מסע צילומי לדרום איטליה
הצטרפו אלינו למסע צילומי
חוויתי בדרום איטליה.

דרום איטליה הוא חבל ארץ מדהים
שבו מספר ערים מרכזיות ,חופי ים
קסומים ,כפרים קטנים ואותנטיים,
מצוקים מרהיבים ,נופים ,עמקים
ואיים יפים ועל כל זה מנצחים שפע
של אוכל איטלקי משובח וטעים,
יינות מקומיים והמון צבעים.

למי מיועד המסע:
צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום
הבסיסיים ,המחפשים יציאה משגרת היום
יום לחוויה צילומית שונה.
משך המסע 07 :ימים
תאריכים28.04-04.05.18 :
דרישות קדם:
בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR
שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית
במצלמת רפלקס.
משתתפים 07-16 :משתתפים
*יתכנו שינויים במסלול

פירוט המסלול לפי ימים:
יום :1

יום :2

טיסה לרומא .ננחת בשדה התעופה ברומא ונצא
בנסיעה לכיוון העיר הדרומית נאפולי ,בירת
הדרום.
ניסע משדה התעופה למונטה קסינו ,המנזר
העתיק שבו גובשה הרגולה הבנדיקטית ומעוזם
של הגרמנים במלחמת העולם השנייה ,שהיה יעד
להפצצות ומוקד קרבות מפורסם .נמשיך לאזור
מפרץ נאפולי ,לאחת מעיירות הקיט ,ובה נלון.

נאפולי נמצאת במפרץ יפהפה ,לצד חוף אמאלפי .
זוהי עיר ייחודית וססגונית עם שפע שווקים,
רחובות יפים ,כיכרות מלאות בתי קפה ובניינים
עתיקים .נבקר באתריה המיוחדים של העיר
הצפופה ביותר באיטליה ,כיכר פבלשיטו  ,גלריית
אומברטו הראשון ,המבצר החדש ובית האופרה.
נמשיך לסיור בשכונת ספאקה נאפולי העתיקה
והציורית ,הבנויה בסגנון שתי וערב כיאה לבנייה
הרומית העתיקה ,הדואומו המפוארת ועוד מפניני
החן של העיר .לינה בנפולי.

יום :3

יום :4

נעזוב את נאפולי בנסיעה להר הגעש וזוב .ההר
חולש על פני חבל קמפניה ,והתפרצותו בשנת 79
לספירה הותירה את חותמה עד ימינו .נטפס עם
הרכב אל פסגת הר הגעש ונמשיך בסיור רגלי
סביב הלוע הרוחשת עדיין ,שם נתעכב לצילומי
הלוע .נרד לביקור בעיר פומפיי ,עיר שנקברה
תחת האפר הוולקני ,ושרדה כמעט בשלמותה.
נשוטט ברחובות העיר ,בבנייניה שהשתמרו לגובה
 2קומות .נראה את שכיות החמדה של העיר ,כולל
פסיפסים וציורי קיר בבתיה .משם נמשיך בנסיעה
לסורנטו ,עיר יפהפייה השוכנת על מפרץ סורנטו.
לינה בסורנטו.

את הבוקר נתחיל בסיור בסורנטו הגדושה
בסמטאות עתיקות .משם נמשיך בנסיעה לאורך
דרך האמלפיטנית ,אחת הדרכים היפות באירופה,
שרצה לאורך מפרץ סורנטו עד סלרנו ,ועוברת בין
כפרים ונקודות נוף מרהיבות .עצירה בכפרים
הציוריים שבדרך (פוזיטנו ,אמלפי ,ראבלו) לצילומי
ארכיטקטורה ,אנשים וצילומי טבע בנקודות נוף,
ככל שתאפשר הדרך .לינה באחד הכפרים על
דרך האמלפטינית

יום :5
נמשיך את הסיור בדרך האלפיטנית על
צוקיה התלויים והדרכים הפתלתלות בדרך
לעיירה הידועה והצבעונית פוזיטנו .נבקר
במערת האיזמרגד ,מערה רחבת ידיים עם
זקיפים ונטיפים ,שהאור החודר אליה צובע את
המים בכחול-טורקיז-איזמרגד נסייר בראבלו
שם נבקר בווילה הציורית צ'ימברונה שהנוף
הנשקף ממנה עוצר נשימה .נמשיך ללינה
בקאווה דה טירני.
יום 7

נמשיך את סיורנו בחבל מדהים זה ונבקר בכפר
 Guardiaregiaובכפר  Pescheנבקר במפעל ליצור
שוקולד בכפר  Monteroduniבאגם Castel San
 Vincenzoקסטל סן וינצ'נזו ונתרפק על חבל
מקסים זה ככל שיותיר לנו הזמן .משם נתחיל את
דרכנו חזרה לשדה התעופה ברומא.

יום :6
את הבוקר נתחיל בטיפוס לאזור הררי שיוביל
אותנו לחבל מוליזה – כפרים ציוריים ואותנטיים
שבו נשוטט ונצלם את הווי החיים הכפרי,
החקלאות המקומית ושטחי החיטה ושאר
הגידולים אשר מדהימים ביופיים .נבקר במחלבה
טיפוסית ובבית חקלאי מקומי.
נלון באזור מוליזה.

מחיר הטיול







מחיר הטיול בנוי לפי מספר משתתפים( .המחיר המפורסם נכון ל
)12/2017
מחיר הטיול :
 7-9משתתפים –  1850אירו .
 10-14משתתפים  1750 -אירו.
 14-16משתתפים  1680 -אירו
המחירים מתייחסים לאדם בחדר זוגי .תוספת לחדר יחיד  250 -אירו.

במידה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או היטלי הדלק,
יעודכן מחיר הטיול בהתאם
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.
 1 מדריך צילום מנוסה
 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 €50
לאדם לטיול.
 כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל"
 250 € לאדם בחדר זוגי
הרשמה ותשלום:
התשלום יתבצע בשלוש פעימות:
 .1דמי רישום בסך  250אירו (לא יוחזרו)
 .2בקנית כרטיסי הטיסה מחיר הכרטיס במלאו.
 .3היתרה עד  30ימים לפני מועד הטיול
התשלום יתבצע במזומן/העברה בנקאית ,צמודים לדולר,התשלום בשקלים על פי
שער העברות גבוה ביום החיוב.
על תשלום בכרטיסי אשראי תחול תוספת של .2.5%
תשלום שקלי יומר לאירו לפי שער העברות והמחאות גבוה – בנק הפועלים (ולא
לפי שער מזומנים או יציג).

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

