
KENYA SAFARI 2017

     trip1: 21 - 28 July
     trip 2:  28 July - 4 August



جدول الرحلة 

اليوم األول امجلعة الوصول اىل نريويب  / Massai Mara : ) ٧/٢١ (  او الرحلة الثانية ) ٧/٢٨ ( 
الوصول لملطار صباحا بإذن هلل واالستقبال ومن مث التوجه اىل املطار الداخيل حسب توقيت الرحلة استعدادا للسفر 
اىل محمية ماساي مارا ونستعد لالقالع يف الساعة ١١:٢٥ قبل الظهر والوصول إىل ماساي مارا يف الساعة ١٢:٣٥ 

والتوجه اىل الفندق لتناول الغداء واخذ الغرف وبعدها أخذ جولة مسائية  يف احملمية إىل املغيب مث الذهاب  للراحة 
وتناول وجبة العشاء  

الوقت بالطيارة اىل مارا ساعة
Ashnil Mara Tented Camp : اإلقامة

الوجبات :  غداء ، عشاء 

اليوم الثاين اىل السابع     Massai Mara  ) ٢٢ - ٢٧ / ٧ ( او الرحلة الثانية ) ٧/٢٩  -  ٨/٣  ( 
قضاء ٦ أيام ممتعة يف ماساي مارا املاكن األمثل ملشاهدة احلياة الربيـة وفرصة مشـاهدة  احلـيوانات اخلـمسة 
الكبرية ويه األسد ووحيد القرن والفهد واجلاموس والفيل خالل هذه األيام اجلدول مفتوح ألخذ يـوم اكمـل يف 

احملمية مع علب الغداء أواخلروج مرتني باليوم للتصويرحسب االتفاق مع السائق مكا باإلماكن مع رسوم اضافية 
زيارة قرية املاساي للتعرف عىل عاداهتم  ومشاهدة العروض التقليدية والرشاء من السوق اليدوية مكا أن موقع املخمي 

قريب جدا من هنر مارا حيث تعرب احليونات يف أكرب اهلجرات حول العامل 

Ashnil Mara Tented Camp : اإلقامة
الوجبات : إفطار ، غداء ، عشاء 

اليوم الثامن امجلعة  :  Nairobi / Massai Mara    ) ٢٨ / ٧ ( او الرحلة الثانية )  ٤ / ٨  (  
بعد االفطار سيتوجه الفريق اىل املطار استعدادا للعودة اىل نريويب ستقلع الطائرة يف الساعة ١١ صباحا وتصل 

اىل نريويب ١٢ ظهرا وعند الوصول ويف حال وجود وقت اكيف قبل الرحلة باالماكن الغداء يف مطعم اللحوم العاملي 
الهشري ومن مث الراحة يف اسرتاحة مقر الرشكة حىت حيني موعد الطريان والذهاب لملطار الدويل .

يف حال عدم الرغبة يف الغداء يف املطعم فإن اسرتاحة الرشكة تقدم وجبة خفيفة مع مرشوبات وصالة انتظار مزودة 
باالنرتنت اىل ان حيني موعد طائرتك 

 Ashnil Mara Tented Camp : اإلقامة
الوجبات : فطور 



التلكفة للخشص 1300 دينار كوييت 

ماذا تمشل التاكليف  
مجيع التنقالت بسيارة السفاري خاصة لخشصني مع سائق جييد اللغة اإلجنلزيية.	 
مجيع الوجبات املبينة يف اجلدول.	 
السكن يف األماكن مكا هو مذكور يف اجلدول  الغرفة لخشصني.	 
الطريان الداخيل من نريويب ملارا ومن ماساي مارا إىل نريويب.	 
حيتسب مبلغ ٣٠٠ دينار اضايف يف حال رغبة احد االعضاء يف السكن يف غرفة لوحده	 
يمت خصم مبلغ ٢٠٠ دينار يف حال رغبتك باالنضام للرحلتني معا اي تصبح التلكفة للرحلتني 2400 دينار 	 

ال تمشل التاكليف 
تذاكر السفر إىل نريويب ذهابا وإيابا	 
استخراج التأشرية من السفارة  ) تستخرج اون الين اآلن (	 
أي تاكليف أخرى مل تذكر مثل الوزن الزائد استخدام املغسلة اإلكرامية للعاملة  التأمني كروت اهلاتف املرشوبات 	 

الغازية وغريها   

خدمات اختيارية  
زيارة قرية املاساي ومشاهدة العروض التقليدية والتصوير يف القرية بتلكفة ٤٠ اىل ٥٠ دوالر للخشص  تدفع يف 	 

حيهنا بالتنسيق مع سائق السيارة 
جتربة البالون سفاري ٤٥٠ دوالر للخشص تقريبا .	 

