Olare Orok Conservancy

Kenya safari
8 day 15 - 22 Nov. 2019

جدول الرحلة
اليوم األول امجلعة الوصول اىل نريويب : Massai Mara /

الوصول إىل نريويب صباحا بإذن هلل واالستقبال ومن مث التوجه اىل املطار الداخيل حسب توقيت الرحلة استعدادا
للسفر اىل محمية ماساي مارا ونستعد لالقالع إىل احملمية حسب وقت الوصول اما يف الساعة  10:30صباحا
والوصول إىل ماساي مارا يف الساعة  12:00او الساعة  3:00مساء والوصول يف الرابعة ومن مثة التوجه اىل املخمي
لتناول الغداء واخذ الغرف وبعدها أخذ جولة مسائية يف احملمية إىل املغيب مث الذهاب للراحة وتناول وجبة العشاء.
الوقت بالطيارة اىل مارا ساعة

اإلقامة Olare Mara Kempinski Camp :
الوجبات  :غداء  ،عشاء

اليوم الثاين اىل السابع

Massai Mara

قضاء  ٦أيام 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 تعترب هذه احملمية
خاصة وبذلك تمتزي بوجود ترصحي االوف رود وممزيات اخرى لملصورين اكلزنول يف بعض االماكن الخذ صور امجل

اإلقامة Olare Mara Kempinski Camp :
الوجبات  :إفطار  ،غداء  ،عشاء

اليوم الثامن امجلعة Nairobi / Massai Mara :

بعد االفطار سيتوجه الفريق اىل املطار استعدادا للعودة اىل نريويب ستقلع الطائرة يف الساعة  ١١صباحا وتصل
اىل نريويب  ١٢ظهرا او حسب توفر الطائرات الداخلية وموعد االقالع للرحلة الدولية  ،عند الوصول ويف حال وجود
وقت اكيف قبل الرحلة باالماكن الغداء يف مطعم اللحوم العاملي الهشري ومن مث الذهاب لملطار الدويل .

اإلقامة Olare Mara Kempinski Camp :
الوجبات  :فطور

التلكفة للخشص  1،650د.ك
ماذا تمشل التاكليف

•مجيع التنقالت بسيارة السفاري خاصة لخشصني مع سائق جييد اللغة اإلجنلزيية.
•مجيع الوجبات املبينة يف اجلدول مجيع املرشوبات جمانية سواء وقت الوجبات او وقت االسرتاحة وكذلك املاء .
•خدمة غسيل املالبس
•السكن يف األماكن مكا هو مذكور يف اجلدول الغرفة لخشصني.
•الطريان الداخيل من نريويب ملارا ومن ماساي مارا إىل نريويب.
•حيتسب مبلغ  300دينار اضايف يف حال رغبة احد االعضاء يف السكن يف غرفة لوحده ( حسب توفر الغرف ).
•للك خشص  30كيلو جرام للسفر يف الطريان الداخيل .
•تأمني حصي للك خشص يف حال حدوث اي اصابات او مرض ال مسح اهلل

ال تمشل التاكليف

•تذاكر السفر الدولية إىل نريويب ذهابا وإيابا
•استخراج التأشرية من السفارة ( تستخرج اون الين اآلن )
•أي تاكليف أخرى مل تذكر مثل الوزن الزائد اإلكرامية للعاملة التأمني
•يف حال اخلروج من احملمية اخلاصة اىل محمية ماساي مارا حيتسب عىل الخشص  $ 80للدخلة الواحدة

خدمات اختيارية

•زيارة قرية املاساي ومشاهدة العروض التقليدية والتصوير يف القرية بتلكفة  ٤٠اىل  ٥٠دوالر للخشص تدفع يف
حيهنا بالتنسيق مع سائق السيارة

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  15 - 10دوالر دوالرات باليوم للخشص الواحد وتكون من $ 3 - 2
للعامل الذين يساعدون يف محل احلقائب أو تنظيف الغرفة إن احببت
•الكهرباء التيار يف كينيا  ٢٤٠فولت ورأس الكهرباء اإلجنلزيي املربع هو الشائع هناك
•احلقائب يفضل أن تكون خفيفا خصوصا يف احلقائب وأن تتأكد من صالحية جواز سفرك قبل التجسيل

