אם את/ה קורא/ת מייל זה כנראה ששריינת לעצמך
מקום בטיול גלישה חלומי

בקרוב אתם ממריאים לעבר חלום במדינה שטופת שמש ,עם גלים
חלומיים ,שייקים טעימים ,ואוכל מפנק והכל בליווי והדרכתו של אורן מימון
בסרי לנקה!
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אז מה בעצם לוקחים לכל הטוב הזה?
רשימת ציוד כללית:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

כל אמצעי תיעוד אפשרי
דרכון *  3צילומים
כרטיסי טיסה *  3צילומים
ביטוח אקסטרים *  3צילומים
ספר טוב
מוזיקה
משקפי שמש
כובע
רמקול נייד למי שיש

גלישה:
 oלייקרה
 oמפתח חרבות
 oחרבות רזרביות
 oליש רזרבי
 2 oבגדי ים
 oמשוט (ארוז היטב)
 oקרם הגנה
 oסאפ אישי
 oכובע ים (שמש מאוד חזקה – ניתן לרכוש בימית)

אריזת הציוד:
את הסאפ אורזים בקייס מיוחד המיועד למסעות ,כאשר הדפנות שלו מרופדות בקרטונים\פצפצים .בתור
ריפוד ניתן להשתמש גם בביגוד שאתם רוצים להביא עמכם  -חוסך מקום במזוודה.
בנוסף ,מומלץ להביא מזוודה קטנה וקלה ,כאשר משקלה ומשקל הגלשן הארוז ביחד לא עוברים את ה-
 32קילו ,אחרת אתם עלולים לשלם בשדה על משקל עודף.
בתיק הגב תכניסו את כל הפריטים שיקרים לליבכם וכל מה שאתם רוצים אתכם לדרך -מחשב נייד |
מצלמות | דרכונים | כספים וכיוצא בזה.

התחנות בדרך:
o
o
o
o
o
o

נחיתה בקולמבו ,סרי לנקה .
ביקורת דרכונים ותשלום ויזה אשר מספיקה לחודש.
עולים להסעות הנוחות שלנו
נוסעים למקום לינה שלנו במשך שעתיים – שלוש
מהמלון נוכל לארגן טיולים לחופיים רחוקים יותר ולעיירות הסמוכות ,כולל אטרקציות שנבקר בהן כמו
דייג | שייט לווייתנים | שחייה עם צבי ים ועוד
מכאן חוזרים לקולמבו והדרך הביתה מתחילה – סופה של עוד חופשה חלומית
עד הפעם הבאה !
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השכרת ציוד:
 oאנחנו דואגים לציוד דרך המועדון למי שירצה לטוס איתו | מי שהשכיר מראש ציוד גלישה לכל
החופשה יקבל אותו ביום ההגעה או למחרת ,תלוי בזמן ההגעה

שהייה בעיירת הגלישה:
o
o
o
o

כישראלים וכגולשים בפרט שומרים על יחסים טובים עם המקומיים ודואגים להיות בסדר עם כולם
יש לשים לב להתנהגות ראויה במים" ,פרגנו" למקומיים ולתיירים שחולקים אתנו את הגלים
יש להישמע להוראות המלווים בטיול
אין לצעוק בפיק – יש לכבד את שאר הגולשים

עלויות נוספות:
o
o
o
o

תחבורה ציבורית (טוקטוק)
ויזת שהייה בסרי לנקה לחודש 40$
ארוחות צהריים וערב
מטבע סרי לנקי – רופי  ,המרה מתבצעת מדולר אמריקאי ( R147=1$בערך)
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