WILDLIFE
SERENGETI, TARANGIRE
OCH NGOROGORO I
TANZANIA

Följ med på en fantastisk foto- och
äventyrsresa med Anders Jorulf!

FOTORESA TILL TANZANIA
En fantastisk foto- och äventyrsresa där du får möjlighet att se
”The Big Five”. Vi besöker tre safariparker till priset av en, Tarangire,
Serengeti och Ngorogoro. Dessutom får du en unik upplevelse hos
Masajerna där vi bekantar oss med den lokala kulturen.
På denna resa fördjupar vi oss i bildskapandet, teknik och kamerainställningar och avslutar dagarna med kreativa bilddiskussioner.

Resans höjdpunkter:
- The Big Five
- Max fyra personer i varje jeep
- Wildlife utbildning av våra guider
- Besök i Masajbyar / kulturutbyte
- Exklusiv widlifefotografering i tre parker
- Lejonfotografering i Serengeti
- Elefantfotografering i Tarangire
- Fotografering av svart noshörning i NgoroGoro kratern
Vi har många års vana av att leda både större och mindre fotogrupper och har goda referenser från privatpersoner och företag.
Anders Jorulf, vår fotoguide och lärare, är en av Sveriges mest
uppskattade landskaps- och wildlife fotografer.

Kursen fokuserar på:
- Kamerateknik
- Bildkomposition
- wildlifefotografering med olika brännvidder
- Olika kamerafilter samt dess funktionalitet
- Daglig personlig coachning
- Bildredigering i Adobe Lightroom
- Daglig bildgenomgång och personlig feedback.
Anders är din personliga coach och guide under hela resan
och har mångårig erfarenhet av wildlife fotografering i
Tanzania.

Denna resa passar:

Resan passar alla som har ett stort intresse för fotografering,
wildlife och äventyr.
Pris – se www.fotoadventures.se eller watchitlive.eu för
aktuella priser

I resan ingår:
- Alla transporter i Tanzania
- Boende med frukost, lunch och middag under vistelsen
- Plats i safari jeepar (max 4 personer i varje jeep)
- Exklusiv widlifefotografering i tre parker
- Fotokurs samt daglig guidning
- Utbildning i Lightroom
- Personlig coachning under veckan

I resan ingår inte:
- Flygresa t/r Tanzania
- Dricks till safariguider
- Visum till Tanzania
Hjälp att boka flyg sker av auktoriserad resebyrå,
Watch it Live, som har Svensk resegaranti.
Min antal deltagare: 4
Boka via mail till: anders@jorulf.se, karin@watchitlive.se
Boka via webb: watchitlive.eu, fotoadventures.se

Boka via mail till: anders@jorulf.se, karin@watchitlive.se
Boka via webb: watchitlive.eu, otoadventures.se
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