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פברואר  -3102מחממים את החורף ב"-סיילור"
פעילויות העשרה
 oביום שני ,ה ,32.2.2.4 -בשעה
 ,.0:22יתקיים במועדון השייטים
במרינה הרצליה מפגש מרתק עם
שני שייטים וותיקים2
 oבחלק הראשון יספר לנו מר יהודה
זומר ,יבואן בלעדי של יאכטות
בוואריה ,דופור ,ו X -יאכטס
בישראל ,על כיוונים ומגמות בשוק
היאכטות העולמי2
 oבחלקו השני של המפגש ,נכיר את
איתן נייק ,מחלוצי לימוד השייט
בישראל ,שיאיר את עיננו לגבי
השלבים לפני השכרה ורכישה של
יאכטה2
o

נותר מס' מקומות מצומצם 2אנא
הירשמו בהקדם:
office@sailor.co.il

פעילות לחברי מועדון ולתלמידים
 oבימים אלו מוקם מועדון הדייג של
"סיילור" – החל מהחודש יערכו
הפלגות מודרכות בנושא שיטות דייג,
זנים של דגים שנפגוש בדרך ואפילו
מתכונים222
 oמתוכננות
מודרכות

הפלגות
בנושאים

חברי
שונים

מועדון
ביפו

והרצליה2

חדש ב"-סיילור"
 צוות

נשים

תחרותי

הוקם

ב"סיילור" והחל להתחרות על
הפיפטי 2אקספרס בכל השיוטים
המרכזים

ובאליפות

ישראל2

אנחנו מאחלים להן המון הצלחה
בליגת החורף2
 דייג –הותקן פיש פיינדר בקוביה
שיהיה בהצלחה222
 בקרוב ב"רבקה" :מפרש ג'יניקר
חדש ומזגן לימי הקיץ החמים222

תכנית הפלגות חו"ל 3102
 אחת לחודש יוצאת הפלגת Sea Time
לקפריסין על ה"רבקה" 2אתם מוזמנים
להתעדכן במועדים באתר2
 בתחילת חודש יולי ,ה"רבקה" מתחילה
את מסעה לאתונה 2בין המקומות שנעבור
בהם :קסטלוריזו ,רודוס ,קוס ,מיקונוס,
פארוס ,נקסוס ועוד 2המסע יערך שישה
שבועות במקטעים של שבוע 2הבטיחו את
מקומכם!

פרטים באתר2

מבצעים לתלמידים
 oסיימתם

קורס

ימאות?

תוכלו

להשלים קורס מעשי לאופנוע ים
ולגשת לטסט ב ₪ 552 -בלבד2
 oרוצים לצאת לדוג? הצטרפו לאחת
ההפלגות המודרכות בנושא דייג
ולאחר מכן תוכלו לרכוש כרטיסיה
של  .2שעות ב ₪ 4022 -בלבד2
 oמבצע חבר מביא חבר לחודש פברואר
 תלמיד שמביא תלמיד חדש לקורססקיפרים יקבל הפלגה פרטית במתנה2

הטבות ללקוחות סיילור
 oבקשו מאתנו את כרטיס
ההטבות החדש של סיילור
וכל לקוח נוסף
למשפחת

שתצרפו

סיילור יזכה

אתכם בהטבות מדהימות2
 oללקוחות

סיילור

שיעור

ניסיון חינם ב"-מבשלים
דרך חיים" בנושא אפיית
בצקי שמרים2

 . oשיעורי נהיגה במתנה
ללקוחות סיילור הנרשמים
ללימוד נהיגה
בסמארטדרייב 2בהתאם לתקנון2
*סמארטדרייב הינו בית ספר ללימוד נהיגה בשילוב
הסימולטורים המתקדמים בעולם 2מרכז

הסימולטורים ממוקם בקניון עזריאלי בתל-אביב,
ושיעורי הנהיגה ניתנים בכל גוש דן2

אם ברצונך להפסיק לקבל את ידיעון סיילור לחץ/י כאן

