שלום רב,
אנו שמחים שבחרתם להתעניין בקורס אצלנו במרכז הצלילה מנטה מבית ישרוטל.
בכל קורס צלילה בישראל יחס החניכה במים הוא מקסימום  1:6למדריך וכל קורס ייתן לכם
תעודת צלילה בינלאומית לעומק של עד  18מטר (כוכב אחד) או  30מטר (כוכב שני) .בנוסף ,לכל
מועדון אישור הדרכה של רשות הצלילה הישראלית ויצייד אתכם בציוד למהלך הקורס (בדרך
כלל כולל מחשב צלילה לבטיחות מרבית) וביטוח למהלך הקורס .כמעט בכל מועדון בכוכב שני
צוללים למגוון אתרי צלילה .אם כך מה השוני?
על מנת שתוכלו לבחור את המקום המתאים עבורכם ביותר ,הכנו עבורכם טופס השוואה עם
מגוון קטגוריות רלוונטיות.
נשמח לארח אתכם אצלנו במרכז הצלילה ישרוטל מנטה.
קטגוריה
כיצד
מחלקים
לקבוצות
מיקום
הצלילות

האם
המועדון
מעביר
קורסים
נוספים?
מה רמת
המדריכים?
חבילת
קורס +לינה

כיתות

בריכת
אימונים
מלתחות

מנטה

שם המועדון:

שם המועדון:

על פי הגעה ,בקשה וגיל.
החלוקה לקבוצות מתבצעת קודם כל לפי מי
שהגעת עימו ואתה רוצה להיות עימו לאחר מכן
לפי גילאים .טווח הגילאים בקורסים רחב מאוד
ונע בערך בין .12-60
חוף אלמוג ומגוון אתרי צלילה.
כוכב אחד זה קורס שלומדים בו איך לצלול ,איך
להיות בטיחותי במים .הצלילות הראשונות
מתקיימות בבריכת האימונים הפרטית שלנו על
מנת שתתרגלו את התרגילים במקום שמור ובטוח
לפי הירידה לים .לאחר מכן מתקיימות  6צלילות
ים בחוף אלמוג .בכוכב שני – תקצרו את הפירות
של היכולות שלמדתם ותצללו למגוון אתרי צלילה
באילת כמו הסט"יל ,היתוש וסלע משה.
מנטה הינו מועדון בדרגה גבוהה המאפשרת
הסמכת מדריכי צלילה.כמועדון שכזה ,יש לנו את
האפשרות לבחור לצוות שלנו את הטובים
שבמדריכים ואנו מקפידים על רמת ההדרכה
הגבוהה ביותר שאנו יכולים .במרכז הצלילה
מנהל בית ספר האחראי על הקורסים ורווחת
החניכים ,מבקר איכות שבדרגתו הוא מסמיך
ומאמן מדריכי  SDIהמקפיד על שיפור מתמיד של
החומר הלימודי והצוות המקצועי ומסמיך
מדריכים בינלאומי (הדרגה הגבוהה ביותר
בארגון) שהינו המנהל המקצועי ומנהל המועדון
כולו.
חבילה של קורס ,לינה וארוחות במלון ישרוטל
ים סוף המדורג ברמה של  4כוכבים.
כמועדון ששייך לרשת מלונות ישרוטל אנו
מציעים חבילת קורס ולינה במלון הרשת הצמוד.
הלינה משמעותית זולה מלינה רגילה במלון ועם
זאת מאפשרת את כל ההטבות של לינה במלון
כמו מיזוג בחדר ,ארוחת בוקר בופה במלון,
טלוויזיה בחדר 2 ,שירותים ושימוש במתקני
המלון כמו הבריכה וחדר הכושר .בנוסף ,בחדרים
המשותפים כמות קטנה של אנשים ,מקסימום
ארבעה).
במרכז הצלילה מנטה שלוש כיתות ממוזגות
ומאובזרות .הכיתות מרווחות ומאפשרות לערוך
מספר קורסים במקביל ולהימנע ממצב בו לומדים
בחום ובשמש .בנוסף ,הכיתות מאובזרות
במחשבים ,מקרנים DVD ,ולוח מחיק.
למנטה בריכת אימונים פרטית.
בריכה מאפשרת אימון בטיחותי לפני הירידה לים
ומקום נעים וקריר לנוח בו כשאתם בחליפה בין
הצלילות .בימי שישי אחר הצהריים ליד הבריכה
תוכלו להנות מבירה  1+1לצוללים והצוות.
נפרדות ונקיות לנשים ולגברים.
במלתחות מספר תאי שירותים ,מספר מקלחות,
אזור להחלפת בגדים ושירותי נכים .בנוסף ,סבון
מנטה מרכז צלילה ישרוטל ,חוף אלמוג ,ת.ד 390 .אילת88000 ,
טל'  ,*3882פקס www.divemanta.co.il manta@isrotel.co.il ,08-6370655

ניקיון
ציוד צלילה

לוקרים
אינטרנט
קיוסק
וארוחות

הסעות
מיקום
המועדון
חנייה
מכונות
שתייה
מים
לשתייה
סאונה
המלצות

אבטחה
שפות
מה מחיר
הקורס
כולל?

