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 בינואר *31חזרה:   לינואר *19יציאה: 

               2011

* התאריכים עשויים להשתנות במספר ימים קדימה או אחורה על פי זמינות הטיסות



מסלול הטיול :

   לינואר)   19  : טיסה ת "א -יוהנסברג-דרבן  (  1      יום
המראה מתל אביב ביום ד ' בערב , נחיתה בדרבן ביום ה ' בצהריים.

ביקור באקווריום של דרבן , העברה לעיירה אומקומס והגעה ללודג' מקסים עם נוף לים ,  בריכת שחייה, ועוד .
לינה בלודג ' באומקומס

   לינואר)  20-24  :  צלילות כרישים!!! (   2-6  יום 
,  אומקומסAliwal shoalצלילות עם כרישים ב -

בכל בוקר ,  אחרי ארוחת בוקר מפנקת,  נרד לחוף של הלודג '
וממנו נצא בסירות לשתי צלילות כרישים מטורפות !

נחפש ( ונמצא ) את חמשת הכרישים:
כרישי טיגריס, כרישי, זמביזים, כרישים שחורי קצוות 

לינה בלודג ' באומקומס . רגיס ,  פטישנים.  

  :  ספארי  "חמשת הגדולים "    7-8  יום 
    לינואר)  25-26  בשמורת שלו -שלו- ווה ( 

,  אחת מהשמורתHluhluweמוקדם בבוקר נעבור לשמורת 
המפורסמות של דרום אפריקה ונצא לספארי של יומיים בה
נצפה בשלל בעלי -חיים יבשתיים , ביניהם נחפש את " חמשת

כמו :  קרנף,  אריה, פיל,  בפאלו ונמר.  הגדולים"  של אפריקה
כן נצא לשיט בשמורת סנט לוסיה, בה נראה מיני ציפורים וזוחלים רבים. 

בערב נהנה מ" בראאי" ( ברבקיו ) אפריקני טיפוסי .
לינה בלודג ' הספארי,  כלכלה מלאה.  

  27  : טיסה לקייפטאון, ביקור בכף התקווה הטובה (   9  יום 
לינואר)

לאחר ארוחת בוקר מוקדמת נמריא מדרבן וננחת בקייפטאון 
בשעות הבוקר המאוחרות.  נצא לטיול מודרך בשמורת כף

התקווה הטובה,  וביקור במושבת פינגיווינים מקסימים .  
.Simon's townלינה ב -

  28  : צלילת/ שנירקול כלוב עם הכריש הלבן* (   10  יום 
לינואר)

נצא מהעיירה חאאנסביי להפלגה קצרה אל "אי כלבי - הים"
הכריש הלבן. לצלילה עם 

.Simon's townלינה ב -

   לינואר )  29  : הפלגת צלילות/ שנירקול עם כרישים פלאגיים* -  בים הפתוח    (  11  יום 
נצא מהעיירה חאאנסביי להפלגה אל הים הפתוח , אל קוי רוחב דרומיים בחיפוש אחר כרישים של הים הפתוח, 

 המרתק . העמלץ הכחול ובמיוחד 
.Simon's townלינה ב -

  : צלילות בקייפטאון , סיור להר השולחן, טיסה חזרה   12  יום 
    לינואר)  30  ארצה  (

בבוקר נבצע צלילה מפתיעה באזור קייפטאון . אחה "צ נצא 
לתצפית מרהיבה על העיר קייפטאון מפסגת הר השולחן. 

במידה שמזג האוויר לא יאפשר נבצע סיור חלופי בעיר 
קייפטאון. 

.Simon's townלינה ב -

* צלילות כריש לבן ו/או יציאה לכרישים פלאגיים ייתכן שיוחלפו בסדר הימים
ואף יוחלפו בפעילות אלטרנטיבית שוות ערך כתלות במזג האוויר ונוכחות 

כרישים באותה תקופה.

