
וכן, בהחלט ניתן להגיע עם מצלמה דיגיטלית 

כל הזכויות שמורות לאתי נמיר וגיל לוין, אין לשכפל ו/או להעביר לצד שלישי  מסמך זה

גאורגיה 
מסע צילום (גם) אנלוגי

 

19-28/05



מסע ג'יפים מרתק, חוויה תרבותית, נופים פראיים, קולינריה מקומית. 
נצא למסע צילום שונה וייחודי, בליווי צמוד ומקצועי נחקור ונתעד את הקסם של

גיאורגיה. 

מסע הצילום שלנו ימשך 9 לילות, 10 ימים, בהם נתור את המסלול שלנו בג'יפים
מפנקים. נרגיש את הטבע במלוא עוצמתו, מרחבים פתוחים, נהרות, מפלים, פסגות

והרים. נטייל בכפרים ציוריים, נכיר את התרבות המקומית ונחקור את המטבח
הגאורגי. המסע המיוחד שלנו ילווה במדריך מקומי מקצועי ומנוסה, ובשני צלמים

מקצועיים ומורים לצילום – גיל לוין ואתי נמיר.  

את המסע שלנו נתעד באמצעות פילם, בנוסף לצילום הדיגיטלי כמובן. מעבר
להדרכה וליווי מקצועי, יועברו 2 סדנאות אנלוגיות במהלך המסע. את הפילם ש/ל
שלנו נפתח באופן עצמאי בשטח. בסיום המסע, נתארח בחדר חושך מקצועי בעיר

טביליסי ונדפיס כל אחד/ת דימוי נבחר מהטיול.  כן, כן... אתם/ן קוראים/ות נכון. 

הטיול כולו נבנה כדי לאפשר ליוצרים/ות שבנו מרחב מזמין, פותח לב
ומאפשר. זמן שכולו מוקדש ליצירה שלנו, לתרגול , לשקט, להנאה וללמידה.

טיול של שותפים/ות לאהבת הצילום וחשיפה לעולם האנלוגי והתנסות
חוויתית.

מסע בזמן בעולם הצילום ומסע במרחבים של מדינה קסומה ומפתיעה.   

גאורגיה 
מסע צילום (גם) אנלוגי

 



 

יום 1   ת"א - טביליסי, נסיעה לכותאיסי
 

טיסת בוקר מתל אביב, נחיתה בטביליסי . 
איסוף משדה התעופה והיכרות עם המדריך המקומי. נסיעה ישירה בג'יפים לעיר

כותאיסי להתחלת המסע. 
לינה בעיר כותאיסי. 

 

יום 2    כותאיסי - מסטיה
 

לאחר ארוחת בוקר במלון, נצא לביקור מרתק בשוק המקומי בעיר כותאיסי. נחשף
לרוכלים המקומיים ונתעד את הדינמיקה המדהימה שבמקום. 

בנוסף לצילום דיגיטלי, נקבל סרט פילם ש/ל ראשון לצילום ולחווית הצילום האנלוגי . 
לינה בעיירה מסטיה. 

יום 3    אושגולי
 

לאחר ארוחת הבוקר, נצא בג'יפים לטיול יום לכפר אושגולי. הדרך מהפנטת ביופייה,
טבע במיטבו, עדרים פזורים לאורך כל הדרך, חוויה משכרת. 

אושגולי הינו כפר אותנטי, הגבוה ביותר באירופה, בו חיות מעט משפחות ובמספר
חודשים לאורך השנה. חודשי הקיץ בלבד. 

בנוסף לצילום דיגיטלי, נקבל סרט פילם ש/ל נוסף לצילום. 
לינה בעיירה מסטיה. 

יום 4    מסטיה
 

יום צילום וחוויה במסטיה, נשוטט בעיירה ונרגיש את המקום מבעד לעדשות שלנו.
הנופים, האנשים, בע"ח וכל מה שהעיירה המדהימה הזו יכולה לתת לנו ובשפע. 

בצהרי היום נקיים סדנת פיתוח פילם ש/ל, במהלכה נפתח את שני הסרטים שצילמנו.
תהליך הפיתוח יעשה באופן עצמאי, בהדרכה וליווי צמוד לוותיקים בתחום וגם למי

שחווה זאת בפעם הראשונה. 
לינה במסטיה. 

 

 

המסלול שלנו



 
יום 5    ממסטיה לכותאיסי, כפרים מקומיים

 

ניפרד מהעיירה מסטיה ונצא חזרה לעיר כותאיסי. 
נהנה מהדרך הפוטוגנית, מנקודות תצפית טבולות בנוף ונעצור לצלם 

כפרים מקומיים אותנטיים ולוקיישנים מובחרים. 
לינה בכותאיסי.   

 יום 6   סובב כותאיסי
 

היום נבקר בפנינות טבע מרשימות שהאזור מציע לנו. 
האזור עשיר במפלים מרשימים וקניונים עוצרי נשימה, נמשיך את היום ביקב מקומי.

אחה"צ נשוב לשוטט ברחובות העיר. 
לינה בכותאיסי. 

