מסע צלמים למרוקו
הצטרפו אלינו למסע צילום למרוקו

למי מיועד המסע:

המרתקת -אל הרי האטלס הגבוהים,

צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום הבסיסיים,

הסמטאות והשווקים של הערים

המחפשים יציאה משגרת היום יום לחוויה

המלכותיות ואל דיונות החול של

צילומית שונה.

הסהרה .המסע מאפשר הצצה מרתקת

משך המסע 11 :ימים

אל התושבים בערים ובכפרים והנופים

תאריכים 2-12 :נובמבר 2018

המדהימים של הרים ירוקים ,וואדיות

דרישות קדם:

קסומים ומרחבי דיונות חול אינסופיים.

בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR

טיול צלמים בקבוצה קטנה ואינטימית עד

שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית

 16משתתפים עם  2מדריכים ,מדריך

במצלמת רפלקס.

צילום ומדריך גאוגרפי ישראלי עם ניסיון

מחיר$2790 -

של שנים בהדרכת טיולים דובר מרוקאית

*יתכנו שינויים במסלול

והמכיר את רזי המדינה המדהימה.

פירוט המסלול לפי ימים:

נפגש בשדה התעופה ונטוס דרך איסטנבול אל
קזבלנקה .נמתין לקבלת הויזות בסבלנות ומשם
נמשיך בנסיעה לבירה הכלכלית והמסחרית של
מרוקו לסיור באתריה המפורסמים בכיכר מוחמד
החמישי),בתום הביקור נסע למלון להתארגנות
ויציאה לטיילת המדהימה לאורך הים האטלנטי
לצילומי ערב ולילה.

יום  .2קזבלנקה –ראבט שופשואאן -העיר
הכחולה
השכם בבוקר נצא בנסיעה אל עבר הבירה
ראבט .אחת מארבעת ערי הבירה המלכותיות
הקדומות .נבקר במוזוליאום על שם מוחמד
החמישי בו קבורים מלכי מרוקו  ,בטור חסן,
ברחבת הארמון ובגנים מפוארים ונמשיך
בנסיעה ארוכה אל עבר הרי הריף לביקור
בשופשוואן העיר שכולה מסוידת כחול .נשוטט
בין הסמטאות ונהנה מהמראות הקסומים של
העיר -לינה במרכז העיר.

יום  .1תל אביב – איסטנבול  -קזבלנקה

יום  .3שוופשואאן  -פס
הבוקר יוקדש לצילום וסיור בסימטאות ובפינות

פס-סיור עומק מרתק
יום .4
היום כולו יוקדש לעיר פס ,בירתה הדתית

החמד של העיר הכחולה שופשואאן .בתי

והתרבותית של מרוקו .עיר שהוכרזה על ידי

וסימטאות העיירה צבועים תכלת ,לבן ,כחול,

אונסקו כעיר עולמית לשימור .נסייר ונצלם

סגול ולילך והדלתות והשערים מסוגננים ביותר.

בסמטאות מרהיבות ונפגוש בבעלי מלאכה שפסו

משם נמשיך בדרך ההרים הקסומה לפס עירו של מן העולם .נפתח את סיורנו בתצפית מרהיבה על
הרמב"ם ,העיר שהוכרזה כעיר לשימור היסטורי

המדינה(העיר העתיקה) ,ביקור אצל יוצרי

ע"י אונסקו .הגעה למלון .התארגנות ויציאה

הפסיפס והכדרים ,נבקר במלאח היהודי (ללה

לארוחת ערב.

סוליקה הקדושה) ,ברחבת הארמון נראה את
דלתות הזהב ,ונסייר רגלית בסמטאות המדינה
אל הבורסקאים ומעבדי העורות .נצלם מקרוב
ומרחוק את התופעה המדהימה.

