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 פלוס ומסלול הטיולספארי על תכנית 
  

וניתן להחליט תוך כדי  ראשון ורביעיניתן לעלות ולרדת מהספינה בימי "ספארי פלוס" הינה תכנית בה 
  הטיול האם להישאר ימי צלילה נוספים על גבי הספינה.

  )Freedom VIII(במקרים בהם קבוצות קטנות תיתכן יציאה על  Freedom IIIההפלגות בספינה 
  ₪  2190ימי צלילה  3 . שני עד רביעישארם. צלילות ימי לראשון בערב מעבר הגבול והעברה  ימי
  ₪  2690ימי צלילה  4 שבת. עד  שארם. צלילות ימי חמישילרביעי בערב מעבר הגבול והעברה  ימי

  ₪  ₪4500  4880ימי צלילה  7= יציאה לאחד הטיולים והוספת הטיול הבא אחריו 
  

  המחיר כולל:
משותפת לשני אנשים עם  הקבינ, הסעות מטאבה לשארם וחזרה, הדרכהומיסי גבול,  טיפול סוכן בגבול

צלילות יום  3, מי שתיה, שתייה קלה ושתיה חמה ,בספינה כל הארוחות, שירותים ומקלחת פרטיים
  .כלים ומשקולותצלילות, מ 2, יום הצלילה האחרון כולל וצלילות לילה

  
  המחיר אינו כולל:

  , ליום צוללל$ 10 –טיפים לצוות כ –פנס  ,$ ליום35שכרת ציוד צלילה כ ה
  מה שאינו כתוב בסעיף 'המחיר כולל', בירות בהפלגה, $ ליום צלילה10 -נייטרוקס

  
  

להלן התכנית השבועית. אתרי הצלילה כמו גם סדר האתרים על פי הימים עשויים להשתנות עקב 
 קפטיין הספינה.תנאי ים, שיקולי המדריכים ושיקולי 

  
  יציאה לטיול שלושה ימים

  
   יום ראשון

  בערב מעבר הגבול, עלייה על רכב ההסעה ונסיעה לשארם. 20:00
  חלוקה לחדרים ושינה. ,עלייה על הספינה , תדריך בטיחות

  
  יום שני

  .צרי טיראןהספינה תעזוב את האזור ותפליג למאחר מכן ול במפרץ הכרישיםצק דייב  תצליל
  צלילת לילה.פלוס באזור נוספות צלילות  2עגון בגורדון ואנו נבצע הספינה ת

  
  יום שלישי

ג'קסון. צלילת בוקר בקיר המזרחי, צלילה שנייה בקיר המערבי שהוא לדעת הריף הבוקר נצלול באזור 
לאחר מכן הספינה תפליג דרומה ואנו נבצע צלילה שלישית בראס אום  רבים האזור היפה ביותר בטיראן.

  .באתר הטמפלהידוע במניפות הענק שלו. צלילת לילה סיד 
  

  יום רביעי
  .עליצלילה שנייה ג'קפיש  . יולנדהריף ושארק בצלילת בוקר  . היום נבצע צלילות בראס מוחמד

  לאחר מכן הספינה חוזרת למזח. 
  עה לגבול.צוללים שמסיימים את ההפלגה: התארגנות והס

ט של מפרץ ארוחת ערב טעימה במסעדת הריזורצוללים שנשארים על הספינה ייהנו מזמן יבשה וכן 
  הכרישים.

  לינה על הספינה במזח.
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  הגעה לטיול ארבעה ימים
  בערב מעבר הגבול, עלייה על רכב ההסעה ונסיעה לשארם. 20:00

  ם ושינה.עלייה על הספינה , תדריך לילה לבטיחות חלוקה לחדרי
  

  יום חמישי:
  במפרץ הכרישים.צלילה צק דייב  - צוללים שהצטרפו ברביעי בלילה 

  צלילה לצד העמוק של מפרץ הכרישים. –הצוללים שנשארו מהטיול הקודם 
צלילות  שם נבצע שתיהספינה תעגון בגורדון . לאחר מכן הספינה תעזוב את האזור ותפליג למיצרי טיראן 

  לת לילה.זור וכן צלינוספות בא
  

  יום שישי
  דריפט לאורך הקיר של ווד האוס. צלילה שניה יון המפורסם. נרחף מעל הקנשם צלילת בוקר בתומס 

לאחר מכן הספינה תפליג לנקודת עגינה בתוך הלגונה הדרומית של טיראן ואנחנו נבצע צלילה שלישית 
  על הקיר החיצוני של הלגונה וכן צלילת לילה בתוך הלגונה.

  
  תשביום 

ג'קסון. צלילת בוקר בקיר המזרחי, צלילה שנייה בקיר המערבי שהוא לדעת הריף הבוקר נצלול באזור 
לאחר מכן הספינה תפליג דרומה ואנו נבצע צלילה שלישית בראס אום  רבים האזור היפה ביותר בטיראן.

  .באתר הטמפלסיד הידוע במניפות הענק שלו. צלילת לילה 
  

  ראשוןיום 
  .עליצלילה שנייה ג'קפיש  . יולנדהריף ושארק בצלילת בוקר  . לות בראס מוחמדהיום נבצע צלי

  לאחר מכן הספינה חוזרת למזח. צוללים שמסיימים את ההפלגה: התארגנות והסעה לגבול.
ט של מפרץ צוללים שנשארים על הספינה ייהנו מזמן יבשה וכן ארוחת ערב טעימה במסעדת הריזור

  הכרישים.
  במזח. לינה על הספינה

  
  הגעה לטיול שלושה ימים

  בערב מעבר הגבול, עלייה על רכב ההסעה ונסיעה לשארם. 20:00
  חלוקה לחדרים ושינה. ,עלייה על הספינה , תדריך בטיחות

  
 


