Fotoreis Fascinerend Ierland 15-21 april 2021
Kenmerken: ontdekken authentiek Ierland, ontspannen genieten in Ierse sferen
Niveau: enige basiskennis aanwezig, maar voor bijna iedereen geschikt door individuele coaching
Conditie: gemiddeld, maximale looptijd is 10 - 20 minuten per fotolocatie
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5 – dus individuele aandacht gegarandeerd!

Ierland is fascinerend – je proeft er de rijke geschiedenis in deze uithoek van Europa, vaak opgedist in
smeuïge verhalen en ballades. Ook het landschap is hier fascinerend – en voor wie het weet te vinden
vol fotogenieke plekken. Deze fotoreis brengt je naar het bizarre steenlandschap van de Burren en naar
de adembenemend mooie kusten van het Zuidwesten. Je fotografeert er goudgele stranden, woeste
kusten, prehistorische dolmen (graven) en een geheimzinnig verlaten dorp op een eilandje. Natuurlijk
gaan we ook naar de pub, dé plek waar Ierland meer Iers is dan waar dan ook. En waar de sterke
verhalen veelal worden afgewisseld met die aanstekelijke Ierse muziek!

Hoe ziet de reis er uit?
Vanaf Cork Airport reizen we in een comfortabele mini-bus naar county Clare, een boeiende regio in het midden-westen.
We nemen onze intrek in een heerlijke cottage, waar we drie nachten verblijven. Van daaruit verkennen we één van de
meest afwisselende stukken van Ierland. We fotograferen indrukwekkende landschappen, leuke dorpjes, kastelen en mooi
geconserveerde ruïnes. Op de vierde dag koersen we naar de ongelofelijk mooie kusten in het Zuidwesten: niet het
populaire maar toeristische schiereiland Kerry maar het veel rustiger Dingle. Daar liggen de fotolocaties voor het oprapen,
en leren we ook het verborgen verleden van deze Ierse uithoek kennen. Ook hier verblijven we drie nachten in een
comfortabele cottage. In zeven 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 Ierland in april net zo als in Nederland, maar met veel meer afwisseling
De toeristen: in april zijn die 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 en weet al iets van de basisprincipes
van de fotografie. Je wilt meer leren over de optimale belichting in verschillende situaties, over scherpstelling, het maken
van lange-tijdopnames, 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. ‘s Avonds bespreken we de dag na, leren we van elkaars opnamen en experimenteren we
misschien ook 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 stevige wandelschoenen, warme en goede (regen)kleding zijn wel
handig. Hoewel het in 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. De reissom is inclusief het vervoer van/naar de
bestemmingen, 6x overnachting met ontbijt obv self-catering in een cottage, een afscheidsdiner, doorlopende
fotobegeleiding en –coaching, een voorbereidende bijeenkomst in Nederland, online fotografische nazorg en STOreisgarantie. Niet inbegrepen zijn de vlucht naar Cork (v/a €125.- retour, prijspeil 2019), lunches, diners (m.u.v. diner de
laatste dag), drankjes, reis- en annuleringsverzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard.

Kosten
De kosten van deze unieke, zevendaagse reis bedragen €1495.- per persoon, op basis van een gedeelde tweepersoonskamer met 2 enkele bedden. Tegen een meerprijs van €225.-kan een eenpersoonskamer worden geboekt
(beperkt beschikbaar). Opgave voor deze reis geschiedt door aanmelding voor 1 januari 2021, waarna een overeenkomst
wordt toegezonden. Door overmaking van de verplichte aanbetaling van €300.- wordt deze van kracht. Bij minder dan 3
aanmeldingen op de peildatum 1 januari 2021 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 Fascinerend Ierland
15-21 april 2021, € 1495.- (toeslag eenpersoonskamer € 225.-, beperkt beschikbaar))

Dagprogramma (wijzigingen mogelijk)
Dag 1: vanaf Cork Airport rijden we via een mooie route in Noordelijke richting naar onze eerste verblijfplaats, in
County Clare. Onderweg maken we natuurlijk enkele fotostops om vast in de sfeer te komen. Na aankomst in onze
comfortabele cottage is er tijd voor een eerste verkenning van de omgeving, en –wie weet- een eerste pub!
Dag 2: de hele dag trekken we door de maanachtige steenwoestijn die de Burren is. We proberen de grillige
breuklijnen van dit kalksteenplateau zo mooi mogelijk in beeld te krijgen, en bezoeken ook de beroemde
Poulnabrone Dolmen, een 5000 jaar oud grafmonument. De fotografische mogelijkheden zijn hier eindeloos!
Dag 3: deze dag gaan we wat verder van huis. We fotograferen mooie oude graven bij een Middeleeuws klooster en
rijden dan naar een beroemde Ierse pub aan de kust voor de (facultatieve) lunch. Via een prachtige kustweg
belanden we bij een fotogeniek oud kasteel en rijden dan dwars door de Burren terug.
Dag 4 : we verlaten dit bijzondere gebied en rijden naar één van de spectaculaire schiereilanden van het ZuidWesten, Dingle. Minder toeristisch dan het veel bekendere schiereiland Kerry, maar ongerepter en zeker zo mooi.
Onderweg bezoeken we een prachtig, stil strand voordat we aankomen bij onze tweede, comfortabele
accommodatie.
Dag 5: we rijden vandaag via de onwaarschijnlijk mooie ‘Slea-drive’ om het schiereiland Dingle heen. Halverwege
bezoeken we een schitterend museum (inbegrepen), gewijd aan de vergeten bewoners van een eiland vlak voor de
kust, het Great Blasket Eiland. Tegen zonsondergang zijn we bij de mooiste fotolocatie die je je kunt wensen…

Dag 6: natuurlijk wil je dat intrigerende Graet Blasket eiland zelf zien, dus stappen we op een klein bootje dat ons
daar heen brengt (inbegrepen). Mogelijk zien we heel veel zeehonden op het strand daar, maar in elk geval ontdek je
heel wat goede foto-opties. Als we terug zijn op het vasteland genieten we een afscheidsdiner in alweer een
supergezellige pub (inbegrepen).
Dag 7: het is – helaas- alweer tijd om naar huis te gaan. In alle vroegte rijden we via de oude stad Killarny naar Cork
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 reis, die je leven beslist heeft verrijkt !

