מסע צילומי לסלובקיה
הצטרפו אלינו למסע צילומי
חוויתי בסלובקיה.

סלובקיה רפובליקה במרכזה של
פולין,
בצ'כיה,
גובלת
אירופה,
אוקראינה ,אוסטריה והונגריה.
סלובקיה היא הפתעה מסקרנת
ומעניינת לצלמים שמגלים אותה
לאחרונה .היא מציעה נופים שנראו
כאילו נלקחו ממקום אחר :הרי הטטרה
הגבוהים ,אגמים שלווים ,נהרות
ומפלים שוצפים ומערות מסתוריות.
טירות רומנטיות ,ערים עתיקות
שהשתמרו היטב ומרכזי בילויים
תוססים .התיירים עדיין לא מציפים את
סלובקיה בהמוניהם ,וזו סיבה מצוינת
לנו הצלמים להגיע אליה ,לפני
שהפיתוח התיירותי יפגע בכפרים,
שכרגע נראים כאילו הזמן עצר בהם
מלכת.

למי מיועד המסע:
צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום
הבסיסיים ,המחפשים יציאה משגרת היום
יום לחוויה צילומית שונה.
משך המסע 07 :ימים
תאריכים20-26.09.18 :
דרישות קדם:
בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR
שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית
במצלמת רפלקס.
משתתפים 05-15 :משתתפים
*יתכנו שינויים בתאריך ובמסלול

פירוט המסלול לפי ימים:
יום :1
לקראת לילה ננחת בקושיצה (  ) Kosiceהעיר
השנייה בגודלה בסלובקיה
נישן במלון בעיר .

יום :3

בבוקר נצא לשמורת הטבע פיאניני
(,)Pieninyלשייט חוויתי על רפסודות מסורתיות
במורד ערוץ הנהר דונייץ המהווה גבול טבעי בין
סלובקיה לפולין .אם יהיה לנו מזל תתחיל תקופת
השלכת.
לאחר ארוחת הצהריים נבקר בטירה Stara
 Lubovnaשממנה נשקף נוף מדהים .
ליד הטירה נבקר במוזיאון פולקלור פתוח –
 ,skanzeהמציג את אורח החיים הסלובקי האותנטי
כפי ששומר מהמאה ה.16 -
חזרה למלון ב Cerveny Klastor -

יום :5

עם הזריחה נצא לטיול רגלי מסביב לאגם -
 Strbske Plesoהנחשב לאחד המקומות היפים
והמפורסמים ביותר בסלובקיה.
לאחר ארוחת בוקר נטייל בשמורת הטבע של הרי
הטטרה הגבוהים .נעפיל ברכבל לפסגת הרביינוק
( )Hrebienokלתצפית מרהיבה ומשם נצא לטיול
רגלי למפלי מים קרים . Studenovodske Vodopady
נעבור בכביש יפה עם נופים מדהימים לרכבל
ל Skalnate Plesoונעלה להר השני בגובהו בהרי
הטטרה .
בערב נחזור למלון ליד האגם .Strbske Pleso
יום 7
בבוקר נצא לטייל בקושיצה (  Kosiceבעיר
העתיקה היפה .נכיר את בנין התאטרון ,נחלוף על
פני המזרקה המזמרת ,ונתפעל מכנסיה מרשימה.
בערב נמריא חזרה לארץ.

יום :2

בבוקר נצא לצלם צוענים בקושיצה .משם נמשיך
צפונה לעיר פרשוב ( ) Presovבה נבקר בבית
כנסת הכי יפה בסלובקיה .
את ארוחת הצהריים נאכל בבקתת רועי כבשים
ליד הטירה הכי גדולה בסלובקיה . Spissky Hrad
נטייל ונצלם ליד הטירה עם נוף לטירה ולהרי
הטטרה הגבוהים .
נמשיך לעיר  ,Levocaבה נעלה להר ובו כנסיה עם
נוף יפהפה לעיר ולהרים .
בערב נגיע למתחם של מרחצאות Cerveny Klastor
ומלון  .נסיים את היום בארוחת ערב עם מוסיקה
צוענית.

יום :4

בבוקר נצא לטיול במסלול חדש שנבנה מעל
עצים ,ב  .Bechledova dolina -נבקר בעיירה ציורית
 Zdiarלמרגלות הרי הטטרה הגבוהים .
נמשיך לביקור במוזאון הצילום של , Petzvalממציא
העדשה הראשונה לצילום נוף.
בערב נגיע למלון בהרי הטטרה הגבוהים .
נאכל ארוחת ערב במסעדה מסורתית עם מוזיקת
פולקלור .

יום :6
בבוקר נצא לשמורת טבע גן עדן הסלובקי ,בה
נבקר במערת קרח ,Dobsinska ladova jaskyna
נעשה פיקניק ליד הנהר ונמשיך בטיול רגלי בקניון
יפה . Stratena Dolina
משם נסע דרומה לכוון בית האחוזה  Betliarולידו
פארק מהמם .
לינה בקושיצה .

מחיר הטיול






מחיר הטיול בנוי לפי מספר משתתפים( .המחיר המפורסם נכון ל-
)02/2018
מחיר הטיול :
 5-7משתתפים  1370 -אירו.
 8-11משתתפים  1250 -אירו .
 12-15משתתפים  1150 -אירו.

המחירים מתייחסים לאדם בחדר זוגי .תוספת לחדר יחיד  190 -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"
 190 € לאדם יחיד 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:
חב רתנו 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 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 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 ייגבה עלות הטיול במלואו.
*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

