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 هل انت مستعد ؟؟ 
استعد ملغامرة فريدة من نوعها لزيارة سفالبارد وتصوير احلياة الربية الثلجية الرائعة والباردة 

إن املواضيع األساسية يف رحلة التصوير هذه يه احلياة الربية واملشاهد الطبيعية يف ضوء اخلريف املذهل. ُتعترب 
سفالبارد أفضل ماكن عىل األرض لتصوير الدببة القطبية، وحنن نأمل أن جند بعضها يف أفضل ضوء ممكن. يحمس 

لنا وضع اجلليد يف هذا الوقت من العام باستكشاف األجزاء المشالية الرشقية من املنطقة . 
ُيعترب هشر اغسطس وقت ممتاز ملشاهدة احليتان الكبرية وتصويرها، مكا أن لدينا فرصة لرؤية احلوت األزرق واحلوت 

ذي الزعنفة، واحلوت األحدب، وحوت املنك ، والدالفني ذات الفم األبيض. ما ميزي هذا الوقت ان الهنار طويل جدا او 
باالحص ال يوجد ليل ، لذا استعد لتصوير فوتوغرايف مذهل للحياة الربية. هذه الرحلة مناسبة ملصورين احلياة الربية  

ويرغبون يف عيش جتربة ال ُتنىس. 
سنخطط حمطات توقف أطول من املعتاد عند الذهاب للشاطئ ملنح املشاركني وقت اكيف اللتقاط صور ممتازة. 

سنستخدم قاريّب زودياك للوصول للشاطئ أو عند البحث عن احلياة الربية يف البحر. 

مسار الرحلة

تقع سفالبارد حوايل ٨٠ درجة مشااًل وبالتايل ميكننا جدولة الرحلة وفًقا للطقس وظروف اجلليد ساعهتا. إن قبطاننا 
هو حبار خبري يف الظروف القطبية، وهو مستشار مهم يف ختطيط الرحلة بطريقة تحمس لنا بزيادة فرص التصوير 

واالسمتتاع بالرحلة ألقىص حد. 
غالبا سيتطلب الوصول اىل سفالبارد الوصول اىل اوسلو مث السفر من اليوم الثاين اىل لونغياربني    
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لونغياربني ويه املنطقة اليت سنأخذ مهنا السفينة لالحبار اىل سفالبارد ، باالماكن مصادفة الثعالب القطبية يف هذه 

املنطفة اثناء انتظارنا للسفينة فكن عىل استعداد للتصوير من هذه اللحظة مكا ميكن ترتيب رحلة بتلكفة اضافية للبحث 

عن الثعلب القطيب مع احد خرباء الثعالب يف املنطقة ) اختياري ( .  



اليوم االول   اإلحبار من  لونغياربني عرب إسفجوردن.

اليوم الثاين اىل الرابع االجتاه حنو اجلليد، والبحث عن الدببة القطبية. سيكون هذا غالًبا يف مشال سبيتسربجني 

و نوردوستالنديت، حسب ظروف اجلليد ، هذه االيام يه االفضل يف الرحلة لتصوير الدببة لذلك ال تتوقف عن 

التصوير عند مصادفة الدببة هنا .

اليوم اخلامس االجتاه رشًقا حنو ستورويا، والبحث عن حيوانات الفظ ) حصان البحر( صورته يف االعىل .

اليوم السادس اإلحبار جنوبا حنو براسفيلربين وإىل هينلوبني لرؤية حيوانات الفظ واحليتان. 

اليوم السابع اإلحبار مشاال حىت هينلوبني.

اليوم الثامن ليفديفجوردن ومشاهدة جبل اجلليد موناكو.

اليوم التاسع اإلحبار إىل الركن المشايل الغريب من سبيتسبريجني ومشاهدة الفقامت واملناظر الطبيعية اخلالبة.

اليوم العارش  اإلحبار جتاه اجلنوب الغريب لتصوير احليتان يف الصباح، مث الذهاب إىل ألكهورنيت ملشاهدة 

منحدرات الطيور، والثعلب القطيب وحيوان الرنة. العودة إىل لونغياربني يف وقت متأخر من املساء حوايل الساعة 

.٢٤:٠٠

اخلريطة :

سنقوم ببعض الرحالت القصرية عىل الشاطئ بني 

مستعمرات حيوانات الفظ  ومنحدرات الطيور واملناظر 

الطبيعية امجليلة واألماكن األخرى املثرية لالهمتام.



الكبائن يف السفينة :

 ختتلف اسعار الكبائن حسب السعة ربكا الكبائن مكا هو مبني يف الرمس ويه كبائن واسعة ومناسبة للتصوير 
الفوتوغرايف. حتتوي عىل اكبينتني ثنائيتني ارقامهام )  21 و 31 ( ، وأربع كبائن فردية مع محام وُدش خاصني       
) 9 , 10 ,25 , 26 , 30 ( وأربع كبائن فردية ذات محام ودش مشرتك )  22 , 23 , 24 , 27  ( األرّسة جمهزة وُمعّدة 

ويمت توفري فرش لألرسة ومناشف. سُتقدم خدمة الطعام يف األوقات احملددة، ولكننا ننوي أن نكون مرنني. يقدم 
الطايه قامئة طعام متنوعة ولذيذة ويراىع يف الطعام عدم وجود حلوم اخلزنير والطهي مع اي مرشوبات حمرمة .

