האטרקציות שיתנו לכם כנפיים
טיולי תרבות

ממריאים לחופשה קסומה

מסע אל
הר סיני

טיפוס על הר סיני שגובהו  2,285מטרים .מומלץ להתחיל את הסיור המרתק בשעה  02:00לפנות בוקר
לערך .הטיפוס על ההר מתבצע ברגל או ברכיבה על גמלים (בתשלום נוסף) .לאחר שתגיעו לפסגה ,שם
ממריאים לחופשה קסומה
לפי המסורת קיבל משה רבנו את התורה ,תהנו ממחזה מפעים :הזריחה מעל ההרים היא בלתי נשכחת.
בחזרה לעמק ,נבקר במנזר סנטה קתרינה המפורסם.

סנטה
קתרינה +
דהאב

במעלה הר סיני ,בגובה של כ –  1,750מטרים ,נמצא מנזר סנטה קתרינה המפורסם .זהו המנזר העתיק
ביותר והוא פועל ברציפות מאז הקמתו .המנזר הוכר כאתר מורשת עולמית ע"י ארגון אונסק"ו .לאחר מכן
נבקר בדאהב המרתקת.

שעות

מחיר

 19:00 - 12:00וטיול זריחה
החל מהשעה 02:00
לפנות בוקר

 $ 54מבוגר
 $ 30ילד

שעות

מחיר

18:00 - 05:00

 $ 54מבוגר
 $ 30ילד

טיולי אקסטרים במדבר

טרקטורונים
במדבר
באגי
אקסטרים
אקסטרים
ים  -יבשה

צאו לנסיעה פראית כשאתם רכובים על טרקטורון ,משך הטיול כשעתיים וחצי.

צאו לטיול אקסטרים מטורף ומלא אדרנלין כשאתם רכובים על באגי ,משך הטיול כשעתיים וחצי.

חווית אקסטרים יוצאת דופן עם באגי טרקטורון ושילוב של ספורט ימי

שעות

מחיר

מהזריחה עד השקיעה

$ 42

שעות

מחיר

מהזריחה עד השקיעה

$ 54

שעות

מחיר

16:00 - 08:00

 $ 82ילד
 $ 88מבוגר

טיולי צלילה מרהיבים

שמורת
הטבע
ראס מוחמד

שמורת הטבע ראס מוחמד היא אחד מאתרי הצלילה והשנורקלינג המדהימים במצרים ,שזכתה
למעמד של שמורת טבע מוגנת .חוץ מהנוף הקסום שתראו שם ,כשתצללו תמצאו שוניות אלמוגים
שלא נגעה בהם יד אדם ועוד דברים מרהיבים ,ראס מוחמד הוא מקום שאסור לפספס אותו!

שייט וצלילה
בסירת נאוטילוס

שייט יוקרתי בים האדום ואפשרות לצלילה ב  3 -אתרי שנורקלינג חלומיים בשמורת ראס מוחמד

שייט וצלילה
בסירת מפרש

שייט בשמורת ראס מוחמד בנוף תת-מימי שאין כמותו ,במהלך השייט ניתן לשחות ולעשות שנורקלינג

חווית צלילה
בלתי נשכחת

צלילה באתרים הנחשבים לצבעוניים וליפים בעולם ,בזכות המים הצלולים ,ריפים עשירים ,קירות
וזרמים ,אלו שכבר עשו את זה מספרים על חווית צלילה בלתי נשכחת.

הצוללת
השקופה

הצוללת השקופה ( 3.8מטר מתחת לפני הים) היא דרך נחמדה להישאר יבש כאשר נהנים מהנופים
התת ימיים המופלאים ומהחיים הימיים שמתחת לים האדום

שייט לילי
VIP

נאסוף אתכם מהמלון ישירות למרינה ,שם נעלה על סירה לשייט מרתק , ,מופעי זמר ועוד

שעות
( 14:00 - 08:00ברכב)
( 17:00 - 08:00בסירה)

מחיר
 $ 54מבוגר
 $ 30ילד

שעות

מחיר

17:00 - 08:00

 $ 54ילד
 $ 102מבוגר

שעות

מחיר

17:00 - 08:00

 $ 90מבוגר
 $ 48ילד

שעות
14:00 - 11:00

מחיר
$ 72

שעות

מחיר

13:00 - 09:00

 $ 54מבוגר
 $ 30ילד

שעות

מחיר

22:00 - 17:00

 $ 24ילד
 $ 47מבוגר

טיול משפחות

מופע
דולפינים

את הדבר הזה תזכרו הרבה זמן!! מופע דולפינים מקסים וחוויתי שיגרום לכם להתאהב
ביצורים המקסימים הללו ,מתאים לכל הגילאים!!

לשחות
ולשחק עם
דולפינים

נסו חוויה חדשה ובלתי נשכחת!! שחקו ושחו עם הדולפינים שלנו!! זו הזדמנות חד פעמית עבורכם
ליצור אינטראקציה אישית עם הדולפינים ,תוכלו להתבונן מקרוב באינטליגנציה שלהם ובטבעם
השובב .מי ינצח במשחק כדורעף המים? אתם או הדולפינים?

סיטי תור

נצא לסיור בעיר עם מדריך מקצועי שיספר את סיפורה וייתן עצות למיקוח בשווקים ההומים .נלמד
להכיר אותה מתוך המקומות שהתייר הרגיל לא מכיר!! המסגדים הענקיים ,החנויות הקטנות והייחודיות,
מסעדות מקומיות ,שופינג ועוד מקומות מרתקים.

חמאם
טורקי

תעצמו רגע את העיניים ותדמיינו את עצמכם לוקחים נשימה עמוקה ונרגעים במתחם מיוחד שיש
בו אווירה קסומה ,מרגיעה ומרעננת .רוצים להתפנק? אנחנו מחכים לכם!!

שעות

מחיר

17:00 - 14:00

$ 30

שעות

מחיר

יש להזמין מקום מראש
ולהגיע בשעה המיועדת

$ 106

שעות

מחיר

22:00 - 17:00

 $ 9ילד
 $ 18מבוגר

שעות

מחיר

יש להזמין מקום מראש
ולהגיע בשעה המיועדת

$ 54

חיי לילה

בילוי
לילי

חיי הלילה בשארם א-שייח' הם משהו שאסור לפספס .לרשותכם מגוון יוצא דופן של מועדוני לילה,
אוכל ,ריקודים ושתייה באחד מהפאבים המקומיים או הבינלאומיים הנהדרים עד אור הבוקר

שעות

מחיר

03:00 - 23:00

$ 36

כל התמונות המופיעות בדף זה הינם להמחשה בלבד
כל המחירים המופיעים בדף זה הינם בדולר $ -
האטרקציות הנ"ל מבוססות על טיולי הרשמה אליהם יצטרפו אורחים נוספים.
הכניסה לאטרקציות המופיעות בדף זה לתינוקות מגיל אפס עד שנתיים הינה חינם
 0-2חינם  - 2-12 //ילד  12+ //מבוגר
דמי כניסה לפארקים לאומיים \ שמורות טבע ,ישולמו על ידי האורחים לספק טרם היציאה לטיול.
חברת כנפיים אינה לוקחת אחריות על האטרקציות

077-80-4-80-80

knafaim.co