מתנות
והטבות
שירות

לשימושכם ומים חמים לאורך כל השנה.
ברמת מלון ,לאורך כל היום.
אנשי המשק של המלון דואגים לניקיון רציף
ויסודי של מתקן מרכז הצלילה.
כמות גדולה בכל המידות ,נקי ,מטופל על ידי
טכנאי ציוד באופן קבוע.
הציוד במרכז הצלילה עבור ניקיון באופן שוטף.
הוא מטופל יומיומית על ידי טכנאי הציוד של
המועדון ,המוסמך רשמית לטפל בציוד של
 Poseidon ,Cressisubועוד .בנוסף ,במרכז
הצלילה שתי בריכות שטיפת ציוד עם מים
מתחלפים (ולא עומדים) ומתקני תליה מסודרים,
לייבוש הציוד והחליפות.
מספר רב של לוקרים כולל מנעול במספר גדלים.
כל חניך בקורס יקבל לוקר למהלכו.
לשימושכם ללא חיוב במרכז הצלילה והמלון.
צ'יל אאוט במלון ,בית קפה ארומה צמוד ,קיוסק
ומסעדות בקרבת מקום.
לחניכי הקורסים ארוחות מוזלות בצ'ילאאוט
(סנייק בר) של המלון .בנוסף ,מרכז הצלילה
ממוקם בצמוד לבית הקפה ארומה ובמרחק של 5
דקות הליכה מקיוסק המציע באגטים ולמסעדות.
ברכבי המועדון הנקיים ,מרווחים והממוזגים –
ללא חיוב .מי מכם שיבחר ללון במקום אחר יוכל
להנות משירות הסעות ללא חיוב אל המועדון
וממנו.
מרכז הצלילה והמלון ממוקמים בחוף אלמוג
במרחק של כ 5-דקות נסיעה ממרכז העיר.
ללנים במלון יינתן החזר נסיעות על נסיעה
באוטובוס לעיר (המעוניינים יוכלו לקבל מהקבלה
במלון לו"ז נסיעות).
ללא חיוב ,ברחבה בצמוד למרכז הצלילה.
מכונות שתייה חמה וקרה מוזלות .המכונות
ממוקמות בקומה השנייה של המועדון .בנוסף,
קיים פח למחזור הפחיות והבקבוקים.
במרכז המועדון נמצא קולר קר לשתייה
לשימושכם.
ממוקמת במלתחות המועדון לשימוש הלקוחות
(בעיקר בחורף).
במגוון ערוצי תקשורת.
המלצות על מרכז הצלילה תוכלו למצוא באתר
( Tripadvisorכולל ציון מצוינות) ,באתר
האינטרנט שלנו ובפייסבוק של המועדון.
קב"ט ומצלמות אבטחה לאורך כל שעות
הפעילות
מדריכים הדוברים מגוון שפות.
בין השפות :אנגלית ,צרפתית ,דנית ,הולנדית,
איטלקית ,ערבית ,ספרדית ועוד (מומלץ לתאם
מראש).
את כל מה ש צריך לקורס (פרט לאוכל ולינה).
 6-12צלילות ים (לפי הקורס) ,צלילות אימונים
נוספות ,ציוד למהלך הקורס ,ביטוח למהלך
הקורס ,ערכת חניך הכוללת ספר ,תעודת צולל
בינלאומית של הארגון  SDIויומן צלילות צבעוני.
בנוסף ,במהלך הקורס תבקרו במצפה התת ימי,
תהנו ממחירים מוזלים במיוחד בחנות הצלילה
שלנו ועוד.
חברות מועדון  REGלשנה למסיימי כוכב  1או
 1+2משולב.
במסגרת החברות הטבה של  15%הנחה על
פעילויות במרכז הצלילה למשך שנה.
בסטנדרטים הגבוהים של רשת ישרוטל.

אתם מוזמנים להתרשם ממרכז הצלילה והחדרים בגלריית התמונות והסרטונים באתר שלנו
נשמח לארח אתכם לחוויה בלתי נשכחת,
מנטה מרכז צלילה ישרוטל ,חוף אלמוג ,ת.ד 390 .אילת88000 ,
טל'  ,*3882פקס www.divemanta.co.il manta@isrotel.co.il ,08-6370655

צוות מנטה
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