יום  .5פס – איפראן – ארשדיה – ארפוד
יציאה מוקדמת לכיוון הסהרה .נבקר באיפראן
עיר הקייט היפהפייה שבלב הרי האטלס התיכון.
נחצה את שולי האטלס הגבוה נבקר ביער ארזים
ונאכיל קופי יער חביבים ומשם אל עמקי האואזיס
האינסופיים בלב ליבו של המדבר לכיוון מישורי
פרה הסהרה .נעבור במידלת שם נעצור לביקור
בקאסבה אסמה הראשונה מתוך  1000הקאסבות
שבמרוקו ,משם אל עבר ארשדייה ונחצה את
עמק ונהר הזיז .לקראת הערב נגיע לנאת המדבר
"תפיללת" אל עבר עיר החולות בגבול הסהרה
"ארפוד" העיר של ה"באבא סאלי".

יום  .6ארפוד – דיונת מרזוגה – קניון הטודרה
והדדס
לפנינו יום עם נופים מרתקים .תחילתו בהשכמה
מוקדמת לסיור ג'יפים אל דיונת מרזוגה אל ארץ
ה  - TOUAREGלובשי הכפיות הכחולות ,שם
נעלה על גמלים עד ל"סכין" הדיונה לצילומי
זריחה כשהשמש תעלה מעל אלגיריה ומעל
דיונות הסהרה .לאחר מכן חזרה למלון ,מקלחת,
ארוחת בוקר ונסיעה לכיוון הטודרה המרהיב
ביופיו וקניון הצר המוביל אליו  ,משם נסע למלון.

יום  .7טיול גיפים -עמק וקניון הדאדס  -עד לואדי
רוז וקלעת מעגונה
לפנינו יום טיול ג'יפים מרתק עם נופי האטלס
וקניון הדאדס .נתחיל את היום בצילומי זריחה
מעל הקניון על כל צורותיו הגיאולוגיות והקניון
הצר עד לכפרים והקסבות ומשם לקניון ואדי רוז
המרהיב וחזרה למלון

יום  9מארקש -סיור עומק
הבוקר נצא לסיור מרתק שיוקדש לאתרי העיר.
נבקר במאגר המים מנרה ,בארמון הבהיה
המרתק ,נבקר בבית מרקחת ברברי ססגוני
ומפתיע ,נבקר בגני הכותביה שליד מסגד
הכותוביה ובמלח היהודי הצר והמיוחד ואז בשעות
אחה"צ נצא לצילומים בשוק הגדול ביותר
באפריקה ולכיכר ג'מע אל פנא.

יום  .8דאדס וארזאזאת(עם גיפים עד טילוואט)
טיזני טישקה מעבר בהרים אל מארקש
הבוקר יציאה מוקדמת נסע עד
לווארזאזאת ומשם נעלה לטיול ג'יפים
דרך וואדי "אל מלא" עד טילוואט דרך הרי
האטלס ומעבר טיזני טישקה אל הנופים
המרהיבים ביותר בטיול זה -מראות
מרתקים ,בוסתנים וירק ,בתים אדומים
וצבעים עזים של חקלאות הררית ,יערות,
בוסתנים ,כביסה על השיחים ואנשים
מאושרים .נמשיך אל עמק האוריקה.
נבקר בבוסתן ברברי ובבית ברברי
ונמשיך למארקש עיר שכל בתיה
אדומים .לעת ערב נצא לסיור וצילום
אנתרופולוגי בכיכר המרהיבה ,כיכר
הכישוף המאגיה והאוכל גמע אל פנה,
הכיכר המפתיעה.

יום  .10מארקש אסווירה-מארקש
נצא מוקדם אל עבר האוקינוס האטלנטי לביקור
בעיר הפורטוגזית מוגדור -הלא היא אסווירה
(תמונה במרוקאית),עיר דייגים עם מצודה
פורטוגזית ,בורסת דגים ססגונית ,שחפים על
המזח ,מסעדות דגים ,גלריות קסומות והמון פינות
צילום מרתקות ,בתום הביקור נחזור למארקש

יום  :11מארקש –איסטנבול תל אביב
תם ונשלם טיולנו .בתום ארוחת הבוקר בניחותא
נצא אל עבר שדה התעופה של קאזה לטיסה
לאיסטנבול ומשם טיסת המשך לתל אביב.

חשוב!
בשל מאפייני מזג האוויר במרוקו ייתכנו שינויים במסלול וזאת בעיקר מתוך כוונה לשמור
על מקסימום הנאה ותנאי צילום.
כמו כן המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים .
ייתכנו שינויים בסדרי הימים ,הלינות והביקורים בהתאם לזמינות בתי המלון.
בתי המלון הם מן הטובים הזמינים  4-5כוכבים.

