Fotoreis Schotland

De fotografiereizen staan voor slow travel.
Geen overladen programma’s.
Wandelen, genieten én fotograferen met de hele groep of alleen.
Deze fantastische 5-daagse is geschikt voor fotografen van alle niveaus.

Fotograferen op elke plek op eigen niveau in eigen tempo.
De fotoreis staat in het teken van gevarieerd landschapsfotografie.
Er zullen voldoende fotostops gemaakt worden.
Tijdens deze fotoreis zal aandacht worden besteed aan compositie,
HDR techniek, het werken met filters, lange sluiter tijden
en het na bewerken met lightroom.

www.janveijer-fotografie.nl

Dag 1 - Maandag

Vertrek vanaf Schiphol omstreeks
13:00 uur.
De reis gaat door de prachtige Highlands
richting Fort William. Rond 18:00 uur
hopen we te arriveren bij hotel Alexandra.

Dag 2 - Dinsdag
Vandaag gaan wij naar het Eilean Donan Castle, het meest gefotografeerde kasteel in
Schotland, via een prachtige route over de A82 en A87. Er is ruim gelegenheid voor het maken van
foto's. Het kasteel kan ook bezichtigt worden maar helaas is fotograferen in het kasteel niet toegestaan.

Op de terugreis maken wij een fotostop
bij het Commando Memorial,
gelegen in een schitterende omgeving
met op de achtergrond Ben Nevis.

Vervolgens reizen wij door naar het bekende Glenfinnan viaduct.
Met het prachtige viaduct als hoofdonderwerp in een decor van het Schotse landschap, kunnen wij
ons fotografisch uitleven.

Dag 3 - Woensdag
Na schitterende en indrukwekkende
rit arriveren wij bij het

Glencoe skigebied.
In deze mooie omgeving nemen wij
ruim de tijd om foto's te maken.
Verder is er de mogelijkheid om met
een stoeltjeslift naar boven te gaan
en van daaruit heerlijk te wandelen
en fotograferen.
Vanaf de toppen kun je mooie
panoramafoto's maken.
Na de lunch vertrekken wij naar Buachaille Etive Mòr (Grote Herder van Etive),
deze bergmassief zie je ook vaak op foto's samen met de rivier Coe en zijn vele watervallen.

Glencoe is without doubt one of the world's scenic highlights.
Dag 4 - Donderdag

Vandaag bezoeken wij de Steall Falls.
De rit gaat via smalle weggetjes door het ruige
landschap in de omgeving van Ben Nevis.
Het laatste gedeelte naar de waterval moet
per voet worden afgelegd.

Nog onder de indruk van de Steall Falls en omgeving reizen wij richting de Nevis Range.
Op de (met sneeuw bedekte) toppen kunnen wij genieten van een panoramisch uitzicht over
Fort William en van omliggende bergen.

Dag 5 - Vrijdag
Op de terugreis richting het vliegveld zullen wij nog een fotostop maken bij de Three Sisters
in het indrukwekkende Glencoe berggebied.

Daarna rijden wij door naar het vliegveld waar wij rond 15:00 uur hopen te arriveren.
Het (foto) avontuur zit er op maar vol indrukken, nieuwe fotokennis én volle
geheugenkaartjes gaan wij huiswaarts.
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