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هل انت مستعد ؟؟

بداية الربيع يف مشال الرنوجي ،حيث تعود الطيور القطبية إىل أرايض تزاوجها  .ادعوك لالنضامم ميع يف رحلة
تصوير متفردة وخمصصة تركز عىل تصوير الطيور القطبية يف أكرث جزء ميكننا الوصول له بهسولة يف نصف الكرة
األرضية القطيب.
ستقابل بعض أشاكل احلياة الربية القطبية الرائعة أثناء رحلتك ملنطقة فارانغر .إن فارانغر يه منطقة يف أقىص
مشال الرنوجي  ،وميكن الوصول هلا بهسولة يوم ًيا عرب الرحالت اجلوية من مدينة أوسلو .ونظ ًرا ملوقعها القطيب،
ّ
يشك ظرو ًفا رائعة للتصوير
تصل الطيور إلهيا بيمنا مازال هناك فرصة لتساقط الثلج عىل منحدرات الطيور ،مما
الفوتوغرايف .يقع مقرنا يف فاردو ،ويه قرية صيد مجيلة ومرحية .سنقمي يف فندق فاردو ،الذي سيوفر لنا مدخل
مبارش إىل جرف طيور هورنويا الرائع الذي يستضيف حوايل  100ألف طائر معشش أثناء مومس الزتاوج  .بعد يوم
مزدمح يف جرف الطيور هورنويا  ،سنعود إىل الفندق لتناول عشاء لطيف يف مطعم الفندق.

أمه املشاهدات :
•الطيور البحرية القطبية :طائر البفن ،وأبو موس ،والغاق ،واألوك ،والنورس.
•طيور السنقر الشاهني والغربان ونسور البحر اليت جتوب جرف هورنويا.
•املشاهد الطبيعية القطبية الرائعة.

الربناجم حسب الظروف اجلوية يف الرحلة :

قارصا أحيا ًنا ،وبالتايل سنحتاج ملسار رحلة مرن ُي ّكننا من تغيري اخلطط حسب
إن الطقس يف الرنوجي قد يكون
ً

الظروف اجلوية .قد تعصف الرياح لبضعة أيام ،ويف هذه احلالة قد ال نمتكن من الوصول جلرف طيور هورنويا ،لذلك
جيب ان نكون مستعدين الي ظروف جوية طارئة .
باماكنك مشاهدة تغطية الرحلة السابقة عىل الرابط التايل :
https://youtu.be/OKvNA9EP45M
https://youtu.be/1pG5LIOgNOY

تلكفة الرحلة 3130$ :

للخشص يف الغرفة املفردة

مسار الرحلة
اليوم  29 ( 1مارس )  :الوصول ملطار  ،KKNواالنتقال لفندق فاردو لتناول العشاء ( تستغرق الرحلة اىل الفندق  3ساعات ).
األيام  30 ( 6 - 2مارس  3 -إبريل ) أيام اكملة للتصوير الفوتوغرايف يف فارانغار يف جرف هورنويا وميناء فاردو
واملشاهد الطبيعية القطبية ،ورمبا األضواء المشالية كذلك.
اليوم  4 ( 7إبريل ) بعد تناول اإلفطار ،ستنهتي رحلتنا وسنوصلك إىل مطار  KKNطريان العودة للوطن.
إن الطقس يف فارانغار غري متوقع عىل اإلطالق ،فالظروف واإلضاءة تتغري باسمترار ،لذا كن مستعدًا للك يشء ،سواء
ظروف جوية قاسية جدًا أو لطيفة جدًا.

تمشل الرحلة :

•دليل تصوير حمرتف.
•لك الوجبات واملرشوبات.
•لك التوجهيات الالزمة واالنتقاالت واإلقامة يف غرف منفردة أثناء الرحلة.

الرحلة ال تمشل :

•مجيع تذاكر الطريان من وإىل موقع البدء يف مطار . KKN
•أي تأمينات خاصة أو رضائب أو رسوم أو مجارك أو رسوم تأشرية.
• أشياء خشصية  ،مثل املرشوبات أو الوجبات اخلفيفة أو اهلدايا أو تأمني السفر.

