Stichting Hadiya reizen

8-daagse fotoreis € 795,-

(zonder vlucht)

Maart of oktober 2018
Vanaf 4 personen

Met de bedoeïenen als gids en gastheer, landschap en
natuur fotograferen met Theo Janssen
Op deze fotoreis bezoeken we de groots mogelijke variatie
aan landschappen die de Sinai te bieden heeft. Onder
begeleiding van fotograaf en kunstenaar Theo Janssen
(www.fotowerken.nl) leer je in deze week hoe je landschap
en natuur zo mooi mogelijk vastlegt. Kloven en bescheiden
pasjes, zandvlaktes en een oase: wit, geel, terrakleurig en
grauw zand, formaties van basalt en zandsteen: je maakt het
allemaal mee.
Begeleiding: Marion Meulenbroek en Theo Janssen
Dag 1
Van Sharm el-Sheikh gaan we naar ons strandhotel waar we,
afhankelijk van de tijd van aankomst, dineren of een
welkomstdrankje nemen. We overnachten in bungalows met
eigen sanitair.
Dag 2
Na het ontbijt gaan we met de 4 wheeldrive op pad. Afwisselend
wandelen en rijden we van de witte rotsen van Atiba via vlakte en
wadi naar Bir- al-Melehis. In deze rozerode kom met bron rusten
we. Vervolgens trekken we via terra-gekleurde fossiele wadi’s
door naar een met zwarte stenen bespikkeld landschap.
Overnachting in de kom van Bir al-Melehis.
Dag 3
Voor het ontbijt – met versgebakken brood- kan je gebruik
maken van het ochtendlicht om de kom en naaste omgeving te
fotograferen. Na het ontbijt rijden we via de wadi Hudra naar de
oase Ein Hudra. Brede wadi’s met donkergekleurde rotsen
(basalt en graniet) vormen het decor van de dag. Na een bezoek
aan de oase en haar diverse boomgaarden kunnen degenen die
dat willen door de White Canyon wandelen. Zo wit zijn de rotsen
en het zand hier, dat fotograferen lastig is. De begeleiders bieden
hulp bij het afdalen en daarna weer omhoog klimmen uit de kloof.
Wie dit te zwaar lijkt rijdt met de jeep naar het einde van de kloof.
Vandaar gaat het naar de zandstenen formaties, uitgesleten
door water en wind. Daarna naar al-Majaza, waar zachtgeel zand
en gele rotsen het decor voor de nacht vormen. Hier eten en
slapen we.

De reisleiding zal er alles aan doen om het programma zoals hierboven beschreven uit te voeren. Omstandigheden
buiten ons om kunnen echter tot verandering van de route leiden.
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Dag 4
Na fotografie en ontbijt rijden we naar al-Nawamis, waar we de
3000 jaar oude graven bezoeken. Ons volgende doel is alMakhroom, en vervolgens al-Hududa. Hier zien we een prachtig
stuk zandwoestijn. We overnachten in een grot en zullen van
daar de zon zien opkomen.
Dag 5
Na fotografie en ontbijt vertrekken we via Bir Safra’ naar de Wadi
Aradha. Hier in deze kloof kan je al wandelend de mooiste foto’s
maken. We steken de weg over en gaan naar de witte rotsen van
wadi Sill. Na lunch en fotografie vertrekken we naar het dorpje
Katherina waar we dineren en overnachten. Alle kamers hebben
eigen sanitair, wat fijn is na onze overnachtingen in de woestijn.
Dag 6
Na het ontbijt gaan we het klooster bezoeken. Jammer genoeg
mag er binnen niet gefotografeerd worden. We lunchen bij Nadia,
kernvrouw van het vrouwencollectief en stoppen in de wadi Abu
Ghayyad, voor een wandeling en fotograferen. Vandaar via de
asfaltweg naar Nuweiba, Daar, aan de de overkant van de Golf
van Aqaba, ligt Saoedi Arabie, De paarsgrijze rotsen lijken
dichterbij dan ze zijn. Diner en overnachting inons strandhotel
met eigen sanitair.
Dag 7
Wie wil kan aan de ochtendexcursie naar de Coloured Canyon
deelnemen. Na de lunch is er een bijeenkomst in het Zaaltje van
het hotel en kan de oogst bekeken worden. Deze workshop duurt
zo’n 3 uur. ’s Avonds is er een afscheidsdiner in het hotel
Dag 8
Transfer naar Sharm el-Sheikh en vervolgens naar Amsterdam
Inclusief
Transfer van en naar Sharm el Sheikh op dag 1 en 8
Overnachting met ontbijt op dag 2, 6, 7 en 8
Tijdens woestijntocht alle maaltijden, koffie, thee, water en fruit
Diner op dag 5, 6 en 7
Lunch op dag 7 en 8
Paklijst en infopakket

De reisleiding zal er alles aan doen om het programma zoals hierboven beschreven uit te voeren. Omstandigheden
buiten ons om kunnen echter tot verandering van de route leiden.
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