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עם הצלם  הנהדרת   MV Galapagos Masterעל הספינה  בגלפאגוסהפלגת צלילה מדהימה 
 נועם קורטלר.  -ומדריך טיולי הצלילה 

 
 .2020 בנובמבר  16 – 09תאריך ההפלגה 
 .16.11ירידה מהספינה בבוקר /    אחה"צ 09.11-ב מסאן כריסטובלההפלגה יוצאת 

 
 !!!! בגלפגוסחשובים מסלול הכולל את כל האתרים ה
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 מסלול הטיול:
20..1107  

 טיסות מת"א לקיטו. 
 על בסיס חצי פנסיון.הסעה למלון  בהגעה לקיטו

 
20..1108  

 .לינה וארוחת בוקרעל בסיס מוזיאון קו המשווה. לינה במלון ביקור ביום טיול בקיטו כולל 
 

20..1109  
 ועליה לספינה לקראת תחילת ההפלגה. טיסה מקיטו לסאן כריסטובל 

 וולף.-כולל האיים דרווין ו   MV Galapagos Masterשבוע הפלגת צלילה על הספינה 
 ות הים, איגואנות וציפורים.שם נצפה בארי Bartoloma-במלבד הצלילות, ההפלגה תבקר גם 

כולל אזור לסיור באי המדהים  Santa Cruzלאחר צלילת הבוקר, נרד לאי  15.11.20בתאריך 
 הרמה הגבוהה בה ניתן לראות את צבי הענק משוטטים בסביבה הטבעית שלהם. 

 נה להפלגת חזרה לסאן כריסטובל.נבקר בפורטו איורה, העיירה המקומית , ונשוב לספי
  

20..1116 
  San Cristobal-ירידה מהספינה ב

 . לגוויאקילה חזרה מסאן כריסטובל טיס
 למנוחה לקראת הטיסה חזרה הביתה.  Uniparkהסעה למלון  לגוויאקילבהגעה 

 לינה על בסיס חצי פנסיון.
 

20..1117  
 צ'ק אין לטיסה חזור )פירוט הטיסות בהמשך(

 
 טיסות בינלאומיות עם איבריה:ה בלבד: דוגמ
 הלוך

 (שעות 06:30  איבריה )  10:40  מדריד  07.11  -  05:10ת"א    07.11
 שעות( 10:10  איבריה )  16:25  קיטו  07.11  -  12:15  מדריד  07.11

  חזור
 שעות( 11:55 איבריה )  14:00  מדריד  18.11  -  20:05  גוויאקיל  17.11
 שעות( 04:40  איבריה )  05:00  ת"א  19.11  -  23:20  מדריד  18.11

 

  משוערים. –פרטי הטיסות, מחירן ותנאי השינוי / ביטול שלהן 
 נוכל לתת המידע המדויק בהתאם לטיסות שיפתחו. 2019 ינוארבחודש 
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 $ לאדם(200 –בחדר סטנדרט )תוספת לחדר למעלה  9200$  מחיר הטיול:
 .2017המחיר הינו משוער בהתאם לטיסות נכון לדצמבר 

 !! 2019נטיות בינואר המחיר יעודכן לכשיפתחו הטיסות הרלוו
 

ליווי והדרכה )צילום( של נועם קורטלר, טיסות בינלאומיות וטיסות פנים )מחיר הטיסה עשוי להשתנות  ולל:המחיר כ
, הדרכה, מכלים טיולים כפי שמתואר במסלולהפלגת צלילה על ספינה מפוארת, במידה ולא מזמינים מראש ובזמן(, 

 .סלול, לינה כפי שמפורט במ, הסעותהבהפלג , שתיה קלההבהפלג כל הארוחותנייטרוקס, ומשקולות, 
 

כל מה $(, ארוחות שאינן כלולות בבתי המלון, 150טיפים )מומלץ השכרת ציוד, מסי גלפאגוס,   המחיר אינו כולל:
 שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"

 
 :2018-נכון ל מסים בגלאפגוס

 $ שמשולמים במזומן בלבד עם ההגעה לסאן כריסטובל100מס כניסה לשמורת גלפאגוס:  -
 $ מזומן בלבד.Guayaquil   :30-( מDeparture taxה )מס יציא -
 $ במזומן בלבד שישולמו בצ'ק אין לטיסה בקיטו.10כרטיס מבקר )חובה בגלפאגוס(:  -
 מס על כל רכישה בספינה. 12% -

 
 

     

  
 
 
 
 
 

mailto:info@wilddive.co.il
http://www.wilddive.co.il/


 

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

Wilddive, POB 4530 Eilat, Tel: 00972-8-6342202 , 00972-52-3904447  

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

 
 

 תנאי תשלום:
 $ לא ניתנים להחזר300דמי רישום בגובה  -בעת הרישום 

 שנה לפני הטיול 50% -השלמה ל
 יום לפני הטיול 90הנותרים  50%

 
 :הבינלאומיות ותתנאי ביטול / שינוי בטיס

 יעודכן בהמשך לפי הטיסות הנבחרות
 

 תנאי ביטול בהפלגה ובטיול:
 $ דמי ביטול400 –יום לפני ההפלגה  270ביטול מעל 

 $ דמי ביטול1300 –יום לפני ההפלגה  180-יום ל 270ביטול בין 
 י ביטול$ דמ2500 –יום לפני ההפלגה  90-יום ל 180ביטול בין 

 מלאים !!! דמי ביטול –יום לפני ההפלגה  90-ביטול פחות מ
 במקרה של ביטול, יש לשלוח הביטול בכתב על נייר חתום.

 ניתן לשלוח אדם אחר במקום המבטל.
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