יום 7    קזבגי 
 

את הבוקר שלנו נתחיל בנסיעה לקזבגי, כפר השוכן בלב רכסי הרים מרשימים. נחווה  
 את עוצמת הטבע הלובש צורה חדשה. נסע לאורך "הדרך הצבאית", נחלוף על פני

כפרים קטנים ונהנה מהנוף המשתנה. 
לינה בקזבגי. 

 

יום 8    מקזבגי לטביליסי
 

את הבוקר נתחיל במרומי הקווקז הגבוה ונסיים ברחובותיה השוקקים של העיר טביליסי.
הגעה לטביליסי בשעת אחה"צ וארוחת ערב חגיגית. 

בחירת פריים אישי לכל אחד/ת לסדנת הדפסה בחדר החושך, שתתקיים בבוקר למחרת. 
לינה בטביליסי. 

 

יום 9    טביליסי
 

חצי יום סדנת הדפס בחדר חושך, כל אחד ואחת מאתנו נדפיס את הפריימים שבחרנו
בערב הקודם, הדפס כסף (סילבר ג'לטין). חוויה מדהימה למי שמכיר ולמי שלא - כאחד. 

חצי יום חופשי. 
לינה בטביליסי. 

יום 10    טביליסי – ת"א 
 

ארוחת בוקר, חצי יום חופשי לקניות ושטוטים, 
טיסה לת"א בשעת ערב.

לינה בבית (כן, כן, דברים טובים נגמרים מהר).



טיסות של חברת Georgian Airways , תשלום  באופן ישיר  מול סוכן נסיעות 

נסיעה ברחבי גאורגיה עד ההגעה לעיר טביליסי בג'יפים צמודים, כאשר בכל ג'יפ 

בחצאי יום החופשיים בעיר (ביומיים האחרונים), התניידות פרטית לפי רצונכם/ן. 

מפגש הכנה כחודש לפני הטיסה. 
ג'יפים במהלך המסע ועד ההגעה לעיר טביליסי, כפי המוזכר מעלה.   

לינה לפי הפירוט המוזכר בסעיף "לינה" מעלה. 
ארוחות בוקר וערב. 

הדרכת צילום צמודה, ע"י 2 מורים לצילום.
מדריך טיולים מקומי, דובר אנגלית. 

טיפים לנותני שרות. 
2 סרטי צילום

סדנת פיתוח פילם ש/ל , פיתוח עצמי. 
חומרי פיתוח ש/ל + ציוד נדרש. 

מפגש פיתוח פילם נוסף, כשבוע לאחר החזרה לארץ. 

 
 

לינה במהלך המסע:
 

במהלך המסע נלון במלונות טובים ובמיקומים מרכזיים. 
יש לזכור כי מדובר בגיאורגיה, מדינה פחות מפותחת ומתקדמת מבחינה תיירותית. 

*תוספת ליחיד בחדר זוגי – $350 .

כלכלה במהלך המסע: 
 

על בסיס חצי פנסיון - ארוחת בוקר וערב.
בקבוקי מים בג'יפים במהלך כל הטיול. 

 

טיסה ותחבורה במהלך המסע: 
 

       שאנו מפנים אליו . 

       נהג, מדריכ/ה + 3 נוסעים נוספים. סה"כ 5 אנשים בג'יפ כולל הנהג. 
       אין ישיבה בחלק הקדמי של הג'יפ, 

       מקומות אלו שמורים לצוות ההדרכה בלבד.

 

המחיר כולל:
 

 
 

מידע נוסף



 דמי כניסה לאתרים.
ביטוח אישי וביטוח ציוד צילום ומזוודה. 

הוצאות אישיות. 
ארוחות צהריים.

בדיקות קורונה בהתאם להנחיות החוק. 

בכל זמן נתון ובמהלך המסע המסלול יכול להשתנות, בהתאם למזג אויר ושיקולים   

דרכון בתוקף ל- 6 חודשים מיום הטיסה, לפחות. 
מטיילים/ות חייבים/ות בתו ירוק לפי דרישות החוק. 

בדיקות קורונה לפי חוק, בכניסה וביציאה לארץ בהתאם להנחיות. 

 
המחיר אינו כולל:

 

       על כל נוסע/ת להפעיל ביטוח בריאות אישי לנסיעה לחו"ל. 

 
הערות חשובות: 

 

       בשטח של המדריכים. למדריכי הטיול יש את הזכות לערוך שינויים וזאת במאמץ 
       לתרום להצלחת הטיול וחוויה מרבית. 

 

מחיר:
 

$2,700 כולל מע"מ. 

הנחה בסך 100$ להרשמה מוקדמת עד ליום: 20/11/21.  
 

המחירים אינם כוללים טיסה, בעלות של 380 $ לאדם.
אמצעי תשלום: כ.אשראי  |  שיקים  | מזומן | העברה בנקאית . 

 

 

נמיר                             אתי 
         050-3833388

 
לוין    גיל 

 054-4323325

https://www.facebook.com/film.it.analog
https://www.instagram.com/film.it.2020/
https://www.filmit.co.il/

