Fotoreis SKYE 2019
15 – 21 oktober 2019

Het eiland Skye, in het ruige Noordwesten van Schotland, is een Walhalla voor de natuur- en
landschapsfotograaf. Hier is de aarde nog ‘oer’, hier is het licht ongeëvenaard, hier egeren
de elementen. Mijnfotoreis.nl organiseert van 15 t/m 21 oktober 2019 een avontuurlijke, 7daagse fotoreis naar dit fotoparadijs. Door de samenwerking met de bekende Skye-fotograaf
Tim Wilcock zullen we locaties fotograferen die voor anderen verborgen blijven. Door onze
contacten in Schotland kunnen we dit avontuur voor een scherpe prijs kunnen aanbieden!

Hoe ziet de reis er uit?
Vanaf Glasgow International Airport reizen we in een comfortabele mini-bus via het beroemde Loch
Lomond naar onze eerste foto-stop: het roemruchte Kilchurn Castle. Na de eerste nacht in een echt
‘old fashioned’ hotel aan zee reizen we via Fort William naar het Glenfinnan-viaduct, bekend uit de
Harry Potter films. Vanuit het pittoreske havenplaatsje Mallaig steken we dan met de ferry over naar
Skye waar we de komende vier nachten verblijven in de buurt van de centraal gelegen hoofdplaats
Portree. De dagen daarna verkennen we de mooiste plekken van het magische eiland Skye.
Natuurlijk zijn dat de beroemde ‘must-see’ locaties zoals de Quiraing (een oerlandschap), de woeste
Black Cuillinbergen en de schitterende stroomversnellingen van de Fairy Pools. Maar we komen ook
op plekken die minder bekend zijn, zoals de Fairy Glen (een lieflijk miniatuurlandschap) en verborgen
watervallen. Op de terugweg doen we natuurlijk hét iconische kasteel van Schotland, Eilean Donan
Castle aan, om tegen het donker aan te komen in het schitterende, historische dal van Glencoe waar
we waarschijnlijk ook herten zullen ontmoeten. Na de laatste nacht in een romantische boerenhoeve
rijden we tenslotte terug naar Glasgow. In zeven dagen tijd hebben we zo een onvergetelijke indruk
gekregen van Schotland, vastgelegd in een serie prachtige foto’s - gemaakt door jou zelf!

Waarom in oktober?
It’s all about the light… en in oktober is het licht mooier dan ooit!
De late zonsopkomst en de vroege zonsondergang garanderen ons voldoende nachtrust
De kleuren: een onvoorstelbaar palet aan rode, gele, bruine, blauwe, groene tinten
Het weer: in Schotland net zo als in Nederland, maar met veel meer afwisseling
De toeristen: in oktober bijna verdwenen dus we werken in alle rust en genieten de stilte
En niet de vergeten: die vreselijke, tergende midges zijn in winterslaap gegaan!

Voor wie is deze reis bedoeld?
In de eerste plaats voor mensen van 18 tot 80 die de passie voor natuur- en landschapsfotografie
delen, verder willen groeien als fotograaf en bovendien de lokroep van dat ruige land met haar
ontzettend aardige inwoners willen volgen. Je beschikt over een spiegelreflex- of een systeemcamera
met in elk geval een groothoek- en een telelens, en houdt die camera niet voor het eerst vast. Je wilt
leren over de optimale belichting in verschillende situaties, over scherpstelling, over het gebruik van
filters, over het bepalen van je onderwerp en over de compositie van een sterke foto. Je bent bereid
om daarvoor 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!
Tijdens de reis van Glasgow naar Skye, en weer terug naar Glasgow verzorgt professioneel fotograaf
Edward Mackenzie de begeleiding, waarbij je tussendoor ook heel wat achtergrondinformatie over
Schotland krijgt. Op Skye hebben we dan vier dagen voor intensieve individuele coaching, waarvoor
ook de bekende Skye-fotograaf Tim Wilcock een dag mee op pad gaat. Tussendoor verkennen we de
mooiste plekken op Skye en bezoeken we de beroemde Talisker-distillery. ’s Avonds bespreken we
gezamenlijk de dag na en leren we van elkaars opnamen. Ook is er dan aandacht voor fotobewerking.