המחירים מתייחסים לאדם בחדר זוגי .תוספת לחדר יחיד  390 -דולר
במידה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או היטלי הדלק ,יעודכן מחיר הטיול בהתאם

מידע כללי :




חובה לבצע ביטוח נסיעות לפי גיל ומצב בריאות.
מסלול הטיול  :ייתכנו שינויים לאורך המסלול וזאת בכפוף ללו"ז ,להוראות
השלטונות ,השפעה של מזג אוויר או משיקול דעת של המדריך בשטח.
מזג אוויר תמיד יכול להשתנות לכן חשוב להצטייד בהתאם ומומלץ בשיטת
הבצל ,להתקלף בעדינות.

מחיר החבילה כולל:















מפגש הכנה בסטודיו הראל עם מדריכי הטיול
מפגש סיכום וביקורת עבודות בסטודיו הראל
טיסה סדירה בחברת טורקיש כולל מסים
 10לינות בבתי מלון מעולים  *5-*4על בסיס חצי פנסיון למעט קזבלנקה
יתכנו שינויים של הרגע האחרון בבתי המלון -רמתם לא תשתנה
סיורי ערב ובילויים ,ביקור בתוך המסגד הגדול בקאזה ,בפז חפלה עם ארוחה
טיולי ג'יפים בסהרה ,ובהרי האטלס  1רכיבה על גמלים,
אוטובוס  /מיניבוס תיירים חדש
טיפים לנותני השירותים בחו"ל :סבלים ,פקידי קבלה ,חדרניות.
דמי ויזה למרוקו (-אשרת כניסה)
ארוחות בוקר וערב בסגנון מזנון
כניסה ,ביקורים וסיורים באתרים) הכוללים דמי כניסה(
מדריך טיולים מנוסה ומקצועי – מאיר פינטו – מומחה למרוקו
מדריך צילום מדריך מנוסה ומקצועי -שייקה איתן
ביקורת עבודות במהלך הטיול ובערב בהתאם לזמני הגעה

מחיר החבילה אינו כולל:








הפרשים על מחיר הטיסה – במקרה ואלו יצוצו בין תאריך הגשת הצעה זאת
לבין יום הכרטוס.
ביטוח רפואי וביטוח מטען ,חובה -לעשות ביטוח  4שבועות לפני היציאה.
ארוחות צהרים במהלך הטיול ומים ואו שתייה במהלך כל הארוחות והוצאות
אישיות
טיפ למדריך הישראלי בסך  $4לאדם ליום .
טיפ בסך  200דירהם לאדם לנהג האוטובוס ולעוזרו (לכל הימים)
המחיר אינו כולל התייקרות ( או הוזלה )מחירי טיסות עתידיות ואו כל מס או
היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול
כל שרות שאינו מוזכר תחת הסעיף "מחיר החבילה כולל".

הרשמה ותשלום:
התשלום יתבצע בשלוש פעימות:
 .1דמי רישום בסך  450דולר (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).
במידה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או היטלי הדלק ,יעודכן מחיר הטיול בהתאם

טבלת דמי ביטול
ביטול עד  100ימים לפני מועד היציאה 450 :דולר  +הוצאות ביטול טיסה (יפורסם לאחר
ביצוע הזמנה בפועל).
מ 100-יום ועד  61יום לפני מועד היציאה 550 :דולר  +הוצאות ביטול טיסה (יפורסם לאחר
ביצוע הזמנה בפועל).
מ 60-יום ועד  30יום לפני מועד היציאה 1000 :דולר  +הוצאות ביטול טיסה (יפורסם לאחר
ביצוע הזמנה בפועל).
החל מ  29 -יום ועד מועד היציאה 100% :דמי ביטול (טיסות וסידורי קרקע).

עליה/ירידה בשערי המטבעות המקומיים לעומת הדולר וכן שינוי היחס בין המטבעות
השונים מעל  1%מיון מתן הגשת הצעה זו ועד לתשלום בפועל יחולו/יוחזרו על /אל
הנוסע!

הערות:
המסלול עשוי 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

