מסע צילום בהודו – חבל רג'סטאן
כולל פסטיבל הגמלים בפושקר
 13ימים  12לילות  -בין התאריכים 14.11.19 – 2.11.19

מדינת הנסיכים–חבל ארץ מדברי ברובו ,בצפון מערב הודו .שבטי רג'סטאן ,הרג'פוטים,
שלטו כ 1,000-שנה באזור זה כולל בתקופת השלטון הבריטי .הרג'פוטים בנו ארמונות פאר
ומצודות ענקיות וניהלו מלחמות רבות .כיום מוצגים אוצרותיהם האגדיים בארמונותיהם
ומצודותיהם .הודו היא ערבוביה של צבעים ,ריחות ,צלילים וטעמים .תאריכי הנסיעה כוללים
את יריד פושקר הנערך בכל שנה בחודש נובמבר.

מטיילים יקרים,
מוגשת לכם בזאת חוברת מלאה ומקיפה למסע הצילום בהודו ובה מידע ופרוט אודות מסלול
הטיול.
חשוב לנו להדגיש כי זה מסע צילום ולפיכך ילווה ב 2-מדריכי צילום מקצועיים (גלעד בן שץ
ועמרי אילת) .לכל אורך המסע תינתן הדרכה צמודה ,עזרה וטיפים בכל הנוגע לעולם
הצילום .הקבוצה תהיה עד  15משתתפים מקסימום ,בכך תתאפשר הדרכה אישית
והתנהלות מגובשת.
אנחנו נעשה כל מאמץ שתחזרו הביתה עם תמונות מעולות!
מי אנחנו?

מסגרת – הנו בית לצילום השוכן בלב עמק יזרעאל במושב כפר יהושע באתר תחנת רכבת
העמק הישנה .בית הספר הוקם ע"י עמרי אילת וגלעד בן שץ – בוגרי אקדמיות לצילום,
אוהבים וחיים צילום.
אנו גאים לבשר כי מסע צילום זה מתקיים בשיתוף מלא עם חברת "כרמל תיירות" שאחראים
על כל הצד הלוגיסטי של הטיול .אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו אל טיול הצילום בהודו,
טיול אשר תוכנן בקפידה על ידינו ,וזאת ע"מ לשלב את איכויות הצילום הנלמדות ב'מסגרת'
ביחד עם הידע והניסיון עתיר השנים של חברת "כרמל תיירות".

פרוט מסלול הטיול:

**הצילומים באדיבות אורנית בן אברהם לוקאץ'-כל הזכויות שמורות.

ימים  2-3.11.2019 :1-2ת"א-דלהי-אודייפור
בשדה התעופה של  UDAIPURנפגוש מלווה מקומי מטעם החברה ההודית ,שילווה אותנו
עד סוף הטיול .נסיעה אל המלון לצ'ק אין .לפנות ערב-שייט פרטי על אגם פיצ'ולה–היפה
באגמי העיר .בלבו של האגם בנה המהרג'ה המקומי את ארמונותיו הלבנים .בערב תיהנו
ממופע ריקודים מסורתי רג'סטאני ב - GANGAUR GHAT-אל המופע נגיע בריקשות.
ארוחת ערב ולינה באודייפור.

יום  4.11.2019 :3אודייפור
ארוחת בוקר במלון .אודייפור "העיר הלבנה" נקראת כך על שום בתיה הצבועים לבן .העיר,
המוקפת מכל עבר בהרים ואגמים היא מן היפות בערי רג'סטאן .הבוקר יוקדש לסיורים
בעיר .מאחורי הארמון משתרעת עיר של סמטאות צרות ושווקים ססגוניים .האווירה
הרומנטית של אודייפור ניזונה מהשווקים ,שבסמטאותיהם עובדים ויוצרים צורפים ,גלפים,
רוקמים ,אורגים ועוד .אחר הצהריים סיור ב-MONSOON PALACE-הנמצא על גבעה כ5-
ק"מ מערבית לאודייפור ונבנה בסוף המאה ה .19-הנוף הנשקף מחצר הארמון על העיר הוא
מרהיב .ביקור במקדש  JAGDISHלצפייה בטקסים .ארוחת ערב ולינה באודייפור.

