיתו ון המרכזי סלון מרווח וממוזג עם ספרייהבסיפ. 

  קפה תה לאורך כל היום נשנושיםמגוונות ומפנקות מוגשות בין הפעילויות, ארוחות. 

 ,מקומות ישיבה מפנקים במיוחדב בסיפון העליון שטח גדול לנוח ולהירגע בשמש או בצל. 
 .ארגנים וקופצים למיםבחלק האחורי של הספינה נמצא דק הצלילה ממנו מת

 

 
 מיטות. 20מספר מקומות לינה בספינה: 

 ליום לספינה 2700$ :מחיר הפלגה פרטית
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 ellaB 2שם הספינה: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הנפלאה הספינה Bella 2 שייכת לצי Bella Liveaboard המצוין וזוכה הפרסים. 
צוות ה .הספינה מעוצבת בטוב טעם ובמחשבה על כל הפרטים הקטנים, לנוחות ובטיחות

 מצוין, חברותי ומקצועי.

 הצי נקי מפלסטיק ובעל תודעת שמירה על הסביבה. 2019החל מ 

  ממוזגים ובעלי חדר שירותים כולם  חדרים, 11 -בצוללים  22הספינה מארחת באהבה
 .ומקלחת פרטי

  .מיטות יחיד וחדר אחד גדול ומפנק עם מיטה זוגיתשתי בעלי חדרים עשרה 

 בדק הצלילה מקום התארגנות נוח ומקום ייעודי לשטיפת המצלמות התת ימיות. 

 בסלון הממוזג מקום רב לנוח, וכמובן ישנו סיפון שמש עם פופים ומושבים נוחים. 

 כל המוגש טרי ומגוון, מטבח מקומי ובינלואמיהאו. 

 

 מיטות. 22 :מספר מקומות לינה בספינה
  ליום לספינה 2600$ :מחיר הפלגה פרטית
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 ellaB 3שם הספינה: 

 

 
 

 ספינה הנפלאהה Bella 3 שייכת לצי Bella Liveaboard המצוין וזוכה הפרסים. 
צוות ה .הספינה מעוצבת בטוב טעם ובמחשבה על כל הפרטים הקטנים, לנוחות ובטיחות

 מצוין, חברותי ומקצועי.

 הצי נקי מפלסטיק ובעל תודעת שמירה על הסביבה. 2019-החל מ 

  ממוזגים ובעלי חדר שירותים כולם חדרים,  11 -צוללים ב 22הספינה מארחת באהבה
 .ומקלחת פרטי

  .מיטות יחיד וחדר אחד גדול ומפנק עם מיטה זוגיתשתי בעלי חדרים עשרה 

 בדק הצלילה מקום התארגנות נוח ומקום ייעודי לשטיפת המצלמות התת ימיות. 

 בסלון הממוזג מקום רב לנוח, וכמובן ישנו סיפון שמש עם פופים ומושבים נוחים. 

 מיוהאוכל המוגש טרי ומגוון, מטבח מקומי ובינלא. 
 

   
 

 מיטות 18 :מספר מקומות לינה בספינה
 ליום  2700$ :מחיר הפלגה פרטית
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  1VIP שם הספינה:
 

 
 הספינה VIP One של ספינת  היא ספינה מפוארת ומפנקת בעלת סטנדרטים גבוהים

גנרטורים שקטים, ובנויה  חמישה כוכבים עם שירות מצוין. הספינה ממוזגת כולה ובעלת
 בים האדום. ים לחוויה בלתי נשכחתהיוצא עבור מקסימום הנאה ובטיחות עבור הצוללים

 נפרדות, כולן  וגי או שתי מיטותז -ספינה שמונה קבינות המתאימות לשני אנשיםב
 ממוזגות ובעלות חדר שירותים ומקלחת פרטי.

 שתי קבינות משודרגות בסיפון העליון, ושש נוספות בסיפון התחתון.

 ון שנעשה בטוב טעם.חדר האוכל ממוזג ונח ובו תסעדו אוכל איכותי, טרי ומגו 

 בסלון מערכת קולנוע ביתית. 

 עם נוף ומזג אוויר נהדר.  לאחר יום צלילות תוכלו להנות ממשקה בבר 

 .לאתרי הצלילה נגיע באמצעות שתי סירות צוללים נוחות 
 

 
 מיטות 16מספר מקומות לינה בספינה: 

 ליום לספינה 2700$ :מחיר הפלגה פרטית
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 nefro PearlSשם הספינה: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הספינה האיכותית והמיוחדת Snefro Pearl מבית King Snefro והמוצלח, תכוננה  הוותיק
 בלתי נשכחת.ו תיתחווי הפלגהלבאלגנטיות  בהבמיוחד עבור נוחות ובטיחות הצוללים ועוצ

  חוויה מיוחדת  צוללים, מושלמת לקבוצות קטנות כדי ליצור 12יכולה לארח הספינה
 .ואינטימית באתרי הצלילה הטובים ביותר בים האדום

 וסוויטה מפנקת, ובסיפון המרכזי חדר  בסיפון התחתון ארבעה חדרים משותפים לשניים
 .ים מיזוג מלא וחדר שירותים ומקלחת פרטיבכל החדר .משותף נוסף

 שם תוכלו להנות  ,בסיפון המרכזי חדר האוכל מעוצב חלונות פנורמיים עם נוף קסום לים
 .בסלון מערכת קולנוע ביתית .ממטבח מצרי מקומי בשילוב נהדר עם אוכל בינלאומי

 לנוח בין הצלילות. נעימים בסיפון העליון סלון נוסף ממוזג ומרווח עם בר, וסיפוני צל ושמש 

 בר בו תוכלו ליהנות מבירה קרה בשקיעה אחרי יום צלילות מוצלח סיפון שמש העליוןב. 

