
 

 

Grčija 2017 
 
Fotografiranje ptic, pelikani, flamingi, race, pokrajina… 

  

Datum: 21.01.2017 do 26.01.2017 

Fotografirali bomo: 
Ptice na jezeru Kerkini, privatni čoln, slikanje tudi iz obale, 

safari z avtom… Kodravi pelikani, flamingi, race… 

Potovanje vodi: Gorazd Golob 

Cena potovanja: 890,00 EUR 

Max. število udeležencev: 6+1 

Potrebno znanje fotografa: Primerno za začetnike in izkušene fotografe 

Fizična zahtevnost poti: 
Ni fizično zahtevno, fotografiramo iz čolna, iz obale ali iz 

avta.  Zelo malo hoje. 

 
PREDSTAVITEV: 
 
21.01.2017 
Odhod bo 20. Januar 2017, letimo iz Ljubljane v Solun, popoldne na letališču počaka lokalni vodnik 
in nas odpelje do Soluna v naš hotel.  
 
22.23.24.25.05.2017 
Štiri jutra imamo rezerviran safari s čolnom po jezeru, kjer se lahko približamo pelikanom na par 
metrov, pelikani sledijo čolnu, zato je možno slikati tudi ptice v letu, ko pristajajo, ko se borijo za 
ribe, ko pridejo skoraj do čolna, tako da je potrebo imeti objektive od širokokotnega do kratki 
telefoto. Po jutranji vožnji, popoldne peš obiščemo pelikane, ki pridejo tudi na kopno ali vsaj v 
plitvino, kjer je spet možnost fotografiranja od blizu, iz nizkega profila, posebno je zanimivo, če so 
v ozadju zasnežene gore.  
En dan imamo predviden obisk plamencev – flamingov, na oddaljenem delu jezera, kjer v tem času 
prezimuje tudi do 7000 flamingov. Vedno se tudi ponuja možnost fotografiranja zasnežene 
pokrajine, gora v ozadju in jezera z okolico. 
 
26.01.2017 
Zjutraj se odpravimo proti Solunu, kjer nas letalo odpelje nazaj proti domu, v Ljubljano se vrnemo 
v poznih popoldanskih urah. 
 
 



 

 
 

VKLJUČENO V CENO: 

 bivanje v hotelih – lodgih,  v dvoposteljnih sobah 

 vsi prevozi v Grčiji 

 vsi stroki prenočišč in 3 obroki dnevno (zajtrk po jutranjem fotografiranju) 

 vsi stroški prevozov s čolnom, avtom in lokalni vodič-šofer, ribe za hranjenje ptic (okoli 
50kg dnevno) 

 fotografsko predavanje, nasveti pred odhodom in na lokaciji 

 večerni pregled fotografij in ocena – individualno in skupaj – po želji 
 

NI VKLJUČENO V CENO 
 

• letalski prevoz 
• prevoz do letališča iz Slovenije in nazaj se lahko organizira, ni pa v ceni 
• turistično zavarovanje in zavarovanje rizika odpovedi 

 
Doplačila: 
 

• enoposteljna soba 150 EUR 
• Letalski prevoz ni zajet, verjetno bomo leteli iz Ljubljane, trenutna cena letalske vozovnice 

(september 2016) je cca 200,00 EUR. 
 

   

   


