טיול צילום אל ארץ הוודו  -בנין
בהדרכת ד"ר גלעד (גילי) חסקין ואלי אטיאס

יציאה 4 :בדצמבר

חזרה 44 :בדצמבר

זהו טיול אל אפריקה במיטבה .במידה מסוימת אפריקה במירעה" .אפריקה האותנטית ,ללא חומת המגן
החוצצת של הלודג'ים המפוארים .אפריקה הכפרית ,השבטית ,הצבעונית ,הראשונית .אפריקה העולצת,
השמחה ,העצובה ,המיוסרת .זוהי אפריקה של טקסי הטראנס ,השמאניזם והמוסיקה הקצבית .מכאן ניתן
להבין טוב יותר את תרבותן של החברות האפרו-אמריקאיות ,בעולם החדש .כאן המקור לדתות הסנטריה
והפאלה מונטה הקובניות ,הקנדומבלה והאומבנדה האפריקאיות .כאן המקור לוודו של האיטי .כאן שורשי
הסלסה של פורטוריקו ,הרגאי של ג'מייקה ,הסמב של ברזיל והקליפסו של טרינידד .בטיול זה ניסע למרחבי
זמן ותודעה אחרים ,נלמד את העבדות מצדה האפריקאי ,ונבין טוב יותר את הפרק האפל הזה בתולדות
האנושות .נראה את האיכרים ,הנוודים ,הדייגים והסוחרים ,החיים בעולם שעוד מעט וייעלם.

החברה הגיאוגרפית דרך מנחם בגין  ,28תל אביב טלפון 0009555-50 :פקס0844000-50 :

מסלול הטיול
יום  / 4טיסה בינ"ל  -הגעה לקוטונו (יום ה'  4בדצמבר)
יציאה בטיסה בינלאומית דרך אדיס אבבה לעבר קוטונו ) ,(Cotonueעיר נמל והבירה המסחרית של המדינה,
הידועה גם בפי המקומים "פיו של נהר המוות"
לינה בקוטונו במלון
יום  /8קוטונו  -ווידה (יום ו'  0בדצמבר)
בבוקר נצא לעבר העיר ווידה ) (Ouidahבעבר עיר נמל למשלוח עבדים ליבשת אמריקה ,והיום מהווה
המרכז לתרבות הוודו בבנין ,בעיר נסייר במבצר הפורטוגזי העתיק ,ביער המקודש ,במקדש הפיתון,
נצעד גם בנתיב העבדים המוביל אל הים .נחווה את מחול דג'נגבטו ) (Djangbetoהספיריטואליסטי באזור היער,
לינה בווידה
יום  /0ווידה – גנוויה  -ווידה (יום שבת  0בדצמבר)
בבוקר נצא ל"ונציה של מערב אפריקה" ) (Ganvieנטייל בשוק הצף ונשוט בין התעלות בעיירה בת  033שנה,
הבנויה על כלונסאות צריפי במבוק ,שם נחזה בחיים התוססים המתנהלים סביב המים ,לקראת צהרים
נחזור לווידה ,שם נשתתף בטקסים לכבוד האלים האפריקאים .אם יוותר זמן ,נצא לראות את הדייגים
המושכים את סירותיהם מן המים ואולי גם לטבול בים.
לינה בווידה
יום  /4ווידה  -אבומיי (יום א'  7בדצמבר)
בבוקר נצא לדרכנו לעבר קוב ) ,(Coveשם נחווה את ריקוב המסכו  .Geledeמשם נמשיך לאבומיי
) ,(Abomeyבירתה של ממלכת דהומיי .האטרקציה המרכזית הינה הארמון שהשתמר (אתר מורשת עולמית)
והמוזיאון בתוכו .הארמון נבנה נדבך אחר נדבך על ידי מלכי שושלת הפון ) .(Fonבחלק מהמתחמים רואים
עדיין טקסי וודו פעילים .נקדיש זמן גם לשוק המקומי.
לינה באבומיי
יום  /0אבומיי  -נטיטינגו (יום ב'  2בדצמבר)
בבוקר נצא לעבר נטיטינגו ) (Natitingouבדרכנו נעצור באזור דסה זומה ) (Dassa Zoumeשם נבקר
את ארמון המלוכה ,ונחזה בטקסים לכבוד אוגון ) ,(Egounלקראת ערב נגיע ללינה במלונו.
לינה בנטיטינגו
יום  /0נטיטינגו – שבטי הגורמצ'ה (יום ג'  9בדצמבר)
בבוקר נצא לבקר בכפר ונחזה בטקסים המקומיים והמסורתיים של בני שבט ה –  , Gourmacheלאחר הביקור
נבקר במפלי טנונגו ,ונמשיך להשלמת הסיור במוזיאון בנטיטינגו.
לינה בנטיטינגו