 .אזור ההתארגנות לצלילות גדול ונוח ובו שירותים ומקלחות להתרעננות 

 
 ות\משתתפים 8 :מספר מפליגים מקסימאלי בהפלגה פרטית

 $ ליום לספינה 2100מחיר הפלגה פרטית: 
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 nefro SpiritSהספינה:  שם
 

 

  הספינה האיכותית והגדולהSnefro Spirit  מביתKing Snefro ,יכולה  הוותיק והמוצלח
כדי ליצור את  נוחות ובטיחות הצוללים,צוללים, היא נבנתה במיוחד עבור  18לארח 

 החוויה הטובה ביותר בטיול צלילה בלתי נשכח בים האדום.

 .בסיפון התחתון שמונה חדרים משותפים לשניים, וסיפון העליון סוויטה אחת מפנקת 
 בכל החדרים מיזוג, חדר שירותים ומקלחת פרטי, מיני בר, מערכת מולטימדיה וכספת.

 מקומי בשילוב נהדר  אוכל מעוצב, שם תוכלו ליהנות ממטבח מצריבסיפון המרכזי חדר ה
 עם אוכל בינלאומי.

 להנאתכם. בסלון המרווח והממוזג מקומות ישיבה נוחים מערכת קולנוע ביתית 

 ,עם מקומות  למנוחה והירגעות בין הצלילות ישנה סאונה ושלושה סיפוני שמש מפנקים
שם תוכלו ליהנות מבירה קרה  ם יש בארים,ישיבה רבים ונוחים בשמש ובצל. בשניים מה

 בשקיעה אחרי יום צלילות מוצלח.

 .אזור ההתארגנות לצלילות גדול ונוח ובו שירותים ומקלחות להתרעננות 

 

 ות\משתתפים 13 :מספר מפליגים מקסימאלי בהפלגה פרטית
 ליום לספינה 2760$מחיר הפלגה פרטית: 
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 Snefro Love \\\ Snefro Targetשם הספינה: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 תואיכותיתאומות הפינה ההס Snefro Love ו-  Snefro Targetהצי הוותיק והמוצלח  מבית
King Snefro בנוחות ובבטיחות מירבית צוללים 20, יכולות כל אחת לארח באהבה. 

 פרטי, מערכת מוזיקה, קליטה  בכל הקבינות מיזוג אוויר מלא, חדר שירותים ומקלחת
 .אינטרנטית וכספת

o קבינות משותפות סיפון התחתון שבעב, 
o בסיפון המרכזי סוויטת מאסטר זוגית מפנקת. 
o בסיפון העליון שתי קבינות עם מיטה זוגית עם מיני בר. 

 מטבח מצרי  -מפנקות ועשירות חדר האוכל ממוזג ומעוצב בטוב טעם ובו יוגשו ארוחות
 .מקומי וכמו כן בינלאומי

  להנאתכם.בסלון מערכת קולנוע ביתית 

 או בשלושה סיפונים  ם מקומות רבים לנוח, בשני הסלונים הממוזגיםבין הצלילות ישנ
 .מפנקים בשמש או בצל

 .אזור ההתארגנות לצלילות גדול ונוח ובו מקלחות להתרעננות ושני תאי שירותים 

 
 ות\משתתפים 14עד  :מספר מפליגים מקסימאלי בהפלגה פרטית

 ליום לספינה 2760$מחיר הפלגה פרטית: 
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 arltonCנה: שם הספי
 

 

 
מטרים. הספינה גדולה, יציבה  7.5מטרים ורוחב  33באורך  היא ספינה חדישה, Carlton הספינה 

הכוללים את צוות הדרכת הצלילה וסירות  רותכםאנשי צוות לשי 10גם בתנאי ים גבוה. בספינה כ 
מקומי ובינלאומי עשיר והגשה  הצוללים, וצוות שירות הכולל את צוות המטבח והתחזוקה. המטבח

 בסגנון בופה. קיימות מנות בשריות וצמחוניות אך מומלץ לעדכן מראש לגבי בקשות תזונה. 
  הממוקמות בשלושת סיפוני הספינה.העשר קבינות  אורחים 20ה עד הספינה מארחת בנוחות רב

ון שתי קבינות עם מיטות נפרדות, בסיפון המרכזי שתי סוויטות עם מיטה זוגית. בסיפ בסיפון העליון
 מוזגות עם שירותים ומקלחת פרטיים.כל הקבינות מהתחתון שש קבינות עם מיטות נפרדות. 

 רחב. רגנות לצלילהתאאזור הובחלק האחורי חדר אוכל , סלון ממוזגסיפון מרכזי ב
 .בשמש בין הצלילותבצל או מקום רב להתפנק ן העליון ועל גג הספינה בסיפו

 
 

 
 
 

 מיטות 20מקומות לינה בספינה: מספר 
 ליום לספינה 2600$ :מחיר הפלגה פרטית
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