FOTOREIS SAMOS 2019
Het eiland Samos, in de azuurblauwe Aegeïsche zee geldt als één van de mooiste en groenste Griekse
eilanden. Het landschap is er afwisselend en fotogeniek, de natuur ruig en ongeëvenaard, de geschiedenis
tastbaar, en de mensen zeer gastvrij. Naar dit ‘eiland van de goden’ organiseert Mijnfotoreis.nl van 14 t/m
21 mei 2019 een heerlijke fotoweek. Met een klein groepje van 3 á 4 deelnemers gaan we locaties
fotograferen die voor anderen verborgen blijven. Daarbij combineren we fotocoaching met ‘het goede
leven’. Door onze contacten op Samos kunnen we dit avontuur voor een zeer scherpe prijs aanbieden.

Hoe ziet de reis er uit?
Na aankomst wordt je opgehaald met een 7-persoons Jeep die je naar je comfortabele onderkomen in het pittoreske
havenplaatsje Pythagorion brengt. Verblijf met (eenvoudig) ontbijt zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze week
hebben we een afwisselend programma (zie hieronder) in petto. We fotograferen oude kerkjes en kloosters,
karakteristieke mensen, lieflijke beekjes en schilderachtige dorpjes. Met de Jeep gaan we off-road de bergen in, we
maken een heerlijke wandeling en gaan (optioneel) de zee op met een oude visser. In zeven dagen hebben we zo
een veelzijdige indruk gekregen van Samos, vastgelegd in een serie prachtige foto’s - gemaakt door jou zelf!

Waarom in mei?
It’s all about the light… en in mei is het licht mooier dan ooit, de lucht frisser en de natuur groener!
De kleuren: een onvoorstelbaar palet aan rode, gele, oranje, blauwe, witte, groene en nog meer tinten
Het weer: in mei is het niet te warm en meestal droog, en het eiland is één schitterend bloemenparadijs
De rust: in mei zijn er nog maar weinig toeristen; we werken dus in alle rust en genieten van 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 die
bovendien verder willen groeien als fotograaf door persoonlijke coaching-op-maat. Je beschikt in elk geval over een
spiegelreflex- of een systeemcamera met bij voorkeur een groothoek- en een telelens (of een zoomlens met groot
bereik), en je houdt die camera niet voor het eerst vast. Je wilt van een ervaren fotocoach leren over de optimale
belichting en scherpstelling in verschillende situaties, over het bepalen van je onderwerp en over de beste
compositie voor een sterke foto. En je wilt genieten van een relaxte, goed bestede week op een paradijselijk eiland!

Praktische informatie
Deze achtdaagse fotoreis telt minimaal 3, en maximaal 4 deelnemers. Behalve een ervaren fotocoach is begeleider
Edward Mackenzie ook kenner van het eiland Samos; je komt dan ook op plekken die voor toeristen verborgen
blijven. Niet inbegrepen zijn de vlucht naar Samos, drankjes, niet-genoemde maaltijden, reis- en annuleringsverzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard. Aanbevolen wordt om stevige wandelschoenen en een geschikte foto(rug)tas mee te nemen. In de reissom zijn inbegrepen vervoer op Samos, alle fototours, 7x overnachting met ontbijt,
enkele maaltijden, doorlopende fotocoaching, een voorbereidende bijeenkomst en fotografische nazorg.

Kosten
De kosten van deze unieke, achtdaagse reis bedragen €795.- per persoon, op basis van een gedeelde tweepersoonskamer met 2 enkele bedden. Tegen een meerprijs van €145.- kan een eenpersoonskamer worden geboekt. NB: deze
prijs is exclusief de vlucht naar Samos, te boeken bij verschillende aanbieders.
Opgave voor deze reis dient onder storting van een aanbetaling van €200.- te geschieden voor 1 maart 2019. Als er
op die datum minder dan 3 aanmeldingen binnen zijn wordt de reis geannuleerd en wordt het reeds betaalde bedrag
teruggestort. Mijnfotoreis.nl hanteert de gebruikelijke algemene voorwaarden inzake annulering.

