
                                                                                                                                      

6325112-08פקס:  3904447-052,  6342202-08אילת, טל:  4530אילן ורד,  ת.ד.   

Ilan Vered, POB 4530 Eilat, Tel: 08-6342202 , 052-3904447 Fax: 08-6325112 

info@wilddive.co.il              www.wilddive.co.il  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 ימי הפלגה במסלול המרתק של סיני למצרי טיראן וראס מוחמד  3 
  

תחום ממזרח ע"י האי טיראן ה אזור הצלילה העיקרי במסלול זה הוא מצרי טיראן. זהו אזור צר
וממערב ע"י חופי סיני. מצרי טיראן מחברים את מפרץ אילת לים סוף ודרכם נכנסות ויוצאות 

כי הגאות והשפל. זרמי מים אלו מביאים עמם שלל של מזון תהליבות ולכמויות מים גד
ומאפשרים התפתחות אקולוגית מרשימה. ולכן ניתן למצוא במצרי טיראן שוניות אלמוגים 

מרהיבות ומגוון עצום של דגה. כמויות המזון והדגה מושכים לאזור גם את הטורפים שבחבורה 
, כגון: טונות, ברקודות, בטאים, כרישי שונית פתוח ים גיולכן ניתן לראות באתרי הצלילה הללו ד

בזרם המסיע אותנו בניחותא . רוב הצלילות באזור הן צלילות כרישי פטיש והפתעות נוספות
 .לאורך השוניות המרהיבות בעולם
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 מסלול הטיול: 
 
 

09.92 
 לפני מעבר הגבול. WILDDIVEפגישה עם נציג  16:00בשעה 
 הסעה מאורגנת לשארם. לינה בספינה בליל ההגעה.מסודרת ו הבול בצורהגמעבר 

 
.0930 

צלילה ראשונה במפרץ הכרישים. בצלילה זו נתרגל לציוד ולתנאים. בנוסף תשמש   -"צלילות חימום" 
 הצלילה כצלילת רענון למי שזקוק וללא תוספת תשלום.

 ר.וזאות עם הכרצלילה ראשונה במצרי טיראן לה –צלילה שניה ב"גורדון" 
 צלילה שלישית לאורך הקיר המערבי של ה"תומאס". צלילת לילה בצידו הדרומי הרדוד של ה"גורדון".

 
10.01 
 ירקצלילה שנייה על  .של הג'קסון המזרחייום נתמקד באזור הג'קסון ריף. צלילת בוקר מוקדמת בחלקו ה

באתר ראס אום ך דרומה רדבצלילה שלישית  שהוא לדעת רבים האזור היפה ביותר. המערבי  גיםהאלמו
  סיד שהוא מפורסם במניפות הענק שבו.
 נה ושם נבצע את צלילת הלילה.לאחר מכן הספינה תפליג לנקודת העגי

 
10.02 

 קירות אימתניים ".Yulanda Reef" -" ו Shark Reef"בוקר באתר מהמפורסמים בעולם צלילה 
באתרים  מרהיבותצלילות  ".Ras Zaater"צלילה שנייה ם גדולות. המוקפים ים כחול וצלול ולהקות דגי

  .ההסעהב ן מחכה לנו רכבהגעה למעגניתן לפגוש בכל בעלי החיים הימיים בים סוף.  שם
 .20:00משוערת לאילת בסביבות השעה  ההגע

 
 
 

 מסלול זה הינו דוגמא בלבד. ניתן לשנות אתרים על פי בקשת הקבוצה או על פי החלטת הסקיפר
  וי נצלול באתרים שאינם נופלים ברמתם מהאתרים המתוארים.במקרה של שינתנאי הים. לבהתאם 
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  לאדם בחדר לשניים  ₪  2290 :מחיר למשתתף

 
 המחיר כולל:

הסעות מטאבה לשארם , וצוות הספינה מקומימדריך ישראלית הדרכה , ומיסי גבול טיפול סוכן בגבול
מי שתיה,  ,בספינה ארוחותכל ה, עם שירותים ומקלחת פרטיים שיםי אנלשנת משותפ הקבינ, וחזרה

 .מכלים ומשקולות, צלילות( 10 כ ת לילה )סה"כות יום וצלילצלילו 3, שתייה קלה ושתיה חמה
 

 המחיר אינו כולל:
 , ליום צוללל 10$ –טיפים לצוות כ  ,ליום 35$כ  שכרת ציוד צלילהה

 ב בסעיף 'המחיר כולל'מה שאינו כתו, בהפלגה רותבי, ילהליום צל 10$ -נייטרוקס
 

   IIIFreedom   הספינה:
 רישים מתוחזקת בצורה נפלאה, גדולה ומרווחת.של מפרץ הכ הגדולההספינה 

 .פרטייםחדרים עם שירותים ומקלחת כל ה
 , שנה 20מעל  אתנוצוות מאד מנוסה ומקצועי העובד 

 טעים, טרי ומגוון.אוכל 
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