
New York
Staden som aldrig sover.



Härligt att ha Dig och Er med på denna resa som går till New York. Vi kommer att få 
uppleva staden från sina bästa sidor. Vi fokuserar vår fotoresa på fotografering i stadsliv 
och besöker några av New Yorks bästa fotoplatser. Vi kommer även att besöka platser 
strax utanför NYC.
Denna broschyr innehåller program med tider, förslag på kläder och utrustning att ha 
med och på sig, allmän information och lite om säkerheten under resan. 
Resan fokuserar på stadsfotografering i NYC. På kvällarna kommer vi mestadels att vara 
ute och fotografera samt vid ett par tillfällen går vi igenom deltagarnas bildmaterial och 
ger möjlighet till förbättringsförslag. 

Fotoinstruktörer på resan är Anders Jorulf. 
Frukost ingår i denna resa. Lunch samt middag ansvarar deltagarna själv för. Eventuella 
sevärdheter samt all shopping  ansvarar deltagarna själva för.   

VÄLKOMMEN



VÄLKOMMEN
Programmet kan komma att ändras beroende på väder.
Dag 1 Ankomsdag: 
Vi tar emot Dig i NYC vid hotellet. Vi hjälper Dig att checka in på hotellet och ger dig 
en stadskarta. Ca 30 min efter incheckning samlas vi i lobbyn. Kl 19.30 /20.00 lokal tid 
samlas vi för att åka och ta en bit mat i de centrala delarna av NYC där vi också går 
igenom programmet för veckan i NYC. Naturligtvis tar du med Dig kameran då vi åker 
in till staden denna kväll. Tidsomställningen gör att vi går och lägger oss ca 22.30

Dag 2
Vi intar frukosten ca kl 08.30 – 09.30. Kl 10:00 ska vi vara klara för vår andra dag. Vi 
tar oss in till 5:e avenyn och för dem som önskar, till Trump Building, Apple store och 
vidare mot vårat delmål för dagen. Central Park.  Här ställer vi upp oss på någon av 
parkernas gräsmattor och går igenom stadslivs fotografering, bildkomposition samt 
säkerheten i och runt NYC.  Vi går även igenom fotografering med lång slutartid i 
stadsmiljö och vilka effekter du kan förvänta dig vid olika slutartider. 
Denna dag ska du ha med dig stativ, kamera och ett glatt humör. Förbered dig på att 
det blir en hel dag stadsvandring. Maten intar vi vid lämplig restaurang utefter vägen. 

Dag 3
Vi intar frukosten ca kl 08.30 – 09.30. Kl 10:00 ska vi vara klara för avfärd. Medtag 
kamera plus en mindre kameraväska. Eventuellt stativ. Vi tar tåget in till 5:e avenyn 
och går sedan gatan upp mot Times Square där vi tar vår andra kopp kaffe för dagen. 
Vi fortsätter att vandra framåt och vid lunch äter vi förslagsvis vid en av de mest 
populära köttrestaurangerna i NYC. Den ligger några ”blocks” från Time Square. 
Här får du chansen att fotografera det fantastiska folkvimlet, ridande poliser samt 
patriullerande poliser. Sprakande färger i en riktig känd storstadsmiljö. 
Under eftermiddagen går vi vidare in mot Noho och vidare emot China Town. 

Vi kommer att få uppleva hur staden ändrar skepnad och hur gatorna blir mindre men 
samtidigt mysigare. På kvällen intar vi förslagsvis mat på en av restaurangerna i China 
Town. Vi avslutar kvällen med att åka upp i Empire State Building. Var förberedd på 
mycket folk men samtidigt på en fantastisk utsikt. Här lär vi dig att ta panoramabilder. 

PROGRAM



Dag 4
Denna dag äter vi frukost ngt tidigare. Vi ska vara helt klara och färdiga för avfärd kl 
08.30. En hyrbil som Anders rattar står nu redo för oss. Denna dag åker vi ut i Staten New 
York. Vi ska få uppleva de långa sandstränderna vid Long Beach, se en av statens NYC 
största vattenfall samt få åka igenom mindre Amerikanska samhällen. Fika och lunch 
intas under vägen där vi tycker det känns bra helt enkelt. Var beredd på en omväxlande 
dag, långt ifrån NYC myller och liv. Vi försöker vara tillbaka i NYC senast kl 19 då vi lämnar 
tillbaka bilen fört att sedan ta oss vidare till Hells Kitchen området för en bit mat i detta 
härliga område. Det här är dagen då du får möjligheten till en annorlunda upplevelse av 
New York. Där du får uppleva de långa sandstränderna, det Amerikanska landskapet samt 
sprudlande vattenfall. Allt förpackat på ”The American way”. 