יום  5.11.2019 : 4אודייפור-ג'ודפור

ארוחת בוקר במלון .נסיעה אל העיר  . JODHPURזוהי נסיעה של כ 6-שעות ( 260ק"מ).
בדרך מבקרים בשני אתרים :ביקור ב ,KUMBHALGARH FORT-מהמבצרים החשובים
והיפים ביותר שנבנו ברג'סטאן .ביקור ב RANAKPUR-שם שוכן המקדש הג'ייני-המעוטר
ב 1140-עמודי שיש לבן .מדובר באחד המקדשים היפים ביותר בהודו ומהווה מרכז רוחני
ודתי לדת הג'יינית .עם ההגעה לג'ודפור העברה למלון .ארוחת ערב ולינה בג'ודפור.
**הביקור ברנקפור ללא מדריך מקומי.

יום  6.11.2019 :5ג'ודפור
ארוחת בוקר במלון .הבוקר יוקדש לסיור בעיר הידועה בשם "העיר הכחולה" ,כיוון שהבתים
הישנים בעיר צבועים כחול .חומה מקיפה את העיר ומגנה על המבצר שבליבה .סיור במבצר
המלכותי ,עדיין בבעלותו של המהרג'ה המקומי .מבצר מדהים ביופיו ועצום בגודלו .אחר
הצהריים תצאו רכובים על גבי ג'יפים לביקור אצל שבטי  PATEL ,BISHONIועוד ...שם
תוכלו לראות צורות חיים של שבטים מקומיים .בני השבטים מתגוררים בבקתות .חיים
מחקלאות ומקדשים את בעלי החיים והצומח .בערב :על גבי עגלה רתומה לסוס תצאו לטייל
בשוק השין של העיר .ארוחת ערב ולינה בג'ודפור.

יום  7.11.2019 :6ג'ודפור-פושקר

ארוחת בוקר במלון .נסיעה של  200ק"מ (כחמש שעות) אל העיירה  .PUSHKARזוהי
עיירה קדושה להינדים–נווה מדבר מוקף בהרים .העיירה שוכנת לשפת אגם פושקר ולפי
האמונה האגם נוצר במקום בו שמט ברהאמה פרח לוטוס מידו .ביקור במקדש ברהאמה,
שהוא ייחודי משום שמעט מאד מקדשים הוקדשו לאל ברהאמה .נסיעה ברכבל אל מקדש
 .SAVITRI DEVIהנסיעה ברכבל למקדש מאפשרת תצפית נפלאה על הנוף עוצר הנשימה.
המקדש צופה לאגם פושקר הנהדר ,שנותן תחושת רוגע והשראה .סיור בשוק המקומי וצפייה
בטקס פרטי על האגם .ארוחת ערב ולינה בפושקר.

יום  8.11.2019 :7פושקר
ארוחת בוקר במלון .יריד הגמלים או פסטיבל הגמלים בפושקר הוא אירוע שנתי הנערך בכל
שנה בחודש נובמבר .האירוע החל כמקום בו קנו ומכרו צאן .בימי הפסטיבל לובשת פושקר
חג ובמקום מתקיימות תחרויות ומרוצי גמלים וסוסים .הכל מקושט בקישוטים מסורתיים
וצבעוניים .היום יוקדש לאירועי היריד .ארוחת ערב ולינה בפושקר.

יום  9.11.2019 :8פושקר-ג'איפור

ארוחת בוקר במלון .בבוקר–טעימה נוספת מיריד הגמלים .נסיעה של כ 145-ק"מ (כ3-
שעות) אל בירת חבל רג'אסטאן–העיר  .JAIPURביקור במקדש  GALTAJIהוא מקדש
הקופים .בערב :סרט הודי בבית הקולנוע הידוע  .RAJ MANDIRזוהי חוויה מיוחדת במינה
ושווה הצצה .ארוחת ערב ולינה בג'איפור.

יום  10.11.2019 :9ג'איפור
ארוחת בוקר במלון .יום של טיולים וסיורים בעיר  - JAIPURבירת החבל .העיר זכתה לכינוי
"העיר הוורודה" .זהו כרך אורבני פעלתני וצבעוני .רחובות סואנים מלאים פרות וגמלים,
ריקשות ואוטובוסים .נשים בסארי צבעוני וגברים חבושי טורבן-מן ערבוביה ססגונית .נסיעה
אל  AMBER FORTהנמצא במרחק קצר מהעיר .העלייה למבצר מתבצעת על גבי פילים.
לאחר מכן סיור בעיר הוורודה המכונה כך בשל בתיה הבנויים מאבן חול וורודה .ביקור ב-
 MAHARAJA'S CITY PALACEהממוקם בלב העיר ומוקף חומות גבוהות .ביקור ב-
 PALACE OF THE WINDSהמכונה  ,HAWA MAHALאשר נחשב לאתר המרכזי של
העיר ,ממנו נהגו נשות הרמונו של המהרג'ה להציץ על הנעשה ברחוב – מבלי להיחשף.
ביקור בגן האסטרונומי  JANTAR MANTARובו מכשירי מדידה ,היכולים למדוד זמן בדיוק
של עד  2שניות .לסיום היום ביקור בשוק המקומי .ביום זה נשלב ביקורים אצל בעלי מלאכות
מסורתיות כמו טוויה ואריגה .ארוחת ערב ולינה בג'איפור.