معلومات مهمة 
التطعمي جيب التطعمي من عدة أمراض للوقاية مهنا مثل امحلة الصفراء واملالريا والحسايا وذلك مبراجعة الطبيب 	 

املختص غالبا ما تكون يف مستشىف الصحة الوقائية أو االمراض السارية ) عرشة ايام قبل السفرة عىل االقل (
اإلكراميات عادة ما تكون إكرامية السائق ٥- ١٠ دوالر دوالرات باليوم للخشص الواحد وتكون من ٢-٣ دوالرات 	 

للعامل الذين يساعدون يف محل احلقائب أو تنظيف الغرفة إن احببت 
الكهرباء التيار يف كينيا ٢٤٠ فولت ورأس الكهرباء اإلجنلزيي املربع هو الشائع هناك 	 
احلقائب يفضل أن تكون خفيفا خصوصا يف احلقائب وأن تتأكد من صالحية جواز سفرك قبل التجسيل 	 



فقط للتذكري  هذه األشياء قد حتتاج إلهيا 
أحرض بعضا من املالبس اخلفيفة والقمصان وكذلك بناطيل مرحية اجلو معتدل طوال الهنار وبارد واحيانا بارد جدااا  يف 

الصباح واملساء فيجب ان يكون معك جاكيت عىل االقل  نظارتك المشسية قبعة للمشس وايق للمشس و خباخ ضد لسع 
البعوض حبوب املالريا أي أدوية أخرى بعض النقود لرشاء بعض اهلدايا  التذاكرية أو اإلكراميات للسائق والعامل أو يف حال 

أردت جتربة التصوير من املنطاد ، حمول كهربايئ .

أدوات ومعدات التصوير  
يفضل أن تكون لديك آلتني تصوير واحدة للزوم والثانية لتصوير املناظر الطبيعية أما عن العدسات  املفضلة عدسة وايد اجنل   

عدسة مايكرو   عدسة زووم مثل ) ٧٠ - ٢٠٠  ( - ) ٢٠٠ - ٤٠٠ (  ٣٠٠ إىل ٦٠٠     قد حتتاج إىل الفالش يف بعض 
االحيان خصوصا للتصوير داخل الفندق  ماكرو  او تصوير املاساي  أما عن الستاند يفضل أن يكون خفيفا وغالبا ال نستخدمه 

مكا باالماكن احضار حقيبة  الفاصوليا السناد العدسة علهيا وحاول ان تكون فارغة ليك ال حيتسب عليك وزن زائد ال تنىس 
شاحن بطاريات الاكمريا والفالش وكذلك عدد اكف من بطاقات الذاكرة   ٨ جيجا مفا فوق ينصح بشدة التصوير بصيغة الرو 

RAW  وليكن باحلسبان جحم بطاقات الذاكرة وهارديسك خاريج 
 احرض معك بطاريات إضافية   قارئ الكروت

ملن هذه الرحلة 
تصلح هذه الرحلة لملصورين اهلواة واحملرتفني ممن يرغبون يف ممارسة جتربة جديدة وممتعة يف تصوير احلياة الربية 	 

حيث ستكون السيارات يف احملمية مستقلة عن بعضها أحيانا لزيادة اماكنية احلصول عىل لقطات فريدة مكا سيمت 
التواصل بني الفريق عن طريق اهلاتف يف حني مشاهدة موضوع  نادر.

ورشة و نصاحئ عن أفضل اوضاع التصوير اليت ختص احلياة الربية يف اليوم الثاين .	 
ورشة يف استخدام الاليرتوم وفرز وتعديل الصور يف اليوم الثالث من الرحلة .	 
ورشة يف التعرف عىل معداتك وعدساتك وبعض التقنيات وذلك بشلك شبه يويم بعد وجبة العشاء.	 

سياسة الدفع واإللغاء  
يف حال إلغاء الرحلة ألي سبب من األسباب قبل الرحلة يمت احتساب اخلصم التايل 

قبل الرحلة ب ٥٦  يوم يسرتد املبلغ اكمال 	 
من ٥٥ إىل ٢٠ يوم  قبل الرحلة يمت خصم ٢٥ دك من املبلغ 	 
من ١٩ إىل ١٠ يوم  قبل الرحلة يمت خصم ٥٠ دك من املبلغ 	 
من ٩ إىل   ٠ يوم  قبل الرحلة يمت خصم ١٠٠ دك من املبلغ	 

يف حال إلغاء الرحلة يف أي وقت خالل السفاري فلن يمت اسرتداد أي مبالغ أما يف حال حدوث أي كوارث ال مسح اهلل  فإن 
رشكة السفاري تتعهد باسرتجاع أغلب املبلغ حسب وقت انقطاع الرحلة وما مت رصفه مهنا مكا أن منظم الورشة ال يتحمل 

مسؤولية  أي حوادث ال مسح اهلل تكون خارجة عن اإلرادة



التجسيل واإلستفسار

ال يعترب التجسيل اكمال مامل يمت دفع املبلغ اكمال للرحلة 

لإلستفسار الرجاء االتصال بنا عىل املعلومات التالية : 

majed@majedphotos.com : اإلمييل
واتس اب : 0096599385678

منوذج التجسيل 
األمس : ......................................................................................
الرمق املدين :    ............................................................................

اهلاتف: ..............................  الربيد اإللكرتوين : ............................
العمر : ..............................               اجلنسية : ............................

موقع إلكرتوين : ........................              انستقرام: ............................
مستوى التصوير :     مبتدئ     -    هاوي     -   حمرتف 

أقر أنا املوقع أدناه أين اطلعت عىل مجيع الرشوط املذكورة يف الصفحات ١ إىل ٤ وأوافق علهيا 
مكا أقر بصحة البيانات املقدمة 

يرىج التوقيع عىل بايق الصفحات .

التارخي :................................ التوقيع : ................     


