סדנת צילום בטוסקנה

הצטרפו אלינו לשבוע מאלף של סדנת

למי מיועד המסע:

צילום בנופים הכובשים ,הגבעות

צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום הבסיסיים,

המוריקות ,האור היפהפה,

המחפשים יציאה משגרת היום יום לחוויה

והשקיעות הקסומות של טוסקנה.

צילומית שונה.

נבקר בסמטאותיהן של עיירות ציוריות

משך המסע 7 :ימים

ונסע בדרכי נוף מבודדות שמוכרות

תאריכים:

למעטים.

דרישות קדם:

 08-14אוקטובר 2017

בליווי שני מדריכי צילום שאחת מהם חיה בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR
 3שנים בפירנצה .חיה ,נושמת ומכירה שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית
היטב את טוסקנה.
במצלמת רפלקס.
נכיר לכם לעומק את התרבות
האיטלקית על כל רובדיה :אמנות ,

*יתכנו שינויים במסלול

ארכיטקטורה ,יין ,מזון .נקבל הרצאות
ממומחים לכל תחום כך שנבין באמת
מה אנחנו מצלמים.
במהלך הסדנה נלמד צילום טבע ,נוף
וארכיטקטורה.
נתארח בחווה חקלאית ונצלם קטיף יין
והכנתו.
מינימום משתתפים 14 :איש ,מקסימום  16איש
עלות המסע 1960 :אירו ) תוספת לחדר יחיד  200אירו(

פירוט המסלול לפי ימים:
יום :2
יום :1
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא לכיוון סיינה.
הגעה למקום בו נלון במשך כל ששת הלילות  .נסייר במוזיאון בסיינה עם מדריכת טיולים
וקבלת מפתחות לחדרים.
המתמחה באמנות ותוך כדי סיור במוזיאון נקשיב
החווה בה נלון הוקמה ב(  1600-על חורבותיו של להרצאה מרתקת על תולדות האומנות .נסיים את
יישוב רומאי )והוסבה למלון כפרי ,למרגלותיו הסיור בתצפית מרשימה על גגותיה האדומים של
פרושים שדותיה ועמקיה של טוסקנה .גבריאלה סיינה .לאחר ארוחת הצהריים נמשיך לסייר
בעלת המקום( אדרכלית )שיקמה ושיחזרה את ולצלם בסיינה הקסומה.החורבות שמצאה להקימה מקום קסום
לאחר ארוחת הערב נקיים ביקורת עבודות.
שיחה ועבודה עצמית במתחם החווה .לאחר
ארוחת הערב נקיים ביקורת עבודות.
יום :3
לאחר ארוחת הבוקר נצא לוולטרה Volterra.
עיירה בעלת מאפיינים ארכיטקטוניים של ערים
מימי הביניים והרנסנס .בתום הסיור ניסע לכיוון
פירנצה בדרך נוף יפהפה ונעצור לצילומים לאורך
הדרך.
לאחר ארוחת הצהריים נגיע ל S. Miniato-מנזר
פרנסיסקני קסום היושב בראש גבעה ונצפה
בפרינצה.
לאחר ארוחת הערב נקיים ביקורת עבודות.

יום :4
היום כולו יוקדש לאחד המנזרים המופלאים
באיטליה :סאן גלגלנו . San Galganoמנזר
שננטש במגפה הגדולה ,אך מבנהו נותר ללא
דופי .למעט …
הדרך למנזר היא דרך נוף יפהפיה ואנחנו נעצור
במקומות שונות לצילומים.
נשוב לחווה לארוחת ערב וביקורת עבודות

יום :5
בתום ארוחת הבוקר נצא לדרך נוף . Val d’orcia
זוהי דרך נוף שיהיו שיטענו שהיא היפה בעולם .
ואנחנו לא נתווכח.
במהלך הנסיעה נבקר באתרים הבאים:
• Pienza
 -ABBAZIA DI SANT’ANTIMO מנזר
מדהים היושב בתוך עמק ציורי
 העיירה BAGNO VIGNONI
MONTALCINO 