Praktische informatie
Deze zevendaagse fotoreis telt minimaal 4, en maximaal 5 deelnemers. In de reissom zijn inbegrepen
het vervoer van/naar en op Skye, 6xovernachting in hotel met ontbijt of Bed&Breakfast,doorlopende
fotobegeleiding en –coaching, een voorbereidende bijeenkomst in Nederland en online fotografische
nazorg. Niet inbegrepen zijn de vlucht naar Glasgow (v/a ca. €115.- retour), maaltijden (m.u.v. een
afscheidsdiner), drankjes, reis- en annuleringsverzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard.
We maken op deze reis geen lange wandelingen, maar lopen wel eens een stukje over bergpaden.
Aanbevolen wordt om stevige wandelschoenen, warme en goede (regen)kleding mee te nemen.
Hoewel het in Schotland niet meer regent dan in Nederland is het weer er zeer afwisselend; in
oktober kan het al vrij fris zijn. Het kan zelfs voorkomen dat je in één dag vier seizoenen beleeft!
Als je over een laptop beschikt is het handig die mee te nemen voor de fotobewerking ter plaatse.

Kosten
De kosten van deze unieke, zesdaagse reis bedragen €1195.-.- per persoon, o.b.v. een gedeelde
tweepersoonskamer met 2 enkele bedden. Tegen een meerprijs van €175.- kan een eenpersoonskamer worden geboekt. NB: deze prijs is exclusief de vlucht naar Glasgow International Airport.
Opgave voor deze reis dient z.s.m. te geschieden, doch uiterlijk voor 1 september 2019. Door storting
van de verplichte aanbetaling van €300.- wordt de opgave definitief en is je plek gereserveerd. Bij
minder dan 4 aanmeldingen wordt de reis geannuleerd en wordt het volledige bedrag teruggestort.

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 Schotse landschap en een paar van de locaties die we zullen bezoeken kan je ook eens
kijken op de website www.fotografieedwardmackenzie.nl.

Bijlage: dagprogramma Fotoreis Skye 2019
15-21 oktober, € 1195.- (toeslag eenpersoonskamer €175.-)
Kenmerk: intensief bezig met fotografie, accent op landschap
Niveau: basiskennis aanwezig
Conditie: gemiddeld, maximale looptijd is 20 minuten
Aantal deelnemers: 4 tot 5

Het eiland Skye, in het ruige Noordwesten van Schotland, is het Walhalla voor de echte
landschaps- en natuurfotograaf. Hier is de aarde nog ‘oer’, hier is het licht ongeëvenaard.
Mijnfotoreis.nl organiseert van 13 t/m 19 oktober een unieke fotoreis naar dit fotoparadijs.
Uniek, omdat we door de samenwerking met de bekende Skye-fotograaf Tim Wilcock
locaties zullen fotograferen die voor anderen verborgen blijven. En omdat we door onze
contacten in Schotland dit avontuur voor een scherpe prijs kunnen aanbieden!
Dagprogramma
Dag 1: Vanaf Glasgow International Airport reizen we in een comfortabele mini-bus via het
beroemde Loch Lomond naar onze eerste foto-stop: het roemruchte Kilchurn Castle. Bij
zonsondergang zijn we dan bij een ander beroemd kasten, Castle Stalker. We eten en overnachten in
een echt ‘old fashioned’ hotel aan zee.
Dag 2: na een echt Schots ontbijt rijden we via een prachtige route met eenbaansweggetjes naar het
Glenfinnan-viaduct, bekend uit de Harry Potter films. Met enig geluk passeert daar de Jacobite
stoomtrein. Vanuit het pittoreske havenplaatsje Mallaig steken we dan met de ferry over naar Skye.
In de buurt van de centraal gelegen hoofdplaats Portree betrekken we een comfortabele cottage,
ons verblijf voor de komende nachten.
Dag 3 t/m 5: we verkennen de mooiste plekken van het magische eiland Skye. Natuurlijk zijn dat de
beroemde ‘must-see’ locaties zoals de Quiraing (een oerlandschap), de woeste Black Cuillinbergen en
de schitterende Fairy Pools. Maar we komen ook op plekken die minder bekend zijn, zoals de Fairy
Glen (een lieflijk miniatuurlandschap) en verborgen watervallen. Op één van deze dagen worden we
vergezeld door Tim Wilcock, een bekende Skye-fotograaf.
Dag 6: alweer tijd voor de terugtocht. Onderweg doen we natuurlijk hét iconische kasteel van
Schotland, Eilean Donan Castle aan. Via Fort William rijden we naar het prachtige, maar ook
roemruchte dal van Glencoe, met een paar schitterende fotolocaties. We overnachten in een
romantische boerenhoeve.
Dag 7: aan alles komt een einde…. we rijden vandaag terug naar Glasgow. In zeven dagen tijd hebben
we zo een onvergetelijke indruk gekregen van Schotland, vastgelegd in een serie prachtige foto’s gemaakt door jou zelf!