יום  /7עמק טמברמה (יום ד'  45בדצמבר)
בבוקר ניסע בעקבות סוחרי העבדים שהגיעו עד לכאן בחיפושם אחר עבדים .בני הקבוצה האתנית טמברמה
) (Tambremaהידועים גם בשם סומבה ) (Sombaמצאו פתרון :בנייה מבוץ מבוצרת של בתיהם ,המאפשרת
הגנה מפני פולשים .נבלה את היום בסיור בין הכפרים ,נלמד על אורח חייהם במקום זה שהוא אתר מורשת
עולמית ניסע לעבר הגבול עם טוגו ) (Togoהדרך בחבלי ארץ נידחים בין כפרים צבעונים ,חושפת אותנו
לאומניות המרכזיות של האזור ,קדרות ונפחות ,אומניות אלו מבוצעות באזור זה בצורה ייחודית ,נבקר
\בסדנאות אומן ונחזה בתוצרים המוגמרים ,לקראת ערב נגיע לקרה ) (Karaעיר מרכזית בצפון המדינה.
לינה בקארה
יום  /2אתר המערות (יום ה'  44בדצמבר)
ניסע צפונה לאתר המערות  .Grotte Aux Gremiresהחפור במצוקים המרשימים שהתרוממו
בתלילות מעל המישורים שלמטה .במאה ה 41-נמלטו לשם אנשים ווחיו בכוכים שחפרו ,כשהם נחבאים
מאחורי קירות חומר .נראה את הממגורות הענקיות ואת המעיינות שממימיהם שתו ,כפי שנוהגים הכפריים
עד היום .המקום מזכיר מעט את אזור הדוגון ) (Dugonשבמאלי .גם שם מתנשא מצוק מעל המישורים
וגם שם ,חיו אנשים בכוכים שנפערו בין שמים וארץ.
נשוב לקארה .אם יוותר זמן ,נצא לכפרים הנמצאים ברכס שמעליה.
לינה בקרה
יום  /9קרה  -לומה (יום ו'  48בדצמבר)
ניסע דרומה לכיוון לומה ) ,(Lomeבירתה של לומה .בדרכנו נעצור ב ,Sokode-לחוות את טקס הגמבה ).(Gamba

לינה בלומה .
ימים  /45-44לומה – טיסה בינלאומית (ימים שבת – א'  40-44בדצמבר)
נבקר בשוק ה"פטיש" המפורסם של לומה .במקום נמכרים פוחלצי בעל חיים וחלקי גופם ,לצרכי ריפוי.
נקבל הסבר על השימושים השונים .בזמן שייוותר ,נבקר באתריה השונים של לומה ,לקראת ערב נצא
בטיסה בינלאומית לעבר ת"א ,הגעה לפנות בוקר של ה – 41.41

מחירים
מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי (עפ"י  15מטיילים ומעלה)$5,530:
תוספת ליחיד לחדר$095 :
מחיר הטיול כולל:
• טיסות בינלאומיות כולל מיסי נמל ודלק כמפורט בתכנית.
• לינה :בבתי מלון הטובים באזור.
• כלכלה :ארוחות בוקר לאורך כל הטיול ועוד  5ארוחות נוספות.
• תחבורה אוטובוס ממוזג בהתאם לגודל הקבוצה.
• מדריכים מקומיים דוברי אנגלית :באתרים המפורטים בתכנית עפ"י הצורך.
• דמי כניסה וסיורים באתרים.
• תשר לנותני השירותים השונים בחו"ל.
• מדרכים מצוות החברה הגיאוגרפית ומהדרשה לצילום – ד"ר גלעד חסקין ואלי אטיאס
• מפגש הכנה בארץ לפני היציאה.
המחיר אינו כולל:


הוצאות אישיות (טלפון ,קניות ,וכיו"ב).

ביטוח רפואי ומטען.

תנאים כלליים
תנאי תשלום
תשלום ראשון בסך  $500לאדם עם אישור התכנית והעברת טפסי ההרשמה
את יתרת התשלום ניתן לשלם בשתי דרכים:
 .4עד  0תשלומים צמודי דולר בכרטיס אשראי לא יאוחר מ  15 -ימי עבודה ממועד היציאה לטיול.
 .1תשלום אחד עד כשלושה שבועות לפני הטיול במזומן
דמי ביטול:
 עד  04ימי עבודה לפני היציאה יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע ,למעט דמי אשרה (באם הוצאה) ,דמיביטול המונהגים על ידי חברות התעופה ובתי מלון מסוימים ומקדמה בלתי חוזרת בסך .$055
 מ 05-ועד  84ימי עבודה לפני היציאה  -דמי ביטול בסך  05%מהמחיר עבור סידורי הקרקע ,למעט דמי אשרה (באםהוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
 מ 85-ועד  44ימי עבודה לפני היציאה  -דמי ביטול בסך  05%מהמחיר עבור סידורי הקרקע ,למעט דמי אשרה (באםהוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
 מ 45-ועד  7ימי עבודה לפני היציאה  -דמי ביטול בסך  95%מהמחיר עבור סידורי הקרקע ,למעט דמי אשרה (באםהוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
 מ 0-ימים ועד מועד היציאה  -דמי ביטול בסך  455%מהמחיר עבור סידורי הקרקע ,ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה),ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.
 בנוסף  -דמי הביטול כפופים לכל תנאי הביטול שיחולו על ידי הספקים בחו"ל ,אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל.למסלולים שיש להם תנאי ביטול מיוחדים מצורף פירוט בנפרד.
ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך  05יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול ,בין אם על ידי
הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו"ל .הכסף המוחזר יחושב בערכים דולריים.
*** תנאי תשלום מיוחדים יונהגו במקרה של רכישת חבילות שייט ,רכבות ,טיולים בתקופת חג הפסחא ,ראש השנה
האזרחית ,נסיעות לפסטיבלים/קרנבלים וכדומה וכן בכפוף לכל תנאי התשלום שיחולו על ידי חברות התעופה והספקים
בחו"ל ליעדים או לשירותים מיוחדים ,אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל.
הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל :הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב ,בשעות העבודה (אפשר בפקס).
הבהרה לגבי "ימי עבודה" :ימי עבודה הם הימים א' עד ה'  -להוציא חג או ערב חג.
עם כל האמור לעיל ,במקרה של ביטול טיול ,נעשה את מירב המאמצים למזער את הנזק ולהשיב לכם את כל התשלומים
שיתקבלו חזרה מהספקים השונים.

לפרטים והרשמה
350-3363002 -30-0036037
tsion@tlalimgroup.com

