בואו אתנו לגלות את אחד משבעת פלאי תבל -למי מיועד המסע:
דרך הדיונות האדומות ,קניוני הענק המרשימים ,צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום הבסיסיים ,המחפשים
המבנים מתקופת העת העתיקה וביקור אצל יציאה משגרת היום יום לחוויה צילומית שונה.
שבטים בדואיים שיארחו אותנו ויחשפו אותנו אל משך המסע 4 :ימים
קסם המדבר.

תאריכים23-26.03.18:
דרישות קדם:
בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR
שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית במצלמת
רפלקס.
המסע ברמת קושי קלה עד בינונית
*המסע בשיתוף חברת * TRUEDRIVE

מינימום משתתפים 12 :איש ,מקסימום  15איש
כ 2990 -שקלים לאדם בחדר זוגי

,

פרוט המסלול לפי ימים:
יום :1
 : 07:00נפגש בסטודיו הראל נתארגן על הגיפים ונצא
לדרך ,ניסע לגשר חוסיין בבית שאן ,בדרך נעצור
לארוחת בוקר בשטח .נגיע למעבר הגבול ,בדיקות גבול,
דרכונים ונחצה את מעבר הגבול וניסע לכיוון למבצר
באל כרכ .במקום נאכל ארוחת צהריים .לאחר ביקור
במבצר נמשיך בנסיעה לכיוון פטרה בדרך שמורת דאנה.
נגיע לאזור פטרה ובהתאם לזמן נעלה לתצפית לקראת
שקיעה לצילומים מעל אזור פטרה .לינה בפטרה .
.

יום :3
עליה על הג'יפים ונסיעה לכיוון ואדי רם ) שעה נסיעה).
לאחר עצירה קצרה במרכז המבקרים ,נכנס לוואדי רם
האגדי .אזור מדהים ביופיו ובפראותו ,פסגות אבן החול
האדומה ודיונות אין סופיות .זהו אזור שיופיו וייחודו משכו
אליו מטיילים בכל התקופות .כשניכנס לורנס איש ערב
לוואדי רם ,נדהם כל כך מיופי המקום וקיבל השראה
לשם סיפרו המפורסם 'שבעת עמודי החוכמה' .ניסע עם
הגיפי'ם עד לכפר רם .היום יוקדש לטיול בחלקו המרכזי
ומזרחי של ואדי רם -אזור השמורה .איזור מרהיב שכל
תיאור ייפול מיופיו האמתי .נצפה על ג'בל בורדה :הר ובו
קשת אבן חול התלויה בין שמים וארץ .מראש הקשת
נשקף נוף מרהיב של הרי בדד המוקפים בחולות
צבעוניים .קל ללכת לאיבוד במבוך אבני החול
שלמרגלות הקשת .בנוסף נבקר בקניון ואדי בארה,
ג'אבל אום עשרין וקניון החאז עלי האדיר .עם ערב הגעה
למאהל בדואי פרטי בו נבלה את הלילה .

יום :2
לאחר ארוחת הבוקר ,ואנו בדרכנו לפטרה עיר המתים הנבטית.
בפטרה נחל ברכיבת סוסים קצרה ,לאלו שרוצים ,ולאחריה הליכה
של כחצי שעה דרך וואדי סיק -קניון מדהים ביופיו ,עד כניסתו
הדרמטית למקדש הקבורה הגדול והמפורסם ,החאזנה .פטרה
נחשבת ובצדק לאחד משבעת פלאי העולם הקדום ,כל מורשת
התרבות הנבטית פרוסה בה ובחציבות הסלע האדום המדהימות
 .את המשך היום עד שעות אחר הצהריים נבלה בשאר חלקי העיר
האבודה בת האלפיים קוביות הג'ין ,קבר האובליסקים
והטריקליניום ,קברי המלכים ,ג'בל מדבח ואמפי התיאטרון ,החומה
הביזנטית ,רחוב העמודים ,מקדש האריות המכונפים ,במת
הקורבנות ,הכנסייה הביזנטית והקולומבריום .נאכל ארוחת צהריים
במסעדה בתוך פטרה .ארוחת הצהרים הינה בתוך האתר בפטרה,
דבר המאפשר טיול ארוך בהרבה מטיולים אחרים המבוצעים באתר
מדהים זה ,בו גם יום טיול שלם איננו מספיק .לקראת ערב נחזור
ללינה במלון
יום :4
לאחר ארוחת הבוקר במקום ,יום זה יוקדש לחלקו הדרומי של ואדי
רם באזור הגבול הסעודי .ג'בל אום אדמי הוא ההר הגבוה ביותר
בירדן .מתנשא לגובה של  1,850מ' ,בקרבתו מצויים ריכוזים
מרשימים של חריטות סלע .הדרך אליו הינה יפה ומרתקת במיוחד
ועוברת לכל אורך יחידות הנוף היפות ביותר של ואדי רם ,מנופי
אבן החול היפים בעולם .אחה"צ חזרה לכפר רם ונסיעה מנהלתית
למעבר הגבול ערבה שליד אילת.

המחיר כולל :










כל ההסעות מסטודיו הראל וחזרה
 2לילות במלון בפטרה ולילה במאהל בדואי בוואדי רם
כלכלה מלאה :ארוחות בוקר ,צהריים וערב
ג'יפים צמודים
מדריך ירדני ושוטר ירדני
פעילויות כמפורט בתוכנית.
דמי כניסה לסיורים וכניסות לאתרים.
מדריך צילום מנוסה
מיסי מעבר גבול וטיפים לירדנים

המחיר אינו כולל :
ביטוח אישי ותאונות אישיות ,הוצאות אישיות.
כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל"
 240ש"ח לאדם בחדר לבד(רק בבתי המלון בפטרה)
הרשמה ותשלום:
דמי רישום בסך  ) ₪ 600לא יוחזרו (והיתרה עד  7ימים לפני מועד הטיול בתשלום
במזומן/העברה בנקאית ,צמודים לדולר  ,התשלום בשקלים על פי שער העברות גבוה
ביום החיוב.
על תשלום בכרטיסי אשראי תחול תוספת של .2.5%

ביטול הרשמה:
עד  30יום לפני מועד היציאה :יוחזר התשלום למעט דמי רישום בסך 600 :ש"ח .
מ 29 -יום ועד  14יום לפני מועד היציאה :יחויב המטייל ב –  40%מעלות הטיול.
מ–  14יום ועד מועד היציאה :יחויב המטייל ב  100%עלות הטיול.
אין החזר כספי לאחר יציאה לטיול ,מומלץ לעשות ביטוח נסיעות המבטיח החזר דמי ביטול
מחמת אשפוז.

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