יום :6
יום זה יוקדש לחקלאות וליין.
נגיע ל  San Gimignanoהעיר המפורסמת
שקפאה בימי הביניים .נבקר במוזיאון היין ,
ונטעם יין.
לאחר הצהריים נבקר בחווה חקלאית :מסיק
זיתים ו/או בציר ענבים ,בהתאם למה שיתבצע
במהלך ביקורנו בחווה.
נשוב לחווה לארוחת ערב וביקורת עבודות

יום :7
נצא לכיוון  - Colle val d’Elsaהעיר המחולקת.
קולה העתיקה יושבת על גבעה קולה חדשה
יותר (בת  200שנה) יושבת למטה .את שני
החלקים מחברת מעלית שקופה .נסייר ונצלם
בעיר המיוחדת הזו .לפני הצהריים נחזור
לפירנצה על דרך הנוף  sr222העוברת במחוז
קינאטי .נעצור לארוחת צהריים משותפת
אחרונה ונמשיך לשדה התעופה.

המחיר כולל :


כרטיס טיסה – הלוך ושוב (טיסות ישירות)



בית מלון  :בדרגת תיירות טובה.



כלכלה  :ארוחות בוקר וערב



רכב צמוד



פעילויות כמפורט בתוכנית.



דמי כניסה לסיורים וכניסות לאתרים.



 2מדריכי צילום מנוסים



מס נמל ,בטחון והיטל דלק


המחיר אינו כולל :


הפרשים על מחיר הטיסה – במקרה ואלו יצוצו בין תאריך הגשת הצעה
זאת לבין ליום הכרטוס



ביטוח אישי ותאונות אישיות ,הוצאות אישיות ,טיפים לנותני שירותים.



כניסות לאתרים נוספים במידה ותרצו בכך ,הוצאה מקסימאלית של
€50לאדם לטיול.



כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל"



 200 €לאדם בחדר זוגי

הרשמה ותשלום:
דמי רישום בסך  250אירו )לא יוחזרו (והיתרה עד  7ימים לפני מועד הטיול
בתשלום
במזומן/העברה בנקאית ,צמודים לאירו  ,התשלום בשקלים על פי שער
העברות גבוה ביום החיוב.
על תשלום בכרטיסי אשראי תחול תוספת של .2.5%

ביטול הרשמה:
חברתנו רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה ,או אם מספר הנוסעים
אינו מצדיק קיום הטיול על פי שיקול דעתה .במקרה זה יוצע לנוסע טיול חלופי,
ובהיעדר טיול חלופי או אי התאמתו לנוסע ,יוחזר לו כספו במלואו.
במידה והנוסע יבטל את נסיעתו עד ל 90-ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול יחויב
הנוסע בדמי הרישום ובמקרים בהם בוצע כירטוס טיסות – יתווספו עלויות ביטול
הכרטיס.
תנאי ביטול :
החל ב  90יום ועד  45יום לפני יציאת הטיול דמי ביטול יהיו 250אירו  +עלות ביטול
כרטיס טיסה .

החל ב  44יום ועד  30יום לפני יציאת הטיול יהיו דמי הביטול 500אירו  +עלות ביטול
כרטיס הטיסה.
החל ב  29ימים ועד  15ימים לפני יציאת הטיול-יגבו דמי ביטול בסך  50%ממחיר הטיול
ובנוסף – עלות ביטול כרטיסי הטיסה.
בין  14ימים ועד  8ימי עבודה לפני יציאת הטיול-יגבו דמי ביטול בסך  80%ממחיר הטיול
 +עלות ביטול טיסות.
החל ב 7ימים לפני יציאת הטיול ייגבו דמי ביטול מלאים.
*חובה על כל נוסע לרכוש ביטוח אישי וכבודה לפי גילו ומצבו הבריאותי

הערות:
המסלול עלול להשתנות ע"פ הוראות השלטונות ,מזג האוויר ,תנאי השטח ו/או
תקלות במהלך טיול מסוג זה ונתון לשיקול דעתו של המדריך ,יתכנו שינויים
במקומות הלינה עקב המצבים הנ"ל.

לפרטים נוספים והרשמה ,התקשרו עכשיו ל1800-241-241 -
סטודיו הראל ,קיבוץ הראל ,ד.נ שמשון 99740
studio@studiorl.co.il