Meer weten?
Stuur dan een mailtje naar info@mijnfotoreis.nl, of stuur een PB’tje naar Facebookaccount Fotografie Edward
Mackenzie, de begeleider van deze reis. Om vast een indruk te krijgen van het prachtige eiland Samos kan je ook
vast eens kijken op de website www.fotografieedwardmackenzie.nl, in de categorie ‘Méditerranée’.

BIJLAGE: dagprogramma Fotoreis Samos 2019
14-21 mei 2019, € 795.- (toeslag eenpersoonskamer €145.-)
Kenmerk: combinatie vakantie en fotocoaching; tours duren 4-7 uur per dag
Niveau: van beginner tot gevorderde
Conditie: gemiddeld, wandelingen zijn niet erg inspannend
Aantal deelnemers: 3 tot 4

Het eiland Samos, in de azuurblauwe Egeïsche zee geldt als één van de mooiste en groenste Griekse
eilanden. Het landschap is er afwisselend en fotogeniek, de natuur ruig en ongeëvenaard, de geschiedenis
tastbaar, en de mensen zeer gastvrij. Naar dit ‘eiland van de goden’ organiseert Mijnfotoreis.nl van 14 t/m
21 mei 2019 een heerlijke fotoweek. Met een klein groepje deelnemers gaan we locaties fotograferen die
voor anderen verborgen blijven. Daarbij combineren we fotocoaching met ‘het goede leven’. Door onze
contacten op Samos kunnen we dit avontuur voor een scherpe prijs aanbieden.
Dagprogramma
Dag 1: na aankomst op het kleine vliegveld wachten we je op met een stoere 7-persoonsjeep. Na het inchecken bij je
appartement in het oude havenstadje Pythagorion gaan we lunchen in een leuke taverne aan de haven (inbegrepen).
We verkennen de directe omgeving, en bezoeken een oud kloostertje met prachtig uitzicht. De rest van de dag is om
bij te komen van alle eerste indrukken….
Dag 2: we toeren, deels off-road, door het Noord-Oosten van het eiland. We bezoeken een prachtig klooster op de
berg en dalen dan af naar een idyllisch strandje. Na de (facultatieve) lunch aan het water, met uitzicht op Turkije,
maken we een spannende wandeling door een 2500 jaar oude tunnel.
Dag 3: deze dag maken we een heerlijke wandeling door het dal van het riviertje de Imvrassos. We starten met koffie
in één van de leukste dorpjes van Samos, en lunchen (facultatief) op een heerlijk dorpspleintje hoger op de heuvels.
De laatste fotostop is bij een Middeleeuwse verdedigingstoren.
Dag 4: we verkennen het groene Noorden van Samos. Via een leuk, maar wat toeristisch kustplaatsje rijden we
omhoog naar alweer zo’n mooi dorpje voor koffie (en foto’s, natuurlijk). Na een bezoek aan een oud, afgelegen
klooster gaan we off-road op weg naar de lunch in weer een volgend bergdorpje.
Dag 5: we staan vroeg op, want we gaan fotograferen bij zonsopkomst. De eerste stop is bij een vissershaventje,
waar de vissers dan al uitvaren. Na een fotosessie bij een bijzondere, verborgen witte rotsboog bezoeken we een
fotogeniek kerkje waarna we uitblazen bij een heerlijke taverna.
Dag 6: Keuzedag. Je kiest zelf wat je wilt: een dagje lekker niets doen (al dan niet aan het strand), een spannende offroad jeep/wandeltocht met (facultatieve) lunch onderweg, of een spectaculaire tocht met een oud Grieks
vissersschip met dito kapitein, inclusief lunch (toeslag €30.-)
Dag 7: Uitslapen want dit wordt een zonsondergang-dag. Via de beroemde grot van Pythagoras rijden we naar de
westpunt van Samos. Daar zien we de zon ondergaan bij een oude scheepswerf, waar de traditionele vissersboten
nog worden gebouwd. Na het (afscheids)diner volgt de (lange) terugreis.
Dag 8: dag van vertrek. We halen je op bij je appartement en brengen je naar het vliegveld. Een heerlijke week zit er
alweer op, de herinneringen (en de foto’s!) blijven….