Dag 5 
Denna dag ses vi i receptionen kl 08.30. För de som vill äta frukost på hotellet är det ok  
för de som vill följa med till en typisk frukost restaurang är detta frukosten för dig. 
Vi söker oss ner via 5:e avenyn mot hamnområdet genom att gå igenom en del av Hell 
Kitchen området. Vi kommer att åka tunnelbana denna dag. Frukost intas på ett härligt 
mysigt café som serverar frukost utifrån ditt eget önskemål och vad du beställer in. Efter 
frukosten tar vi oss gående ner mot hamnområdet och passar där på att besöka en av 
marinens hangarfartyg som idag är ett museum. Vi intar lunch på ngt mysigt ställe i Hell 
Kitchen. Vi söker oss med lätta steg upp emot 3-5 avenyn och focuserar eftermiddagen på 
att ta bra stads bilder med focus på gula Taxibilar, skyskrapor samt olika stadsmiljöer. 

På eftermiddagen tar vi oss ner mot finanskvarteren på Manhattan för att gåendes ta oss 
över Brooklyn Bridge. Att fotografera bron och dess omgivningar är magiskt. Väl över 
bron går vi ner på vänster sida och vandrar utefter gångvägen som går utmed vattnet. 
Här kommer du att finna riktigt fina platser och vyer med hela NYC på första parkett.
Vid skymningen tar vi riktigt fina bilder för att sedan till fots ta oss till andra sidan av 
Brooklyn Bridge och fotografera ifrån Brooklyn Bridge Park. Vi äter vid någon av 
restaurangerna som finns i nörheten. Förbered dig på att detta blir en riktigt lång dag 
med väldigt mycket fotografering. Vi avslutar fotograferingsdagen med att återigen ta en 
promenad över Brooklyn Bridge, men denna gången i nattens ljus och får uppleva 
”Staden som aldrig sover”. 
. 



Dag 6
Efter en lång natt i NYC´s myller är det dags att få sova ut lite grann. Vi ses vid receptionen kl 
10:00 och tar oss in till 5:e avenyn. Denna dag tar vi tunnelbanan in till Soho där vi går runt 
och fotograferar samt myser. Här kan du kika in på någon av de otaliga gallerierna som ligger 
i Soho, fika på ”The Ground Cafe” eller bara chilla och ta det lite lugnt. På eftermiddagen tar vi 
en promenad mot Williamsburg Bridge för fotografering av denna bro. 

Focus denna dag blir att fotografera WTC på avstånd, något Ni kommer att få både se och 
uppleva som något riktigt vackert. Kvällens restaurangbesök är helt frivilligt. För de som vill 
ska vi besöka The Rooster i Harlem.  Vi tar oss in till 5:e avenyn och tar tunnelbanan vidare 
upp mot Harlem. Vi går omkring i Harlem och ca kl 20.30 är vi vid The Rooster där vi 
tillbringar resten av kvällen. Taxi hem till hotellet. 

Ett besök på The Rooster är en oerhört härlig upplevelse. Olika nationaliteter, Harlems typiska 
stadsliv med ett helt annat stadsrytm blandat med livemusik i baren, god mat, god öl och gott 
vin. Kan det bli så mycket bättre ? 

Dag 7
Vi ses vid receptionen kl 10:00 packade och klara. Utcheckning sker ca kl 10. Vi går igenom 
kursen och lyssnar igenom hur ni upplevt veckan som varit. Vi letar oss gemensamt ut mot 
flygplatsen. 



- Varma kläder samt kläder för att stadsvandra i
- Snyggare jeans samt skjorta för eventuella restaurangbesök kvällstid
- Regnkläder 
- Fotoväska att ha över axeln
- Kamerautrustning 
- Objektiv: 14-24 plus 24-70 räcker riktigt bra att ha med sig på denna resa
- Stativ
- Dator
- Ryggsäck
- Kreditkort
- Pass
- Inresevisum utskrivet
- Hotellets namn, adress samt tfn nummer utskrivet

