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כולל את הצלילות הטובות ביותר של דרום סיני מסלול זה למעוניינים לבצע 
 מפרץ סואץ. לראס מוחמד ומערבה א

 את האתרים המובילים והמפורסמים ביותר בדרום סיני. כולל טיול צלילה זה
 ועהאנייה הטבה, Thistlegorm אנייה הטבועהכגון ה יםאתרי ספינות טרופות מדהימכולל מסלול ה

Dunraven .מפרץ סואץ כגון הפתחה הקטנה ושאג רוק, ואתרים המאפיינים יפיפיות בשוניות  אתרי
 הקירות המפורסמים של ראס מוחמד., את דרום מפרץ אילת

 זהו אחד המסלולים היפים ביותר בדרום סיני. 
 

 
 

 Snefro Targetהספינה 
וחות ובבטיחות מרבית באתרים צוללים בנ 20-כמארחת  Snefro Targetהספינה האיכותית 

בסיפון התחתון שבעה קבינות משותפות, בסיפון המרכזי סוויטת מאסטר  הטובים ביותר של סיני.
 בסיפון העליון שתי קבינות עם מיטה זוגית עם מיני בר.  זוגית מפנקת.

 
נטית בכל הקבינות מיזוג אוויר מלא, חדר שירותים ומקלחת פרטי, מערכת מוזיקה, קליטה אינטר

מטבח מצרי  -חדר האוכל ממוזג ומעוצב בטוב טעם ובו יוגשו ארוחות מפנקות ועשירות וכספת.
מקומי וכמו כן בינלאומי. בסלון מערכת קולנוע ביתית שם תוכלו לצפות בסרטים להנאתכם ובתמונות 

ים בין הצלילות ישנם מקומות רבים לנוח, בשני סלונ וסרטונים אותם צילמתם בצלילה האחרונה.
  ממוזגים או בשלושה סיפונים מפנקים בשמש או בצל.

 אזור ההתארגנות לצלילות גדול ונוח ובו מקלחות להתרעננות ושני תאי שירותים.
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09.06 
 מעבר הגבול והסעה מאורגנת. לינה בספינה בליל ההגעה.,  Wilddiveפגישה עם נציג  20:00בשעה 

09.07 
ולתנאים. בנוסף תשמש לספינה לציוד התרגלות  מפרץ הכרישיםאו ב Temple-ראשונה בת חימום צליל

צלילה שניה לאורך שונית האלמוגים המרשימה  למי שזקוק וללא תוספת תשלום. ןריענוהצלילה כצלילת 
מערבה לעבר "הפתחה  נפליגמשם . קיר יפיפה עשיר בדגה ואלמוגי מניפה רבים. Ras Um Sidשל 

אתר זה אנו פוגשים מידי צלילה שלישית לאורך שונית צבעונית. ב" של "שאב מחמוד" שם נבצע הקטנה
 לינה בלגונה השקטה של "שאב מחמוד" ואופציה לצלילת לילה במקום. .Leopardבכרישי  פעם

09.08 
. האנייה נחה הפוכה על הקרקעית Dunravenספינה הטבועה באתר ה מרשימה במיוחד ת בוקרצליל

צלילה שניה בצדו הצפוני של "שאג רוק" . םום ולצאת באזור הירכתיימהחרטה יבטן האניניתן להיכנס לו
אב עלי שם ננסה שלאורך הריף המרשים במקום. צלילה שלישית בו .Sara Hהטרופה  האנייהבשבר 

 המגיעים למקום לפני השקיעה. אפשרות לצלילת לילה במקום. ם בטבעליהנות מחברתם של דולפיני
09.09 

בריטית  אניית אספקה. "Thistlegormהטבועה " רי השיא של ההפלגה, אנייהצלול באחד מאתעם בוקר נ
צלילה מהטובים אחד מאתרי הונחשבת ל II-הלחמת העולם מהגרמנים ב טובעה על ידי מטוסים אשר

נוספת לאחר צלילה מטרים.  14והסיפונים העליונים ב מטר  30בעומק ה נחה על השדרית יהאני. בעולם
בצד הצפוני של הריף  .Shaab Abu Nahasבלגונה הפנימית של נפליג ונעגון לצלילה שלישית  באתר

 ממתינות לנו ארבע אניות טבועות ליום המחרת.
09.10 

. צלעות מתכת משוננות עליהן היו מורכבים Carnaticאת הבוקר נפתח בצלילה בשבר האנייה העתיקה 
בקלות רבה. זוהי אחת  היתן לעבור ולהיכנס אל בטן האנייסיפוני העץ יוצרות מחסה לאלפי דגיגונים. נ

המונחת על הקרקעית  Gianis D  ההאניות הטבועות היפות והעתיקות באזור. צלילה שנייה תהיה לאניי
. זהו יום צלילות מיוחד וצלילות מרגשות במיוחד לאוהבי בזווית חדה המבלבלת את אלה החודרים לבטנה

 לקראת יום המחרת. Sting Rat Stationנחצה מזרחה ונעגון באתר  אניות טרופות. אחר הצהרים
09.11 

קירות אימתניים  ".Yulanda Reef" -" ו Shark Reef"בוקר באתר מהמפורסמים בעולם צלילה 
 -". צלילה שלישית ב Sharks Observatoryצלילה שנייה "המוקפים ים כחול וצלול ולהקות דגים גדולות. 

"Ras Zaater." ניתן לפגוש בכל בעלי החיים הימיים בים סוף.  באתרים שם מרהיבותש צלילות שלו 
ממתין לנו רכב ההסעה אל גבול טאבה ומעבר הגבול  שם לקראת הצהריים חוזרת הספינה למעגן

 20:00הגעה לגבול בסביבות השעה  לישראל.
 

 תרים המתואריםנצלול באתרים שאינם נופלים ברמתם מהאמסלול מקרה שינוי במסלול דוגמא: 
 

  לאדם בחדר לשניים  ₪  3490 :מחיר למשתתף
 

 הסעות מטאבה לשארם וחזרה , מיסי גבול ,טיפול סוכן בגבול :המחיר כולל
 וצוות הספינה מקומימדריך מדריך ישראלי, הדרכה של 

 קבינות עם שירותים ומקלחת משותפים 2 קבינות לשני אנשים עם שירותים ומקלחת פרטיים.
 מי שתיה, שתייה קלה ושתיה חמה, חות בספינהכל הארו

 .מכלים ומשקולות, צלילות( 14 כ ת לילה )סה"כוצלילות יום וצליל 3
 

 $10 -טיפים לצוות כ , ליום 30$כ  שכרת ציוד צלילהה, ₪( 250-ויזה למצרים )כ  :המחיר אינו כולל
 עיף 'המחיר כולל'מה שאינו כתוב בס, 6$דמי כניסה לפארק הימי ראס מוחמד , ליוםלאדם 
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