Fotoresor till Natur och Kultur - ett samarbete mellan
inNature West och Riksförbundet Svensk Fotografi
Upplägget med resor till natur och kultur är ett unikt koncept där vi fokuserar på att lära känna både
naturen och människorna på resmålet. Dessutom vill vi gärna ge något tillbaka där det behövs och är
möjligt.
Därför ska du resa med oss:
• Resornas innehåll är anpassat så att tid för fotografering ges
• Resorna företas i små grupper för en optimal upplevelse (6-12 personer)
• Fotoguide med på alla resor som hjälper dig att lyckas med dina bilder
• Resorna företas i ekoturismanda där lokala samarbetspartners gynnas och områdets unika naturförutsättningar respekteras
• De som jobbar på lokalplanet med service etc. ska ha schyssta arbetsvillkor
• Du har möjlighet att på olika sätt bidra med något till landet du besöker genom lokalt förankrade
insatser. Det kan vara kläder där det behövs, del av resans pris som går till sociala projekt eller
möjlighet att på frivillig väg stödja och hjälpa på plats eller efter hemkomsten.
• Du får mångfalt tillbaka bildmässigt och upplevelsemässigt genom att få en inblick i hur människorna
bor och lever på resmålet
• Det finns alltid med lokal guide som behärskar språket och är väl
förtrogen med resmålet
• Resorna arrangeras i samarbete med etablerade researrangörer som uppfyller lagstadgade regler för resegaranti etc.
Det här får du som medlem i en fotoklubb ansluten till Riksförbundet:
Rabatt på resor och fotoworkshops enligt följande (kan ej kombineras
med ev. andra rabatter t.ex. boka-tidigt-rabatt):
Resans/workshopens värde
Din rabatt
Rab
• < 5000 SEK				
300:attk
od:
• 5000 - 10 000 SEK			
500:RSF
_res
• 10 000 - 15 000 SEK		
700:a
• 15 000 - 30 000 SEK		
1000.• > 30 000 - SEK			
1500:Dessutom kan vi hjälpa dig och din fotoklubb att arrangera en egen
resa till mycket förmånliga villkor.

Exempel på aktuella resmål: Ecuador, Nepal, Mexiko, Rumänien, Toscana, Kirgizistan

Läs mer på: www.fotoresor.nu