יום  11.11.2019 :10ג'איפור-אגרה

ארוחת בוקר במלון .נסיעה אל העיר  AGRAהנמצאת במרחק של  225ק"מ (כ 5-שעות).
בדרך מבקרים ב–FATEHPUR SIKRI-העיר הנטושה האגדית שנבנתה במאה ה 16-על
ידי הקיסר אכבר .העיר ננטשה בשל מחסור במים והשתמרה בצורה נפלאה–פאר
הארכיטקטורה המונגולית .לפני השקיעה תצפית מהנהר אל הטאג' מאהל .ארוחת ערב
ולינה באגרה.

יום  12.11.2019 :11אגרה-דלהי
לקראת זריחה סיור ב–TAJ MAHAL-ללא ספק אחת היצירות הארכיטקטוניות המופלאות
בעולם .מקדש האהבה ,המוזוליאום שהקים הקיסר שה-ג'האן לאשתו האהובה .למעלה מ-
 20,000פועלים עסקו בבניית המונומנט על פני  20שנים .חזרה למלון לארוחת בוקר ,ביקור
במכבסה הפתוחה ,ביקור ב GRAFORT-המצודה של אגרה הבנויה כולה מאבן גיר אדומה,
על גדת נהר היאמונה והיא המצודה החשובה ביותר בהודו .נסיעה של כ 185-ק"מ ,כ3.5-
שעות אל דלהי .ארוחת ערב ולינה בדלהי.

יום  13.11.2019 :12דלהי

ארוחת בוקר במלון .היום יוקדש לחלק המכונה  OLD DEKHIויכלול את האתרים
המפורסמים כמו  RED FORTו–JAMA MASJID-המסגד הגדול ביותר בהודו .אזור
 CHANDI CHOWKההומה אגם ובו נערך המסחר בעיר כולל רכיבה בריקשות בסמטאות,
בלב השוק הססגוני וביקור בתחנת הרכבת ההומה של העיר .ביקור במקדש הסיקי
-GURUDWARA BANGLA SAHIBהמקדש בעל שלוש כיפות מוזהבות ולצידו בריכת
חיי הנצח שם נוכל לצפות בהכנת המזון המיועד לפוקדים את המקדש .ארוחת ערב ולינה
בדלהי.

יום 14.11.2019 :13
ארוחת בוקר במלון .הבוקר יוקדש לחלק המכונה -NEW DELHIבירת הודו .אירוח בבית
מקומי כולל קוקטייל וכיבוד קל ונתנסה בעיטורי יד (חינה) .אחה"צ העברה לשדה התעופה.

*לתשומת לבכם :שינויים בתכנית עלולים להתרחש עקב משינויים בלו"ז טיסות ותנאי מזג אוויר.

לוח טיסות:
ישראל – הודו
תאריך הטיסה
2.11.19
3.11.19

עיר מוצא
תל אביב
דלהי

יעד
דלהי
אודייפור

שעת נחיתה
09:15
14:35

שעת המראה
23:15
13:20

הודו  -ישראל
תאריך הטיסה
14.11.19

עיר מוצא
דלהי

יעד
תל אביב

שעת נחיתה
21:45

שעת המראה
18:00

בתי המלון עליהם מבוססת ההצעה:
4*-5* HOTELS

CITY

NTS

NOV’19

LAKEND / RAMADA
BAL SAMAND GARDEN RETREAT
BRAHMA HORIZON
LEMON TREE / RAMADA PLAZA
RAMADA PLAZA
HOLIDAY INN MAYUR VIHAR

UDAIPUR
JODHPUR
PUSHKAR
JAIPUR
AGRA
DELHI

02
02
02
02
01
02

03/05
05/07
07/09
09/11
11/12
12/14

כמה עולה הטיול ומה כלול?
מחיר הטיול 4380$ :לאדם בחדר זוגי .תוספת לחדר יחיד 730$
**במידה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או היטלי הדלק יעודכן מחיר הטיול בהתאם.
המחיר כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•

