Mijnfotoreis.nl
Fotoreis (Noord)Ierland 14-20 april 2019
Kenmerken: ontdekken onbekende regio, ontspannen genieten van de echte Ierse sferen
Niveau: je houdt niet voor het eerst een camera vast
Conditie: gemiddeld, maximale looptijd is 10-20 minuten
Aantal deelnemers: minmaal 4, maximaal 5

Noord Ierland staat misschien niet bekend als toeristische trekpleister, en dat is misschien maar
goed ook - het is er ongekend stil! Er is echter heel veel moois te genieten, ook voor (landschaps)fotografen. Dat geldt zeker ook voor Donegal, het meest noordelijke graafschap van de republiek
Ierland. De landschappen daar worden vaak vergeleken met die van Schotland. Het is er woest, leeg
en stil, met prachtige rotskusten, heerlijke stranden en gezellige plaatsjes. We zullen er in alle rust
kunnen werken aan onze fotografische vaardigheden – in april is er amper een toerist te zien!

Hoe ziet de reis er uit?
Vanaf Belfast Airport reizen we in een comfortabele mini-bus via de mooie Antrim-kustroute en mooie ‘glens’
(bergdalen) naar ons eerste overnachtingsadres. Dat ligt vlakbij de beroemde Dark Hedges, waar we de volgende
morgen in alle vroegte het rijk voor ons alleen hebben. We rijden door het graafschap Derry, met een paar
interessante fotostops naar de ferry die ons naar County Donegal brengt. Bij zonsondergang zijn we dan bij het
iconische Fanad Head Lighthouse. Na de overnachting in een leuke B&B koersen we verder naar het westen, om
uiteindelijk in het gezellige plaatsje Ardara te arriveren. Hier verblijven we de komende vier nachten in een
comfortabele Ierse cottage. Vanuit onze basis verkennen we dagelijks een ander stuk van dit ‘Schotse’ stuk van
Ierland, vol afwisseling en verrassende ontdekkingen. ’s Avonds is het tijd voor een ‘pint’ (of wat anders) in één van
supergezellige pubs, vaak met livemuziek. Op de laatste dag staan we vroeg op om via het stadje Donegal terug te
reizen naar Belfast. In negen dagen tijd hebben we zo een onvergetelijke indruk gekregen van dit stukje Europa,
vastgelegd in een serie prachtige foto’s - gemaakt door jou zelf!

Waarom in april?
It’s all about the light… en in april is het voorjaarslicht op z’n mooist, met vaak prachtige luchten
Het weer: in (Noord)Ierland in april net zo als in Nederland, maar met veel meer afwisseling
De toeristen: in april hier nog niet op pad dus we werken in alle rust en genieten de stilte

Voor wie is deze reis bedoeld?
In de eerste plaats voor mensen van 18 tot 80 die de passie voor natuur- en landschapsfotografie delen en verder
willen groeien als fotograaf. Je beschikt over een spiegelreflex- of een systeemcamera met in elk geval een
groothoek- en een telelens, en weet al wat van de basisprincipes van de fotografie. Je wilt meer leren over de
optimale belichting in verschillende situaties, over scherpstelling, over het gebruik van filters, over het kiezen van je
onderwerp en over de compositie van een sterke foto. Je bent bereid om daarvoor soms een uur voor
zonsopkomst op pad te gaan, en ’s avonds ook na zonsondergang te blijven wachten op wat het licht doet. Want je
weet: it’s all about the light!

Praktische informatie
Tijdens de reis van verzorgt reisbegeleider en fotograaf Edward Mackenzie, tevens kenner van het gebied, de
fotografische coaching, waarbij je tussendoor ook heel wat achtergrondinformatie over het land krijgt. ‘s Avonds
bespreken we de dag na, leren we van elkaars opnamen en experimenteren we met fotobewerking. Als je over een
laptop beschikt is het daarom handig die mee te nemen. En vergeet in elk geval je statief niet!
We maken op deze reis geen lange wandelingen, maar lopen wel eens een stukje in de bergen. Aanbevolen wordt
om stevige wandelschoenen, warme en goede (regen)kleding mee te nemen. Hoewel het in (Noord)Ierland niet
meer regent dan in Nederland is het weer er zeer afwisselend; in april kan het nog vrij fris zijn. Of het is zo warm
dat je zonder jas naar buiten kunt gaan!
Deze zevendaagse fotoreis telt minimaal 4, en maximaal 5 deelnemers. In de reissom zijn inbegrepen het vervoer
van/naar en de bestemmingen, 6x overnachting in hotel met ontbijt, Bed&Breakfast of cottage, een afscheidsdiner
in een gezellige pub, doorlopende fotobegeleiding en –coaching, een voorbereidende bijeenkomst in Nederland en
online fotografische nazorg. Niet inbegrepen zijn de vlucht naar Belfast (v/a €119.- retour, prijspeil 2018), lunches,
diners m.u.v. laatste dag, drankjes, reis- en annuleringsverzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard.