   לינואר )  31  : טיסה ארצה (  13  יום 

.העברה לשדה התעופה , טיסה קייפטאון-יוהנסבורג- ת"א .  נחיתה בנתב" ג בשעת ערב

פר כתר



2010  לדצמבר 15הרשמה והעברת מקדמה והתחייבות עד לתאריך  

תנאים ומחירים :

 $ 4,350מחיר הטיול  (לאדם בחדר זוגי): 

מחיר הטיול אינו כולל טיסות בינלאומיות•

:המחיר כולל

טיסה פנימית דרבן- קייפטאון•

בתי מלון על פי המפורט על בסיס אדם בח . זוגי. ( עלות לאדם יחיד תפורסם בהמשך)•

תחבורה:  אוטובוסים ממוזגים .•

ארוחות בוקר משך כל הטיול , כלכלה מלאה בספארי בשלו -שלו- ווה .•

כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית.•

מדריך ישראלי מצוות  "ברק אפיק טיולים"  –  אמיר גור. •

מדריך מקומי דובר אנגלית. •

סדנת היכרות עם עולמם של הכרישים , בטרם היציאה לטיול בהדרכת אמיר גור ועופר כתר.•

מיכלי צלילה ומשקולות.•

טיפים לנותני השירותים המקומיים•

:המחיר אינו כולל 

טיסות בינ" ל ת "א- דרבן וקייפטאון -ת" א•

הוצאות אישיות  ( טלפון ,  קניות, וכיו" ב).•

ביטוח רפואי ומטען .•

ציוד צלילה אישי.•

ארוחות שלא מפורטות בתכנית.•

צילום: עופר כתר



תנאי תשלום:

לאדם עם אישור התכנית והעברת טפסי ההרשמה.  500$ תשלום ראשון בסך

את יתרת התשלום ניתן לשלם בשתי דרכים :

8.12.2010 ד' ה  –   תשלומים צמודי דולר בכרטיס אשראי לא יאוחר מיום3עד .1

תשלום אחד עד שבועיים לפני הטיול במזומן (באמצעות העברה בנקאית , צ 'ק או מזומן ).  לא יאוחר.2

3.1.2011 ב ' ה  – מיום

ניתן לשלם בהעברה בנקאית שקלית או דולרית ,  צ'קים שקליים בלבד , כרטיסי אשראי  (מבית ויזה או ישראכרט),  או

במזומן דולרי  /  שקלי. 

 פריסת תשלומים בכרטיס אשראי :  מטייל המבקש לפרוס את התשלומים מעבר למועד היציאה, יוכל   •

   לעשות כן בעסקת קרדיט בכרטיס האשראי . 

 למשלמים בשקלים , התשלום יבוצע לפי שער העברות והמחאות גבוה  ( מכירה )  של בנק לאומי ביום•

התשלום . 

 צ' קים ניתן להפקיד בבנק או להעבירם אלינו אישית.•

 רמת השרון , 69  רח ' סוקולוב  949העברות ניתן  לבצע לחשבון על שם ברק אפיק בע"מ , בנק לאומי סניף  •

. 369400/74  חשבון מספר  

  נא לוודא כי עמלות ההעברה אינן חלות על המוטב.

03-5498889  אנא העבירו אלינו אישור על ביצוע פעולת הפקדה לפקס:  

 :דמי ביטול

.   $ למטייל250 ימי עבודה לפני היציאה ישולמו דמי ביטול 15מיום ההרשמה עד �

  $ למטייל. 500  ימי עבודה לפני היציאה ישולמו  דמי ביטול 3  ימי עבודה ועד  14מ  �

 ממחיר הטיול למטייל .80%משלושה ימי עבודה ועד יום היציאה ישולמו דמי ביטול שהם  �

מיום היציאה ואחריו ישולמו דמי ביטול מלאים למעט ההחזר שיתקבל מהסוכנים המקומיים .�

(ימים =  ימי עסקים)

פטגוניה,  איי הפסחא,  שייט  דמי ביטול של חבילות מיוחדות  (כגוןאינם כוללים כל דמי הביטול המוזכרים לעיל  •
בגלפגוס ,  אינקה טרייל, קרנבל,  השבוע הקדוש ),  אם כבר שולמו על ידנו עבור המטיילים עד מועד הביטול.

 של כרטיסי טיסה כפי שיגבו על ידי חברותדמי ביטול או שינויכל דמי הביטול המוזכרים לעיל אינם כוללים  
התעופה .

במידה והונפקו אשרות כניסה בכל מועד ביטול ומכל סיבה שהיא , יחויב המטייל בעלויותיהן.•

בכל מקרה של ביטול ומכל סיבה שהיא , יש להעביר הודעה בכתב למשרדנו .
 ימי עבודה ממועד 30החזרים כספיים למטייל , למעט דמי הביטול המצוינים מעלה  ( לפי מועד הביטול)  יעשו בתוך  

הביטול. 

עם כל האמור לעיל, במקרה של ביטול טיול,  נעשה את מירב המאמצים למזער את הנזק ולהשיב לכם את כל
התשלומים שיתקבלו חזרה מהספקים השונים.  