قبل الرحلة

شك ًرا لك للسفر معنا إىل فارانغار لرؤية الطيور القطبية .سمننحك يف هذا امللف بعض املعلومات اليت قد تفيدك قبل السفر.

التأمني

ننصحك باحلصول عىل تأمني حصي يغيط احلاالت الطبية (املرض ،احلوادث ،الوفاة) .مكا نويص بشدة باحلصول عىل
تأمني سفر ضد اإللغاء وغالبا ما يكون من الرشوط للحصول عىل فزيا الشنغن .

الصحة والتطعمي

إذا اكن أجريت أي معليات جراحية كربى يف العامني األخريين أو كنت مصا ًبا بأمراض مزمنة تؤثر عىل راحتك أثناء
الرحلة ،فيجب إخطارنا بذلك.

جواز السفر والتأشرية

جيب أن يكون جواز سفرك ساري املفعول لـ  6أهشر عىل األقل من بعد تارخي سفرك .تأكد من جتديد جواز سفرك إذا كنت
حباجة إىل ذلك.

التأشرية السياحية

حتتاج هلذه الرحلة تأشرية الشنغن وتاكد من صالحية التأشرية وتطبيق رشوطها ان اكنت لدولة غري الرنوجي ( مثال اذا
شنغن املانيا يفضل تكون زاير املانيا قبل الرنوجي ) او استخراج شنغن لزيارة الرنوجي مبارشة

العملة

العملة يف الرنوجي يه الكرونة نروجيية ( 1000كرونة نروجيية ( )NOKتساوي حوايل  130دوال ًرا أمريك ًيا) .بطاقات االئمتان
( VISAو  MasterCardو  )AmExمقبولة يف معظم املتاجر يف الرنوجي ،ولكن من األفضل دا ً
مئا إحضار بعض النقود.

املناخ

تشهتر املنطقة القطبية بأهنا غري متوقعة عىل اإلطالق ،وأن الظروف اجلوية تتغري يف دقائق ،وقد يؤدي ذلك إىل فرص
ومثلجا مع الرياح المشالية .لكن
درامية وفوتوغرافية للغاية .املناخ الساحيل يف المشال الرشيق غالبا ما يكون باردًا
ً
توقع لك يشء .متوسط درجة احلرارة يف فاردو يف مارس هو  3 -إىل  -5درجة موئية

الرحالت اجلوية من  /إىل الرنوجي القطبية.

سوف تطري إىل املطار الرئييس يف الرنوجي ،مطار أوسلو جارديرمون ( ،)OSLومن هناك سرتكب رحلة توصلك إىل
مطار كريكيزن ( )KKNباستخدام طريان . SAS

التنقالت أثناء الرحلة.

سننظم االنتقاالت من املطار يف كريكيزن ذهابا وعودة .

اإلقامة يف مطار أوسلو ()OSL

أفضل خيار متاح لك لو وصلت يف اليوم السابق للرحلة أو احتجت للبقاء لليلة أخرى بعد الرحلة هو فندق راديسون بلو
مبطار أوسلو سأقوم حبجز اخلطوط اجلوية الرتكية فهي االكرث مناسبة للسفر من الكويت .

الوجبات

تمشل الرحلة لك الوجبات ،س ُيقدم اإلفطار والعشاء يف حمل اإلقامة ،بيمنا س ُيحزَم الغداء لنأخذه معنا يف رحالت
التصوير.

األمور الطبية

يف حال حدوث موقف خطري ،سنتصل بفريق الطوارئ الطبية ويوجد طبيب وسيارة إسعاف قريبني.

إشارة اهلاتف اخللوي والواي فاي (اإلنرتنت الالسليك).

يوجد واي فاي يف ماكن اإلقامة ،وإشارة  4gللهاتف اخللوي يف املنطقة اليت ستعمل فهيا.