يرىج االستفسار قبل احلجز الن هذه القامئة ال يمت حتديهثا باسمترار 

اسعار الغرف املشرتكةاسعار الغرف الفردية 



اصطياد اللحظات : 

 حيتاج التوقيت إىل صرب. ستتعمل املراقبة واالنتظار والتصوير وتمنية إحساس بالتوقيت. إن مطاردة اللحظات متعلقة 
بفن املراقبة فعلًيا. تعين املطاردة يف التصوير الفوتوغرايف االنتباه وإبطاء عقلك والقدرة عىل توقع مىت ستظهر 

احلركة احلامسة. لو رأيت اللحظة عرب عدساتك، فإن هذا يعين أنك فوهتا غالًبا. جيب أن يكون غالقك مستعًدا عندما 
جتمتع لك العنارص مًعا لتصنع صورة رائعة حًقا تروي قصة. 

قد يأيت اإلهلام من ماكن غري مرحي. عندما تدفع نفسك خارج منطقة راحتك، قد يؤدي هذا لعدم راحة بدنية مثل 
اجللوس يف درجات حرارة منخفضة جًدا بيمنا تنتظر تلك الصورة الرائعة ، سننقطع عن االتصال من اليوم الثاين 

بالرحلة ويه جتربة رائعة جدااااا مقت بتجربهتا يف اول رحلة يل عىل منت السفينة .

ماذا تمشل التاكليف  
التلكفة ممشولة من يوم دخول السفينة 	 
ثالث وجبات عىل منت السفينة 	 
السكن مكا خيتار املصور الكبينة اخلاصة فيه    	 

ال تمشل التاكليف 
تذاكر السفر الدولية والداخلية 	 
استخراج التأشرية 	 
أي تاكليف أخرى مل تذكر مثل الوزن الزائد التأمني كروت اهلاتف املرشوبات الغازية وغريها   	 



فقط للتذكري  هذه األشياء قد حتتاج إلهيا 
اجلو بااااااارد ترتاوح درجات احلرارة من  ٢ - ٥   درجات فوق الصفر واحيانا مع الرياح قد تنخفض اىل حتت الصفر قليال 
احرص عىل املالبس الدافئة جدا كذلك املالبس الداخلية القطنية اخلاصة بدرجات احلرارة املنخفضة حذاء دايفء قفازات قبعة 
لفة قناع أسلحة ههههه جاكيت دايفء جداااا  أي أدوية أخرى بعض النقود لرشاء بعض اهلدايا  التذاكرية  ، حمول كهربايئ 

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

عدسة زووم مثل ) ٧٠ - ٢٠٠  ( - ) ٢٠٠ - ٤٠٠ (  ٣٠٠ إىل ٥٠٠     قد حتتاج إىل الفالش يف بعض االحيان  أما عن 
الستاند تصلح املنطقة لتصوير املناظر الطبيعية ) يف الرحلة االوىل ما طلعت الستاند من احلقيبة لذلك قد ال امحله هذه املرة (  
مكا ننصح باحلامل األحادي يف حال اكنت لديك عدسة زووم كبرية وذلك الستخدامها أثناء جولة السفاري يف القارب ال تنىس 
شاحن بطاريات الاكمريا والفالش وكذلك عدد اكف من بطاقات الذاكرة   ٣٢ جيجا مفا فوق ينصح بشدة التصوير بصيغة الرو 

RAW  وليكن باحلسبان جحم بطاقات الذاكرة وهارديسكني خارجيني بسعة ١ تريا اقل يش ويفضل ٢ تريا  
poloraizer  / GND /   ND  filters     احرض معك بطاريات إضافية   قارئ الكروت وفالتر مثل

سياسة الدفع واإللغاء  
يف حال إلغاء الرحلة ألي سبب من األسباب يرىج االبالغ فورا 

حىت يمت معل الالزم مكا تطبق النقاط التالية : 
 

اإللغاء قبل 6 هشور من الرحلة يمت ارجاع املبلغ يف حال الدفع الاكمل 	 
وخصم الدفعة االوىل يف حال عدم تجسيل او وجود بديل لملصور . 

اإللغاء يف فرتة أقل من 6 هشور إىل هشر  من الرحلة سيمت ارجاع 	 
املبلغ املدفوع مع خصم %50  من امجايل تلكفة الرحلة .

يف حال االلغاء قبل 30  يوم من الرحلة يلزم املشرتك بدفع املبلغ اكمال 	 
 يف حال عدم سداد بايق املبلغ ويف حال السداد ال يمت اسرتجاع اي مبالغ للرحلة وتكون نسبة اخلصم 100% .

يف حال إلغاء الرحلة يف أي وقت بعد الوصول فلن يمت اسرتداد أي مبالغ أما يف حال حدوث أي كوارث ال مسح اهلل  فإن 
الرشكة املتعهدة 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 وينصح ان يقوم املشرتك بعمل تأمني حصي للرحلة وتأمني الغاء .



التجسيل واإلستفسار

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 : ................     