כרטיס טיסה בחברת  Air Indiaהכולל טיסת פנים מדלהי לאודייפור.
לינה בבתי המלון המופיעים בתכנית כולל ארוחת בוקר.
 2מדריכי צילום מקצועיים.
רכב מסוג  MINI COACHהמתאים ל 18 -משתתפים.
באתרי התיירות–הדרכה ממדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסות לאתרים שבתכנית.
מלווה מטעם המשרד המקומי ההודי שילווה אתכם מאודייפור ועד לעזיבה.
מפגש הכנה וגיבוש לפני הטיול  /מפגש סיכום וביקורת עבודות לאחר הטיול.

המחיר אינו כולל:
•
•
•
•
•
•
•

ביטוח נסיעות וציוד אישי.
עלויות הכרוכות במטען עודף.
ארוחות שאינן ארוחת בוקר או ערב.
תשר לנותני השירותים המקומיים.
אשרת כניסה להודו – .120$
הוצאות בעלות אופי אישי לרבות תקשורת ,מזון ושתייה מעבר למסופק במסגרת
הטיול ,כביסה וכיו"ב.
כל מה שאינו מצוין בפירוש בתכנית הטיול ככלול ,או תחת סעיף 'המחיר כולל'.

תנאי ביטול עבור השירותים בהודו:
•
•
•
•

מ 31 -ימים ועד  21ימים –  30%ממחיר הטיול
מ 21 -ימים ועד  15ימים –  50%ממחיר הטיול
מ 14 -ימים ועד  8ימים –  70%ממחיר הטיול
מ 7 -ימים – דמי ביטול מלאים

תנאי ביטול עבור כרטיס הטיסה הבינלאומי וטיסת הפנים $ 225 :מרגע הכרטוס.
תנאי תשלום:
•
•

בעת ההרשמה תשלום של  $ 500בשקלים.
היתרה תשולם ב 3-תשלומים שקליים החל מה 1-בספטמבר .2019

חשוב לדעת:
•

דרכון ואשרות :יש להצטייד בדרכון התקף לשישה חודשים לפחות ,ממועד היציאה
לטיול .הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד .בכל מקרה של ביטול או
שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות
המטוילות – אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.

•

טיסות :במקרה של שינוי בלוח הטיסות על ידי חברת התעופה המבצעת יתכנו
שינויים במסלול הטיול ,באורך הטיול ובמחיר הטיול .תוספת במחיר הטיול בגין
השינויים תחול על המטייל והחברה לא תהיה אחראית לכך.

•

שינוי במחירים :במקרה של עליה במחירי הטיסות או שינוי של שערי החליפין
בארצות הטיול לעומת הדולר ,שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול
בהתאם ,גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל.

•

בריאות :החברה לא תהיה אחראית על מצבו הרפואי של המטייל ,על המטייל לוודא
כי הוא כשיר לצאת לטיול ומצבו הרפואי מאפשר זאת .במקרה של בעיה רפואית על
המטייל לידע את החברה לפני מועד הטיול ולדאוג לאישורים רפואיים מתאימים.

מנהלות כלליות:
•

חיסונים ותרופות – באחריות המטייל ליצור קשר עם מרפאת טיולים מוסמכת
ולדאוג לחיסונים במידת הצורך .יש להביא את התרופות אליהן מורגלים ,או שאותן
צורכים באופן קבוע בכמות שתספיק לכל ימי הטיול שכן לא את כל התרופות ניתן
להשיג במונגוליה .בטיסות  -יש לקחת את אותן התרופות בתיק היד ולא במזוודה.
בנוסף ,כדאי להצטייד בפתק מהרופא המטפל ,באנגלית ,ובו מצוינת כל בעיה
ספציפית ורגישות לתרופות מסוימות במידה ורגישויות כאלה קיימות.

•

ביטוח  -על כל מטייל להצטייד בביטוח בריאות וביטוח מטען (הביטוח אינו כלול
במחיר הטיול) .יש לוודא שהביטוח כולל פינוי בהיטס ,פעילות אתגרית ,אנו ממליצים
בחום (שלא נדע) לוודא שגם כיסוי הטסת גופה יהיה כלול בפוליסה .יש לקרוא בעיון
את תנאי הפוליסה (הגבלות בריאות ,סוגי פעילות שאינם מכוסים ותקרת הפיצוי
למטען) .מטיילים עם בעיות בריאות ספציפיות -ידאגו לביטוח רפואי בהתאם.

