Korhoen, auerhoen, beren en veel meer.
Deze fotoreis voert je naar Camp Ängra Wildlife Sweden. Deze schitterende locatie ligt in Midden Zweden,
400 km ten Noorden van Stockholm, mooi gelegen in een bergachtig landschap in de provincie Hälsingland,
omringd door ongelooflijk veel bos en ontelbare prachtige meren en beekjes.
Camp Ängra wordt gerund door het Nederlands echtpaar Marco en Aafke. Ze zijn de perfecte gastheer en
gastvrouw; niks is ze te veel, ze zijn enorm enthousiast en je kunt heerlijk bij ze eten.
Camp Ängra heeft bijzonder goede mogelijkheden voor natuurfotografen. Wildlife Sweden - Camp Ängra
beschikt namelijk over een supergroot eigen grondgebied(1400 ha) midden in de natuur. De streek
Hälsingland staat bekend om de grote populatie beren. Naast beren zijn er ook bevers, elanden, wolven,
vossen, verschillende soorten vogels en tal van andere diersoorten te vinden. Wildlife Sweden - Camp
Ängra heeft naast outdoor activiteiten ook een campingplaats, vakantieappartementen en andere
mogelijkheden voor overnachtingen. Genoeg reden dus om als natuurfotograaf een bezoek te brengen aan
Wildlife Sweden - Camp Ängra.
Camp Ängra heeft ook een bijzonder, unieke berenhut. Deze stabiele, drijvende hut ligt 25 meter van de
kant waar ook de voerplekken liggen. In de comfortabele hut is ruim plaats voor 3 fotografen, er zijn
bedden en slaapzakken aanwezig. Ook is er een kacheltje en toilet.
De kans dat je tijdens je verblijf in de hut beren kunt fotograferen is erg groot. Naast beren heb je hier ook
veel kans op o.a. veelvraat en vos.
Deze berenhut kun je als extra reserveren. Je wordt rond 16.00 uur via een korte autorit en een fraaie
boottocht naar de berenhut gebracht. Het berenavontuur kan beginnen!

Verloop van de reis:
Dag 1: ontvangst op Schiphol (tijdstip volgt). We vliegen in de ochtend naar Stockholm (Arlanda airport).
Van daaruit worden we naar het autoverhuurbedrijf gebracht. Daar staat een personenbusje gereed en
kunnen we doorreizen naar Camp Ängra. Reistijd ongeveer 4 uur, maar soms ook wat langer als we
onderweg mooie dingen zien.
We zullen na aankomst bij Camp Ängra een gezamenlijk diner hebben en de eerste plannen maken. Iedere
deelnemer heeft een eigen kamer in het gezellige appartement. Badkamer en toilet worden gedeeld
Dag 2: na gezamenlijk ontbijt gebruiken we deze dag om de verschillende fotomogelijkheden te verkennen.
O.a. laat Marco / Ernst de berenhut zien. Ook rijden we naar de verschillende korhoen locaties. Hier
plaatsen we onze schuiltenten(worden beschikbaar gesteld) op de beste baltsplekken.
Dag 3 ,4, 5 en 6 : De nadruk zal liggen op het fotograferen van de korhoenders. Dat betekent dat rond 2.00
uur de wekker afloopt. We moeten namelijk om 3.00 uur in onze schuiltenten zitten. Het indrukwekkende
schouwspel en de bijbehorende geluiden zorgen voor een unieke en fantastische outdoor ervaring. Vanuit
je eigen schuiltent maak je topshots van dit natuurfenomeen.
Ook zijn er mogelijkheden om bij een baltsplaats van het auerhoen te fotograferen. Dit gaat in overleg met
Marco.
Degene die de berenhut gereserveerd hebben worden rond 16.00 uur naar de locatie gebracht. Rond 23.00
uur ben je weer terug zodat je de volgende ochtend weer naar de korhoenders kan.
Voor wie is de reis geschikt? De enthousiaste natuurfotograaf met ervaring. Die van avontuur houd en in
het bezit is van een dsrl met een tele-bereik vanaf 300 mm.
We maken korte wandelingen door bossen en moerasachtig terrein.

Inbegrepen:
- 7 overnachtingen op basis van eenpersoonskamer(of een tweepersoonskamer voor stellen)
- ontbijt en diner
- fototechnische ondersteuning / fotobesprekingen
- reisbegeleiding en gebruik van schuiltenten
- vervoer vliegveld Arlanda - Camp Ängra – Arlanda

Niet inbegrepen:
- vliegticket vlucht Amsterdam/ Stockholm
- consumpties, lunches
- uitgaven van persoonlijke aard
- reis en annuleringsverzekering
Vertrek:
Heenreis: Zondag 28 april, vlucht rond 11.00 uur
Terugreis: Zondag 5 mei, vlucht rond 20.00 uur

Kosten:
Dit Zweeds fotoavontuur kan ik aanbieden voor € 1040,00 p.p.
Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers.
Ik kies bewust voor een kleine groep zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht.
Als je interesse hebt in dit Zweeds fotoavontuur met enorm veel fotokansen meldt je dan aan via het
aanmeldingsformulier. Later volgt er meer info.
Heb je nog vragen over deze fotoreis? Je kunt mij bellen: 06-51189900 of mail: ernst.dirksen@live.nl
Met vriendelijke groeten,
Ernst.

