טיול צלמים באזור הכפרי ברומניה
 5ימים  4לילות  -בין התאריכים 6.9.19 – 2.9.19

מטיילים יקרים,
מוגשת לכם בזאת חוברת מלאה ומקיפה למסע הצילום ברומניה ובה מידע ופרוט אודות מסלול הטיול.
יצרנו שיתוף פעולה עם הגב' מדה ליבר ,בת הכפר הרומני דומנשט ( ,)Domanestחיה כיום בין ישראל
ורומניה  -היא אחראית על הלוגיסטיקה והאירוח המושלם הכולל הדרכה ,לינה ,הסעות ואוכל מקומי
אותנטי .ביחד יצרנו מסלול קסום המשלב את המיטב של האזור הכפרי בכפר הולדתה והסביבה.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו אל טיול הצילום ברומניה ,טיול אשר תוכנן בקפידה ,כדי לשלב את
איכויות הצילום הנלמדות ב'מסגרת' ביחד עם הידע והניסיון של הגב' מדה ליבר.
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 15
משתתפים 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.

פירוט מסלול הטיול:
יום  :1יום ב' ה24.9.17-
טיסה מתל אביב לדברצן ( )Debrecenשבהונגריה  -טיסה של  3שעות .הגעה בשעה ( 13:20שעה
 14:20בזמן ישראל) .בשדה התעופה ימתין לנו מיניבוס שייקח אותנו דרך מעבר הגבול לכפר
 Domanestiשברומניה דרך כבישים עם נוף פסטורלי (נסיעה של שעה ועשרים ד' לערך) .בכפר יקבלנו
את פנינו בני משפחתה של מדה והמקומיים ,נמקם את הציוד בחדרי האירוח ונאכל את ארוחת הצהריים
המסורתית שתוגש .לאחר מכן נטייל בכפר ונפגוש את המקומיים .בשעה  20:00ארוחת ערב מסורתית
תוגש.

יום  :2יום ג' ה25.9.17-
מתחילים את היום מוקדם בשעה  ,05:00לפנינו  4שעות נסיעה ,האוטובוס הפרטי ייקח אותנו אל אזור
מרמורס היפהפה (האזור האותנטי ביותר ברומניה מבחינת לבוש ,מסורת ומנהגים מקומיים) שם נעצור
בכפרים שונים ,נתעד אנשים פולקלוריים ועבודתם היומיומית ונבקר באחת מ 2-הרכבות העתיקות ביותר
ברומניה .הנסיעה כולה מלווה בנוף עוצר נשימה של אחד האזורים היפים ברומניה  -נשלב עצירות לצילומי
נוף באזורי ההרים ,האגמים והנהרות .בארוחת הבוקר נעשה פיקניק בשטח ,ארוחת צהריים וערב
במסעדה באותו אזור .את היום כולו ננצל לצילומים באזור המופלא הזה ,לינה באחד הכפרים הסמוכים.

יום  :3יום ד' ה26.9.17-
בחלקו הראשון של היום נמשיך ליהנות ולצלם את אזור מרמורס – נופים ,כפרים ,צילומי רחוב ופורטרטים
מזדמנים .את חלקו השני של היום נקדיש לתיעוד חיי הצוענים בכפרים הסמוכים לביתה של מדה ,שם גם
לנים את הלילה .לאחר ארוחת הערב נטייל ברחובות הכפר בדגש על צילומי לילה מגוונים.

יום  :4יום ה' ה27.9.17-
אחרי ארוחת הבוקר ,נצלם את חיי הכפר האותנטיים :כרכרות עם סוסים ,עבודה בשדה ,ביקור בחצרות
הבתים ועליות הגג של המקומיים ,שם נראה את פעילויות היומיום שלהם כמו חליבת הפרות והאכלת
תרנגולים ,ביקור אצל רועי הצאן והדייגים שלאורך הנהר .בערב יתקיים בחצר הבית מופע פולקלור ,שם
הנגנים ינגנו עבורנו מוסיקה אותנטית .לאחר מכן חוזרים לחדרים ומתחילים לארוז...

יום  :5יום ו' ה6.2.19-
לאחר התארגנות לילית נצא לכיוון שדה התעופה ומשם חזרה לארץ .הטיסה יוצאת בשעה  - 06:05הגעה
לארץ לקראת השעה 10:20

**לתשומת לבכם :שינויים בתכנית עלולים להתרחש כתוצאה משינויים בלוח זמני טיסות ושינויי מזג אוויר.

לוח טיסות:
ישראל – הונגריה:
תאריך הטיסה
2.9.19
6.9.19

עיר מוצא
תל אביב
דברצן (הונגריה)

יעד
דברצן (הונגריה)
תל אביב

שעת המראה
10:55
06:05

שעת נחיתה
13:20
10:20

כמה עולה הטיול ומה כלול?
מחיר הטיול 8500 :ש"ח לאדם בחדר זוגי.
**במידה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או היטלי הדלק יעודכן מחיר הטיול בהתאם.

המחיר כולל:
• טיסות בינלאומיות
•  2מדריכי צילום מקצועיים
•  4לילות בחדרי אירוח מקומיים
•  3ארוחות ביום
• רכב הסעות
• מדריכה מקומית דוברת עברית (הגב' מדה ליבר)
• עליה למטוס עם תיק גב (ציוד הצילום) בגודל  42*32*25ס"מ – כל חריגה בגודל תחויב בתוספת תשלום
ע"י חברת התעופה
• עליה למטוס עם מזוודת טרולי עם הציוד האישי בגודל  56*45*25ס"מ  -כל חריגה בגודל תחויב
בתוספת תשלום ע"י חברת התעופה
המחיר אינו כולל:
• ביטוח נסיעות וציוד אישי
• תשר לנותני שירות מקומיים
• עלויות הכרוכות במטען נוסף או חריגה מגודל התיקים כמתואר לעיל :כל תיק נוסף ו/או חריגה
מהממדים המתוארים תביא לתוספת תשלום של חברת התעופה שתגבה בדלפק הקבלה
• הוצאות בעלות אופי אישי לרבות תקשורת ,מזון ושתייה מעבר למסופק במסגרת הטיול ,כביסה וכיו"ב

תנאי ביטול עבור השרותים ברומניה:
•
•
•
•

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

ציוד צילום מומלץ:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

מצלמה ומגוון עדשות (דגש על רחב וטלה)
מצלמת גיבוי  -מומלץ בחום!
חצובה קומפקטית שלא שוקלת הרבה (ודאו כי היא נכנסת בתיק הטרולי)
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)
תיק נוח לנשיאת הציוד

אנו מאחלים לכם טיול מהנה ומוצלח!
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו :גלעד בן שץ –  / 050-4445172עמרי אילת – 052-2492616

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___________________________ :