VIKTIGT ATT HA MED



VIKTIGT ATT HA MED FOTOUTRUSTNING/TEKNIK
- Systemkamera
- Objektiv  – från 15 mm och uppåt. Zoom objektiv eller fasta objektiv går bra. 
- Polariseringsfilter (frivilligt)
- ND 6 filter 
- Kameraväska / ryggsäck
- Bärbar dator
- Lightroom (frivilligt) 
- Stativ



- Varma kläder samt kläder för att stadsvandra i
- Snyggare jeans samt skjorta för eventuella restaurangbesök kvällstid
- Regnkläder 
- Vandringsskor 

Försäkring: 
 - Avbeställnings- och reseförsäkring
- olycksfallsförsäkring
- sakförsäkring 

KLÄDER



KLÄDER

- Passet måste vara giltigt enligt Amerikanska regler. På UD hittar du nödvändig informa 
 tion. 
- Du måste ha ett giltigt visum för att få komma in i landet
- Du behöver ha adressen till din första natt i NYC vilket du får av oss
- Du behöver kunna uppvisa att du har kreditkort samt 100 USD i kontanter
- Du behöver ha en reseförsäkring, olycksfallsförsäkring. sakförsäkring samt en kamera  
   försäkring för vistelse i USA. 
- Tag gärna med Dig ditt sjukförsäkringskort om olyckan är framme och du behöver 
    uppsöka sjukhus. 

SÄKERHETEN SAMT ÖVRIG INFORMATION I 
NYC
- När du stadsvandrar med kamera, se alltid till att du har någon med dig. 
- Gå aldrig iväg på egen hand utan att först ha kommunicerat med oss i teamet. 
- Respektera om vi säger att du inte ska eller får gå in i vissa områden, gator eller gränder. 
- I Harlem ska du inte gå själv. 
- Poliser är väldigt vänliga och hjälper gärna till om du komemr vilsa i staden 
- Var uppmärksam på ficktjuvar där det rör sig större folksamlingar
- Utklädda ”Disney figurer” vid Times Square vill alltid ha pengar om du tänker fotografera  
   dem. De är väldigt uppmärksamma på turister som försöker fotografera dem och har     
   oftast människor som inte är utklädda som går och tar in pengar. 
- Det du shoppar ska du ta med dig tillbaka till Europa på egen hand. 
- Du ska kunna uppvisa kvitto på det du har shoppat, speciellt dyrare varor/produkter. 
- Ha gärna en mindre kamera väska med dig. En stor kameraväska kommer att vcka folks  
   nyfikenhet och du kan då lättare bli av med hela din utrustning. 

Tänk på att: 
- INTE ta kort med mobilen då ni landar på flygplatsen. Det är strängt förbjudet att fo     
   fotografera på flygplatsen. 
- Uppge för passkontrollen att ni INTE ska resa vidare i USA. Ni SKA vara på samma hotell  
   under hela Er vistelse. Ni är här för en veckas shopping – ingenting annat. 

PASS/VISUM. FÖRSÄKRINGAR SAMT ÖVRIG 
INFORMATION



Anders Jorulf 
Tel:  +46 70 260 74 13, 
mail: anders@jorulf.se

Fotoadventures.se
Växel +46 8 530 200 21 
mail: info@jorulf.se

Lena Sigfrids 
Tel: +46 70 260 53 24 
mail: lena@jorulf.se 

- Vara beredda på långa dagar. NYC är lika vackert på dagen som på natten samt att en hel  
   del affärer är öppna långt in på kvällarna. 

Vi är vana att fotografera och guida i New York. Vi har stor vana av att befinna oss på olika 
plster samt att se folks rörelser och var och hur vi ska ta riktigt bra bilder. 
Vi kommer att stadsvandra mycket, åka tunnelbana samt få uppleva det Kinesiska, 
Amerikanska samt Europeiska köket. 

Kostnader i NYC är: 
- Mat, snacks dricka
- Egen shopping 
- Tunnelbanekort
- Inträde till Emipre State Building
- Eventuellt taxi om det behövs
Pga av väder eller andra omståndigheter som fotoadventures.se inte råder över, kan 
programmet komma att öndras med kort framförhållning. 

För frågor avseende praktiska detaljer som destination, boende, matmöjligheter och/
eller tider för de olika resorna, Tag kontakt med vår koordinator Lena Sigfrids. 
För frågor avseende programmet, fotograferingmöjligheter och-/eller lämplig utrustning 
tag kontakt med Anders Jorulf. 



Välkommen önskar Anders Jorulf 
e-mail: anders@jorulf.se

tfn: +46 70 - 234 65 30