فقط للتذكري هذه األشياء قد حتتاج إلهيا

اجلو بااااااارد ترتاوح درجات احلرارة من  ٥ - ٢درجات فوق الصفر واحيانا مع الرياح قد تنخفض اىل حتت الصفر قليال
احرص عىل املالبس الدافئة جدا كذلك املالبس الداخلية اخلاصة بدرجات احلرارة املنخفضة حذاء دايفء قفازات قبعة لفة قناع
أسلحة ههههه جاكيت دايفء جداااا حذاء لالماكن الثلجية يفضل بوت طويل أي أدوية أخرى بعض النقود لرشاء بعض اهلدايا
التذاكرية  ،حمول كهربايئ
املاكن زلق جدا هناك بسبب الثلج يفضل بشدة احلصول عىل ادوات منع االنزالق اليت تأيت حتت احلذاء وسنحاول توفريها
لملجسلني يف الرحلة .

أما عن ما خيص التصوير

يفضل أن تكون لديك آلتني تصوير واحدة للزوم والثانية لتصوير املناظر الطبيعية أما عن العدسات املفضلة عدسة وايد اجنل
الحمتال مشاهدة ظاهرة الشفق القطيب يف املساء عدسة زووم مثل (  ٣٠٠ ) ٤٠٠ - ٢٠٠ ( - ) ٢٠٠ - ٧٠إىل  ٥٠٠قد

حتتاج إىل الفالش يف بعض االحيان أما عن الستاند تصلح املنطقة لتصوير املناظر الطبيعية 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  ٣٢جيجا مفا فوق ينصح بشدة التصوير بصيغة الرو  RAWوليكن باحلسبان
جحم بطاقات الذاكرة وهارديسكني خارجيني بسعة  ١تريا اقل يش ويفضل  ٢تريا احرض معك بطاريات إضافية قارئ
poloraizer / GND / ND filters
الكروت وفالتر مثل

ستكون الطيور قريبة جدا منمك يف معظم االوقات .

سياسة الدفع واإللغاء

يف حال إلغاء الرحلة ألي سبب من األسباب يرىج االبالغ فورا
حىت يمت معل الالزم مكا تطبق النقاط التالية :
•اإللغاء قبل  6هشور 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  6هشور إىل هشر من الرحلة سيمت ارجاع املبلغ املدفوع مع خصم  50%من امجايل تلكفة الرحلة
•يف حال االلغاء قبل  30يوم 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 مكا أن منظم الورشة ال يتحمل مسؤولية أي حوادث
ال مسح اهلل تكون خارجة عن اإلرادة وينصح ان يقوم املشرتك بعمل تأمني حصي للرحلة .

أسئلة متكررة
ما األشياء اليت جيب أن أحرضها ميع؟

حنن يف منطقة قطبية متطرفة ،لذا توقع لك أنواع الطقس ممكنة .استعد جيدًا واتبع اإلرشادات اخلاصة بطريقة ارتداء
املالبس.

هل سنجد ثلج أو جليد؟

إن هشور الشتاء (نومفرب-مارس) معروفة بتساقط الثلج بكثافة ،ولكن ال ميكننا مضان هذا فالطبيعة ال ختضع ألحد.

هل سأشاهد وأصور األضواء المشالية أثناء الشتاء ( ظاهرة األرورا ) ؟

نرجو ان حنظى بذلك ولكن ال ميكننا توقع الطقس أو نشاط هذه الظاهرة املذهلة،

هل يوجد مسار حمدد للرحلة؟

حنن ال نعمل مبسار ثابت ،فنحن نعمل املاكن الذي سننام ونألك فيه ،ولكننا خنطط أنشطتنا حسب الطقس واإلضاءة .إن
منطقة فارانغار ممتلئة مبواقع التصوير املتطرفة ،لذا ستحدد ظروف الطقس األماكن اليت سنذهب إلهيا.

ما مستوى التصوير الفوتوغرايف املطلوب؟

إن لك رحالت " "majedphotosمتاحة لملبتدئني واحملرتفني عىل حد سواء .طاملا أنك شغوف بالتصوير وبالطبيعة .برجاء
االنتباه إىل أنك ستخرج لقلب الطبيعة لك يوم ويف املساء للتصوير ،ولكن هذا ليس إلزام ًيا بالطبع.

التجسيل واإلستفسار

لإلستفسار الرجاء االتصال بنا عىل املعلومات التالية :

اإلمييل majed@majedphotos.com :
واتس اب 0096599385678 :

