מסע צילומי לארמניה
הצטרפו אלינו למסע צילומי חוויתי למי מיועד המסע:
בארמניה.
צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום
רפובליקת ארמניה ממוקמת בדרום-
הבסיסיים ,המחפשים יציאה משגרת
קווקז בדרום-מערב אסיה ,בין הים
היום יום לחוויה צילומית שונה.
השחור והים הכספי .המדינה גובלת
משך המסע 11 :ימים
בטורקיה,בגאורגיה ,באזרבייג'ן ובאיראן.
תאריכים 04-14 :יוני 2018
ארמניה היא אחת המדינות המיוחדות
דרישות קדם:
בדרום הקווקז ,ולמרות שיש אליה טיסות
בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR
נוחות וישירות ,היא ממש לא מוצפת
שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית
בתיירים ולנו הצלמים היא גן עדן.
במצלמת רפלקס.
שילוב של נופים פראיים ,כפרים
עלות $1980 :לאדם
מרוחקים ,שדות עצומים של פריחות
 360דולר תוספת לאדם בחדר זוגי
שונות ותושבים מסבירי פנים המשמרים
*יתכנו שינויים במסלול
מסורות עתיקות -כל מה שאנחנו
הצלמים אוהבים.

פירוט המסלול לפי ימים:
יום :2
יום :1
לאחר ארוחת הבוקר במלון נצא לסיור בעיר
נצא בטיסה מהארץ וננחת ב"ירוואן"  -עיר הבירה ירוואן  ,נבקר בכיכר המרכזית הסמוכה
הבירה של ארמניה .משדה התעופה נצא למלון  ,נבקר במוזיאון השואה (השואה של
למלון הממוקם במרכז העיר.
הטורקים בעם הארמני ) נבקר ב Cascade -וגם
בפסל האם המשחררת של העם הארמני ,
בדרך נטעם את המאכלים הארמנים בארוחת
צהריים .לאחר הארוחה נמשיך בסיור בעיר
ולקראת הערב נבקר במסעדה מיוחדת ונלמד
להכין מאכלים ארמנים  ,נאכל את ארוחת
הערב ונחזור ללינה במלון .

יום :3
לאחר ארוחת הבוקר נצא מירוואן לכיוון מזרח
נעצור לתצפית על ההר אררט  -עליו הייתה
מונחת תיבת נוח לאחר המבול ,זהו הר קדוש
לארמנים למרות שנכבש ע"י הטורקים .נמשיך
בנסיעה דרך הכפרים שבאזור .נגיע לכפר
גרני ) (Garniבו נמצאים כמה מהאתרים
המיוחדים בארמניה בסיום הביקור נתארח
במסעדה מקומית לארוחת הצהריים .לאחר
הארוחה נבקר במנזר "גרארד" )(Geghard
השוכן במעלה עמק הנהר "אזאט" ,בגובה
 1750מטר והוכרז כאתר מורשת עולמית על
ידי אונסקו .בסיום הביקור ניסע דרך השטח
לתצפיות על האזור ונמשיך בנסיעה לעיירה
הרמון ללינה בכפר נופש הסמוך לעיירה
Lucytour Hotel, Hermon Village,

יום :4
את הבוקר נתחיל מוקדם לצילומי זריחה ( לא
חובה ) לאחר הצילומים נחזור חזרה למלון
להתארגנות וארוחת בוקר .מיד לאחר ארוחת
הבוקר ניסע לכיוון מנזר נורוונק לאחר ארוחת
הצהריים נחזור להרמון לביקור בבית העלמין
היהודי מהמאה ה .16-לאחר הביקור ניסע
ישירות למלון למנוחה והתארגנות וארוחת
ערב Lucytour Hotel, Hermon Village.

יום :5
בתום ארוחת הבוקר נצא לכיוון הכפר הרמון
לביקור בכפר עצמו ,לאחר הביקור נמשיך
לכיוון דרום דרך האגמים עד לעיירה טאטב ,
שם נבקר ברכבל הארוך בעולם ודרכו נגיע
לביקור במנזר טאטב .את ארוחת הצהריים
נאכל בתצפית לעבר הקניון המדהים של
טאטב  .ובסיום נמשיך לקניון המשושים ונגיע
בשעות הערב לעיירה גוריס שם נתמקם
במלון ולאחר התארגנות נצא לארוחת ערב
במסעדה אותנטית  .בסיום נחזור למלון .

יום :6
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיירה כולל
ביקור במאפיה המקומית המיוחדת וניסע דרך
השטח לביקור בעיר המערות .נחצה את גשר
החבלים העתיק לביקור בתוך המערה .לאחר
הביקור נעצור במסעדה מקומית לארוחת
צהריים מדהימה בעיירה גוריס  ,לאחר
הארוחה ומנוחה נמשיך בנסיעה צפונה לעיר
ג'רמוק  ,שם נתמקם במלון על שפת האגם ,
לאחר התארגנות נצא לארוחת ערב במסעדה
סמוכה נחזור בסיום למנוחה במלון .

יום :8
יום :7
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון צפון מערב
בתום ארוחת הבוקר נצא לסיור בג'רמוק ,
נבקר באגם וסביב  ,כולל ביקור במפעל המים לעיירה דיליג'אן  ,בדרך נתצפת על העיירה
מהר הגבוה באזור  ,נעצור לטעום את
העתיק וכמובן נרד לביקור במפלים
המאכלים המקומיים  ,נבקר בפארק הלאומי
המקסימים של ג'רמוק  ,נבקר בתצפית על
המדהים כולל סיור בעיירה  ,נמשיך בנסיעה
הדרך ונגיע לאגם הגדול ביותר בארמניה "
לעבר העיר גיומרי  . Giumriנוכל לראות ,
אגם סוואן" הענק והמדהים ביופיו  ,לינה
לבקר  ,לטעום וכמובן לצלם בכפרים על
במלון על גדות האגם  .את ארוחת הערב
הדרך .לאחר הגעה למלון בגיומרי
נאכל במלון ובסיום נשב סביב שולחן קפה
והתארגנות נצא לסיבוב בעיר המיוחדת הזו
ותה .
.בסיום נחזור למלון ללינה במלון.
יום : 9
לאחר ארוחת הבוקר נצא מהעיר לעבר
ההרים להר האראגאץ הגבוה בארמניה ונבקר
במתקן המקומי  ,נחווה חוויות ממש מיוחדות
כולל נופים מדהימים .בסיום הביקור נחזור
אל ירוואן לסיור אחרון ,נעצור במלון
להתארגנות קלה ומיד נצא לארוחת ערב
במסעדה אותנטית ונחזור ללילה במלון
בירוואן .
יום :11
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בשווקים
בעיר הבירה  ,נחווה את חיי העיר הגדולה
(למעוניינים תינתן זמן לקניות של המזכרות
האחרונות ) נאכל צהריים במסעדה עממית
בדרך לשדה התעופה לטיסה הביתה

יום :10
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון הר האררט
,תצפית וביקור במנזר הצופה על ההר ,משם
נמשיך לביקור באזורים חקלאיים ובכפרים
נפגוש את האוכלוסייה המקומית ונצלם את
התופעה המיוחדת של קינון חסידות על
עמודי חשמל .נחזור למלון ונתארגן ונצא
לארוחת ערב במסעדה בעיר ונהנה מהופעת
להקת פולקלור.

מידע כללי :










הטיול מתבצע בג'יפים מרווחים ונוחים או במיני וואן בהתאם לכמות
הנרשמים.
נהיגה עצמית של המטיילים ,הנהיגה לבעלי רישיון בתוקף.
המטיילים מחולקים לצוותים של  4בג'יפ  ,כך שמי שמעוניין יכול לנהוג
בכפוף לחוזה השכרה.
חוקי הנהיגה הם כפי שקיימים במדינת היעד וחובה להקפיד על תרבות
נהיגה.
צוות מדריכים מקצועי בהתאם לסוג הפעילות (הובלה ,חילוץ ,שטח ,ועוד)
בריאות וחיסונים – מומלץ לקבל ייעוץ בנוגע למצב הבריאותי מרופא
מומחה למחלות במדינות היעד כחודש לפני הטיול.
חובה להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי.
מסלול הטיול  :ייתכנו שינויים לאורך המסלול וזאת בכפוף ללו"ז ,להוראות
השלטונות ,השפעה של מזג אוויר ,תקלה ברכב או משיקול דעת של
המדריך בשטח.
מזג אוויר תמיד יכול להשתנות לכן חשוב להצטייד בהתאם ומומלץ
בשיטת הבצל ,להתקלף בעדינות.

המחיר כולל :












כרטיס טיסה – הלוך ושוב +מס' נמל והיטל ביטחון
בית מלון  :בדרגת תיירות טובה.
כלכלה  :ארוחות בוקר ,צהריים וערב( .למעט בזמן הטיסה)
ג'יפים בנהיגה עצמית.
דלק וביטוח לכל ג'יפ (למעט פיקדון /השתתפות עצמית)
פעילויות כמפורט בתוכנית.
דמי כניסה לסיורים וכניסות לאתרים.
מדריך מנוסה – דובר אנגלית.
מדריך צילום מנוסה.
מכשירי קשר.
ג'יפ צוות מנהלה עם ערכות חילוץ ,עזרה ראשונה ,ערכת פיקניק וקפה.

המחיר אינו כולל :







ביטוח אישי ותאונות אישיות ,הוצאות אישיות ,טיפים לנותני שירותים.
כניסות לאתרים נוספים במידה ותרצו בכך.
כל מה שלא כתוב בתוכנית "מחיר כולל"
 360דולר תוספת לאדם בחדר לבד.
ביטוח ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק לג'יפ.
ג'יפ לפחות מ 4-נוסעים בתוספת תשלום.

הרשמה ותשלום:
התשלום יתבצע בשלוש פעימות:
 .1דמי רישום בסך  250דולר (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.

תשלום שקלי יומר לדולר 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.
תנאי ביטול :
מיום ההרשמה ועד  90יום לפני מועד הטיול יחויב הנוסע בדמי הרישום ובמקרים
בהם בוצע כרטוס טיסות – יתווספו עלויות ביטול הכרטיס.
החל ב  90יום ועד  45יום לפני יציאת הטיול דמי הביטול יהיו  250דולר  +עלות
ביטול כרטיס טיסה .
החל ב  44יום ועד  30יום לפני יציאת הטיול יהיו דמי הביטול  500דולר  +עלות
ביטול כרטיס הטיסה.
החל ב  29ימים ועד  15ימים לפני יציאת הטיול-יגבו דמי הביטול בסך  50%ממחיר
הטיול ובנוסף – עלות ביטול כרטיסי הטיסה.
בין  14ימים ועד  8ימי עבודה לפני יציאת הטיול-יגבו דמי הביטול בסך 80%
ממחיר הטיול  +עלות ביטול טיסות.
החל ב  7 -ימי עסקים לפני יציאת הטיול תיגבה עלות הטיול במלואה.
עליה/ירידה בשערי המטבעות המקומיים לעומת הדולר וכן שינוי היחס בין
המטבעות השונים מעל  1%מיום מתן הגשת הצעה זו ועד לתשלום בפועל
יחולו/יוחזרו על /אל הנוסע!
*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.
במקרה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או שינויים במדיניות חברות התעופה ,יעודכנו
מחירי הטיולים והטיסות בהתאם וכמו כן שינויים בהיטלי דלק ,ביטחון ומיסי נמל.

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