Kosten
De kosten van deze unieke, zevendaagse reis bedragen €1295.- per persoon, op basis van een gedeelde tweepersoonskamer met 2 enkele bedden. Tegen een meerprijs van €175.-kan een eenpersoonskamer worden geboekt.
Opgave voor deze reis geschiedt door schriftelijke aanmelding voor 1 februari 2019, waarna een overeenkomst
wordt toegezonden. Door overmaking van de verplichte aanbetaling van €300.- wordt deze van kracht. Bij minder
dan 4 aanmeldingen wordt de reis geannuleerd en wordt het volledige bedrag teruggestort. Op deze reis zijn de
algemene voorwaarden van Mijnfotoreis.nl van toepassing.
Meer weten?
Stuur dan een mailtje naar Info@mijnfotoreis.nl of een PB’tje naar Facebookaccount Fotografie Edward
Mackenzie. Kijk voor een indruk van foto’s uit Ierland ook eens op www.fotografieedwardmackenzie.nl.

Bijlage: Dagprogramma fotoreis (Noord)Ierland
14-20 april 2019, € 1295.- (toeslag eenpersoonskamer € 195.-)
Kenmerk: ontdekken onbekende regio, ontspannen genieten van Ierse sferen
Niveau: basiskennis aanwezig
Conditie: gemiddeld, maximale looptijd is 10-15 minuten
Aantal deelnemers: 4 tot 5

Noord Ierland staat misschien niet bekend als toeristische trekpleister, en dat is maar goed ook - het
is er ongekend stil! Er is echter heel veel moois te genieten, ook voor fotografen. Dat geldt zeker ook
voor Donegal, het meest noordelijke graafschap van de republiek Ierland. De landschappen daar
worden vaak vergeleken met die van Schotland. Het is er woest, leeg en stil, met prachtige kusten en
stranden. We zullen er in alle rust kunnen werken aan onze fotografische vaardigheden – in de
maand april is er amper een toerist te zien!
Dagprogramma
Dag 1: vanaf Belfast Airport rijden we de prachtige Noord-Ierse Causeway-route langs de kust, met onderweg
fotogenieke kasteelruïnes, leuke dorpjes en lieflijke dalen. We overnachten deze nacht in een comfortabel
hotel in het garafschap Antrim.
Dag 2: In alle vroegte zijn we bij de beroemde Dark Hedges, bekend uit de serie Game of Thrones. Een mooie
route brengt ons naar een imposante kasteelruïne en de beroemde Giant’s Causeway naar de grens met
Ierland. Daar steken we met een ferry een zee-arm oversteken. Deze nacht slapen we in een gastvrije B&B.
Dag 3: Op het noordelijkste puntje van Donegal staat de schitterende vuurtoren Fanad Head Lighthouse op
het programma. Daarna rijden we via een zeer afwisselende route door naar het centraal gelegen en zeer
gezellige stadje Ardara. Daar zullen we vier nachten in een luxe cottage verblijven.
Dag 4 t/m 6: we verkennen de ongerepte schoonheid van Donegal: woeste kliffen, hoge watervallen, heerlijke
stranden, mooie bergen en dalen, (pre)historische monumenten en verlaten huizen. We zien onder meer de
hoogste kliffen van Europa, een verborgen 3000 jaar oud ‘ringfort’ op een eilandje, de prachtige tuinen van
Glenveagh Castle en niet te vergeten: de sfeervolle pubs waar genoten kan worden van heerlijk eten en
vrolijke Ierse muziek. Want als er één ding is waar de Ieren trots op zijn is het hun enorme gastvrijheid!
Dag 7: het is alweer tijd om naar huis te gaan. In alle vroegte rijden we via de gezellige stad Donegal naar
Belfast waar we op het vliegtuig terug naar Amsterdam stappen. Mét talloze foto’s, die van dag tot dag beter
zullen zijn geworden. Het einde van een ongetwijfeld onvergetelijke verrijkende reis!