•معلومات وتنبهيات للرحلة

•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 قبعة للمشس وايق للمشس و خباخ ضد لسع البعوض حبوب
املالريا أي أدوية أخرى بعض النقود للحاجة أو اإلكراميات للسائق والعامل أو يف حال أردت جتربة التصوير من املنطاد .
•غالبا ال تتوفر ماكئن الحسب اال يف املطار لذا احرص عىل ان تكون معك فكة صغرية ألموالك او باالماكن الفك يف املطار
•تتوفر الكهرباء يف اخلمية  24ساعة مكا تتوفر خدمة االنرتنت يف احناء الفندق .
•تتوفر املياه الساخنة كذلك  24ساعة يف الغرفة
•عادة ال نرشب او نمتضمض من املياه العادية وهناك مياه للرشب متوفرة يف لك ماكن يف املخمي
•يوجد محام سباحة يف الفندق اذا اردت احضار مالبس السباحة

أدوات ومعدات التصوير

يفضل أن تكون لديك آلتني تصوير واحدة للزوم والثانية لتصوير املناظر الطبيعية أما عن العدسات عدسة  ٧٠-٢٤عدسة زووم
مثل (  ٣٠٠ ) ٤٠٠ - ٢٠٠ ( - ) ٢٠٠ - ٧٠إىل  ٦٠٠قد حتتاج إىل الفالش يف بعض االحيان أما عن الستاند يفضل أن
يكون خفيفا وغالبا ال نستخدمه مكا باالماكن احضار حقيبة الفاصوليا السناد العدسة علهيا ( سيمت توفري واحدة للك مصور
) وحاول ان تكون فارغة ليك ال حيتسب عليك وزن زائد ال تنىس شاحن بطاريات الاكمريا وكذلك عدد اكف من بطاقات الذاكرة
 32جيجا مفا فوق ينصح بشدة التصوير بصيغة الرو  RAWوليكن 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.
•ستكون هناك جلسات شبه يومية يف املخمي ملناقشة افضل الطرق للتصوير واالعدادات املناسبة وتعديل الصور عىل براجم
الاليرتوم او الفوتوشوب والتعرف بشلك ربكا عىل معداتك وعدساتك .
•يف احملمية نقيض الكثري من الوقت للبحث عن احليوانات ويه ليست مكا تراها يف براجم التواصل االجمتايع ولكن
املرشدين اخلرباء يف احملمية يبذلون قصارى جهدمه يف التواجد يف الوقت املناسب .
•قد ختتلف مهارات السواق من بني سيارة واخرى ولكن حنرص عىل اختيار خرباء يف السفاري والتصوير للك خشص ويف
حال وجود اي شكوى عىل السائق او السيارة يرىج التواصل مع مدير الرحلة يف اقرب وقت

التجسيل واإلستفسار
ال يعترب التجسيل اكمال مامل يمت دفع املبلغ اكمال للرحلة

سياسة الدفع واإللغاء

يف حال إلغاء الرحلة ألي سبب من األسباب قبل الرحلة يمت احتساب اخلصم التايل
•قبل الرحلة ب  90يوم يمت خصم  % 10من املبلغ
•من  89إىل  60يوم قبل الرحلة يمت خصم  % 40من املبلغ
•من  59إىل  30يوم قبل الرحلة يمت خصم  % 75من املبلغ
•من  29إىل  0يوم قبل الرحلة يمت خصم  % 100من 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

لإلستفسار الرجاء االتصال بنا عىل املعلومات التالية :
اإلمييل majed@majedphotos.com :
منوذج التجسيل
األمس ...................................................................................... :
الرمق املدين ............................................................................ :
اهلاتف .............................. :الربيد اإللكرتوين ............................ :
اجلنسية ............................ :
العمر .............................. :
انستقرام............................ :
موقع إلكرتوين ........................ :
 حمرتف هاويمبتدئ
مستوى التصوير :
أقر أنا املوقع أدناه أين اطلعت عىل مجيع الرشوط املذكورة يف الصفحات  ١إىل  ٤وأوافق علهيا
مكا أقر بصحة البيانات املقدمة
يرىج التوقيع عىل بايق الصفحات .
		

		
التوقيع ................ :

التارخي ................................:

