
Wild Nature fotoresor samarbetar med Riksförbundet Svensk Fotografi

Samarbetet mellan Wild Nature fotoresor och RSF syftar till att ge RSF:s medlemmar ett 
mervärde genom förmånliga erbjudanden på fotoresor och fotoworkshops.

Wild Nature fotoresor är specialiserade på naturfotoresor. Företaget drivs av naturfotograferna 
Henrik Karlsson och Jan Pedersen. Vår målsättning är att erbjuda resor till platser runt om i 
världen där det finns fantastiska fotomöjligheter och naturupplevelser. 

Fotografering och bildtänk är i centrum på våra resor. Under våra resor har vi workshops och vi Fotografering och bildtänk är i centrum på våra resor. Under våra resor har vi workshops och vi 
sätter stort värde i att på ett pedagogiskt sätt förmedla våra fotokunskaper. Som resenär hos oss 
ska man känna att man fått inspiration och kunskap med sig hem från resan.

Vi inte bara säljer fotoresor - vi skapar dom själva också. Vi har alltid fotograferat på våra resmål 
och tillsammans med lokala guider och fotografer har vi jobbat fram den bästa planeringen för 
resan, allt för att du som resenär ska få en så bra resa som möjligt.

Vi tror på en ansvarstagande turism och våra resor sker alltid i ekoturistisk anda. Alla våra resor Vi tror på en ansvarstagande turism och våra resor sker alltid i ekoturistisk anda. Alla våra resor 
stödjer en lokal  naturvårdsorganisation eller ett lokalt naturvårdsprojekt. Vi reser alltid i små 
grupper för att alla ska känna sig delaktiga och för att vi ska kunna erbjuda så mycket stöd som 
möjligt. Även förutsättningarna för bra fotografering ökar med en mindre grupp. 
Självklart är alla välkomna på våra resor!

Vad erbjuder Wild Nature fotoresor RSF:s medlemmar?
- Som medlem i RSF får du alltid rabatt på våra fotoresor och fotoworkshops enligt följande:
    Fotoworkshops 400 kr i rabatt
  Fotoresor som varar upptill 10 dagar 500 kr i rabatt
  Fotoresor som varar längre än 10 dagar 1 000 kr i rabatt
  Ange rabattkod RSF och din fotoklubb

- Wild Nature fotoresor kommer varje år att erbjuda RSF:s medlemmar ett antal fotoresor till ett 
mycket förmånligt specialpris.

- Funderar ni inom er fotoklubb på att göra en egen fotoresa. Vi kan hjälpa er att ta fram 
specialresor bara för er fotoklubb! Kontakta oss för att höra mer om specialarrangemang.specialresor bara för er fotoklubb! Kontakta oss för att höra mer om specialarrangemang.

Läs mer om Wild Nature fotoresor och se vårt workshop- och reseprogram på 
www.wildnaturefotoresor.se eller kontakta oss på info@wildnaturefotoresor.se


