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  אטול ופובהמולה-האיים הדרומיים אדו
 עם בועז סמוראי

 2023 מרץ 05 –פברואר  24

 

 
 

, שדה GAN-אי לישירות מדוב , חברת פליי דובאי מתחילה בטיסות 2023בפברואר 
 .  ADDU ATOLL -א בהתעופה הנמצ

 . אטול זה הינו הדרומי ביותר במלדיבים והיחידי הנמצא מדרום לקו המשווה
כשהצלילות במקום כוללות תחנת ניקוי מנטות  תחת למיםחודי ויפהפה מעל ומל ייזהו אטו

 פעילה מאד, צלילות קיר מדהימות עם אלמוגים חיים ובריאים וצלילות כרישים מעולות. 
בשל  תיים האחרונותשנרה מהירה, מגיעים לאי פובהמולה שהתפרסם בשעה משם, בסי

קום אחר בעולם ובזכות י שלא ניתן לחוות בשום מיות עם כרישי הטיגריס כפהצלילות הייחוד
 . צלילות עם הכרישועלים

 
אנו נצא עם קבוצה ראשונה לטיול מיוחד המשלב את שני המקומות בשבוע   2023בפברואר 

 צלילות יומיות.יציאות לו םל האיים עצמאחד עם לינה ע
ה  י אוכלוסי םע תנטי וא זוהי חוויה מדהימה מתחת למים ולא פחות מעל המים תוך מפגש 

 פים מדהימים. מכניסת אורחים ומיוחדת, נופים וחות מקומי
 

 נחווה את המלדיבים האמיתיים , מיתה המקויהאוכלוסי  את נכיר, יםמקומי יםבלודג' נלון
 החיים בתוכו.  הים נקיעחיים לצד ונלמד כיצד המקומיים 
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 ל: ו יטהמסלול 
 

  .  יאדובדרך  לאדו אטולעד טיסות מת"א    23.02.24
 

   .הכולל ארוחת בוקר ללילה לודג' צוללים  ,לאדובהגעה    23.02.25
 
 באחד הימים נבצע גם צלילת לילה., כל יוםשלוש צלילות בשלושה ימים /   0226.-32.02.28
 

23.03.01    
 לאחר ארוחת הבוקר העברה לפובהמולה.

 .   לילות לשלושהבפובהמולה  , כניסה ללודג' Fuvahmulahלאי  בהגעה
 מולה.תתבצענה שתי צלילות בפובהביום זה 
  

 .יום בכל ילותצל 3וללים צלילה הכ יומיים  23.03.03-02
 ת ובזרמים מוקוות עמהצלילק . חלתר מפעם אחתבחלקם נצלול יואתרי צלילה   9לאורך האי 

 לפים לאורכו. משמעותיים. בצלילות אלו נתרכז פחות בריף ויותר בבעלי החיים הגדולים החו
לפגוש  לעיתים אי וניתן כרישים אלו שוחים סביב היגר אולם יי הטכרישבאתר צלילות  שתית לפחו

 לות האחרות.בצליגם  תםוא
 

  חזרה בבוקר לאדו. מלון לכמה שעות וטיסה בלילה  23.03.04
 
   .נחיתה בישראל  32.03.05
 
 

 דובאי )יציאה מת"א( דרך   טיסות
 שעות(   03:05דובאי  ליי )פ 04:50דובאי   25.02 -  23:45ת"א  24.02

 ות( שע  05:45באי )פליי דו  16:00 גאן איילנד  25.02 -  09:15י דובא  25.02

 חזור:  

 שעות(   05:55ובאי )פליי ד   03:55דובאי   05.03  – 23:00 גאן איילנד 03.04

 שעות(   03:45דובאי )פליי   08:55ת"א  05.03 -  07:10אי דוב   03.05

 
 

 

 

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


 

6325112-08: פקס 0444739-520,  4220236-08אילת, טל:  4530.ד. ן ורד,  תאיל  

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

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

 
 ן ואיפה נלו   האי, ההווי

 
 ומיועד למי שהסיכוי לחוות זאת במהלך  אקסטריםוויית טבע ד שמטרתו חיול מיוחר בטמדוב

 חופשת הצלילה, חשוב לו יותר מהפרמטרים האחרים. 
 ות. מפנק פינותים או סולא בריזורט  יםמקומי יםמדובר על חופשה באי

 ה.צובת הקבולט ו( שנלקח/ מלונות צוללים ססט האו)ג  יםומימק ים'לודגהלינה ב
לבד כשארוחות צהרים וערב באזור הלודג' ארוחת בוקר ב לתולהלינה כלנד )אדו אטול( בגאן איי

 . 5-15$עולות בין 
  ין אתמקומי יכ  טבח כאשרה, וחות  ושתיה קלאת כל הארבאי פובהמולה, הלינה כוללת 

 . חות בלודג'הארו
 

 . בסביבה ליום ולהסתובב 30$-יתן לשכור טוסטוס בעלות כנם באיי
 

 .  וטבע , חופים יפים בחלקם ניתן לשחותבצמחיה יםעשיר םיאיה
 ם. י מיציפור ל ולפגושם ניתן לטייאגמים בה 2 מרכז האי פובהמולהב

 
 ית בישראל.רשמם דה ואנו מייצגים אותפינבחרו על ידינו בק יםהמקומי  ניםהמועדו

ועיים  ות הנדרשת, מקצמת השירמכירים את רה אנשי מקצוע מעוליםעל ידי  יםמנוהלהם 
 על בטיחות.  ומקפידים

 
 Ataraxisהמלון בפובהמולה  
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 quatorial divers lodgeEאיילנד   דג' הצוללים בגאן לו
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 : מחירי הטיול 
 

 ( תוספת סינגל 400$)  םילשניבחדר  לאדם דולר   3550
 

  כולל:המחיר 
ולמועדון   ללודג' וחזרההעברות משדה התעופה , רכמתואאומיות נלטיסות בי וראי, סמ ל בועז ש ליווי 

תכנית צלילה  , לינה לפי התיאורסירה פרטית לקבוצה למעבר מאדו לפובהמולה וחזרה, ,  רההצלילה וחז 
 ומשקולות מכלים, לפי התיאור

 
 : אינו כוללהמחיר  

חיר  מ'יף  בסע  כלול ודבר שאינכל , בכל אי( 50$-)כ לכל הטיול  לאדם  100$  טיפים , 200$-כד השכרת ציו
 לארוחה ויש מבחר מסעדות טובות(  15$עד   5-צהרים וערב )עולה כארוחות   –בגאן איילנד  '. כולל 

 ביטוחים מכל סוג שהוא. 
 
 ם לפני הטיול יו  60עד נוספים   50%/  זמנהבעת אישור הה %50 נאי תשלום: ת
 

 טיות. קרי  ביטולים מסיבותם של  ח מקרילעשות ביטוח נסיעות המבטמומלץ  טול: יתנאי ב 
שונות.  ופה החברות התע  איחורים של טיסות על ידיטולים או על בי ראיתאינה אח WildDiveחברת  

 תפים. המשת בור את פתרון הולם עמציתשמח לסייע ב  WildDiveויחולו שינויים בטיסות חברת    הבמיד
 

   :ול יבטתנאי ביטול 
 900$יום לפני הטיול  60עד 

 100%ביטול  ילפני הטיול: דמיום   60-פחות מ
 

 :  בטיסותתנאי ביטול 
 דולר  130ביטול טיסה 

 רטיס חדש במידה וקיים. ר כ + הפרש למחי  חינם שינוי 
 ק"ג    7בנוסף תיק יד ק"ג ו   20מזוודה 
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