•

טופס רישום לטיול  -כל מטייל אשר מטייל עמנו יידרש למלא טופס רישום לטיול,
אשר יכלול הצהרת בריאות ושחרור מאחריות.

•

בטחון אישי  -אנו מציעים לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
יש להצטייד בחגורת בטן/רגל לנשיאת הכסף ,הדרכון ,כרטיס הטיסה והביטוח
הרפואי .מומלץ לצלם שני העתקים של הדרכון ,כרטיס הטיסה והביטוח .את
ההעתקים יש לשמור אצלכם ,בנפרד מהמקור/אצל בן משפחה בארץ/ניתן לשמור
במייל

•

רשימת ציוד מומלצת:

רשימה זו הורכבה על בסיס ניסיוננו ,ואינה מתיימרת להיות רשימת הציוד השלמה .לכל
מטייל צרכים משלו .באם אתם רוצים להתייעץ לגבי כל פרט ציוד כזה או אחר ,נשמח
לעמוד לרשותכם בכל עניין.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

תיק או צ'ימידן (אפשרי מזוודה).
תיק גב קטן לטיול יום.
שקית אטומה למים.
חולצות קיציות וחולצות חמות (רצוי לא גופיות(.
מכנסיים קצרים וארוכים.
לבנים וגרביים.
בגדי יציאה בערב -לא הכרחי.
מעיל או פליז (קר בלילה).
מעיל גשם ,מטריה.
נעליים נוחות להליכה.
סנדלים.
כפכפים למקלחת.
בגד-ים.
כובע צמר (או פליז) וכפפות (רק לרגישים לקור).
משקפי שמש.

✓ מגבת.
✓ משקפי ראיה -מומלץ להצטייד בזוג נוסף.
✓ נייר טואלט -שיהיה בתיק כל הזמן .מטליות לחות.
✓ כלי רחצה.
✓ פנס ראש.
✓ משקפת.
✓ ציוד עזרה ראשונה אישי :תרופות נגד כאב ראש ,שלשולים ועצירות ,טיפות עיניים,
אגדים ,תחבושות אלסטיות ,דוחה יתושים ,קרם הגנה נגד השמש ,כדורים נגד בחילה –
לאלו שסובלים בנסיעות .תרופות שצורכים באופן קבוע – רצוי לשמור בתיק העלייה
למטוס.
✓ עזרה שניה :חוטים ,מחטים ,סיכות ביטחון.
✓ כבלי הטענה (למצלמה ולטלפון הנייד) .בנוסף מומלץ כבל שמתחבר למצת הרכב.
✓ חגורת בטן  /רגל – לשמירה על הכסף ,הדרכון ,כרטיס הטיסה והביטוח הרפואי.
✓ סוכרזית וקפה – למי שחייב את הקפה בכל בוקר!
ציוד צילום מומלץ:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

מצלמה ומגוון עדשות (דגש על רחב וטלה).
מצלמת גיבוי  -מומלץ בחום!
חצובה קומפקטית שלא שוקלת הרבה.
פלאש – למי שיש (לא חובה).
סוללות ספייר – חובה!!! (גם למצלמה וגם לפלאש).
מס' כרטיסי זיכרון בעלי נפח גדול.
מסננים (פילטרים) – למי שיש (לא חובה).
משדרים/מקלטים – למי שיש (לא חובה).

אנו מאחלים לכם טיול מהנה ומוצלח!

טופס אישור השתתפות
יש למלא הפרטים ולשלוח חתום למייל misgeret.photoschool@gmail.com

שם פרטי___________________ :
שם משפחה_________________ :
כתובת מגורים___________________________ :
טלפון נייד______________________________ :
כתובת ____________________________ :Email

מס' דרכון_____________________________ :
שם פרטי באנגלית כמופיע בדרכון______________________________ :
שם משפחה באנגלית כמופיע בדרכון______________________________ :
תאריך הוצאת הדרכון___________________________ :
תאריך תוקף הדרכון____________________________ :
אזרחות_________________________ :

אני מאשר/ת בזאת כי קראתי את כל הפרטים המצורפים למדריך טיול זה ואני מעוניין/ת
להשתתף בטיול הצילום.

על החתום___________________________ :

