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מרץ  -3102מקבלים את האביב ב"-סיילור"

פתיחת מועדון הדייג של סיילור
 oבשעה טובה ,אנחנו שמחים להודיע על
פתיחת מועדון הדייג שלנו!
 oלקראת הפתיחה החגיגית ,נקיים
בחודש אפריל במועדון השייטים
במרינה הרצליה מפגש מרתק לחובבי
הדייג.
במפגש נדבר על סוגיו השונים של
הדייג ונכיר את כלי השייט הייעודיים
לדייג -פרטי המפגש יפורסמו באתר.

החל מחודש אפריל ,יערכו הפלגות מודרכות
בנושא שיטות דייג,
זנים של דגים שנפגוש בהפלגות ואפילו החלפת
מתכונים ממטבח השף

של סיילור
תאריכי ההפלגות:
יום שישי  3למאי –"ג'יג" ודייג פיתיונות
חיים  .נצא עם הזריחה ב 0066 -בבוקר בסירה
מנועית .משך ההפלגה 5 -שעות
יום שלישי  7למאי – "בולוס" -דייג
פיתיונות סטטי .נצא ב 00066 -בערב בסירה
מנועית .משך ההפלגה 4 -שעות
 07למאי –דייג טונות כחולות -פרטים
מלאים בהמשך
 30למאי – דייג טונות "אלבקור" – פרטים
מלאים בהמשך

תכנית הפלגות חו"ל 3102
 oאחת לחודש יוצאת הפלגת

Sea Time

לקפריסין על ה"רבקה" .אתם מוזמנים
להתעדכן במועדים באתר .המועד הקרוב
 37/3-30/3לא נותרו מקומות פנויים.
 oבתחילת חודש יולי ,ה"רבקה" מתחילה את
מסעה לאתונה .בין המקומות שנעבור בהם0
קסטלוריזו ,רודוס ,קוס ,מיקונוס ,פארוס,
נקסוס ועוד .המסע יערך שישה שבועות
במקטעים של שבוע .הבטיחו את מקומכם!
 פרטים באתר.

מבצעים לתלמידים
 oסיימתם קורס ימאות? תוכלו
להשלים קורס מעשי לאופנוע ים
ולגשת לטסט ב ₪ 556 -בלבד.
 oרוצים לצאת לדוג? הצטרפו לאחת
ההפלגות המודרכות בנושא דייג
ולאחר מכן תוכלו לרכוש כרטיסיה
של  36שעות ב ₪ 3066 -בלבד.
 oמבצע חבר מביא חבר לחודש
אפריל  -תלמיד שמביא תלמיד
חדש לקורס סקיפרים יקבל הפלגה
פרטית במתנה.

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

שתצרפו

למשפחת סיילור יזכה אתכם
בהטבות מדהימות.
 oאור הזרקור של "סיילור".

בכל חודש נשים באור
הזרקורים "סיילור" חדש.
"סיילור" החודש הוא שלומי
פיטוסי ,בוגר קורס סקיפרים
וקורס  GMDSSב"-סיילור"
בעל רישיון משיט  06אחרי
שביצע כבר שתי הפלגות זמן
ים לקפריסין ,חבר מועדון
כבר שנה שלישית ברצף!
שלומי איש צוות אויר פעיל,
מפליג

עם

משפחתו

ביפו

ובהרצליה,
ארוכות

אוהב

הפלגות

ומתכונן

לפנסיה

המוקדמת על המים .לאורך
כל

תקופת

ההיכרות

עם

שלומי הפרגון מצדו היה יוצא
מגדר הרגיל .שלומי דואג שלא
יהיה לנו משעמם ב"-סיילור"
ובזכותו הצטרפו תלמידים
וחברי מועדון נוספים.
אנו רוצים לפנק את שלומי ב
 5שעות הפלגה מתנה
ולומר לו תודה.
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