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De woeste Schotse Noordwestkust, en de daarvoor liggende eilandengroep de Hebriden vormen de uiterste 
buitenrand van Europa - maar wat voor buitenrand! Hier is de natuur nog ‘oer’ en leeg, hier is geschiedenis 
tastbaar, hier speelt de verbeelding de hoofdrol tegen een decor van magistraal landschap. Naar deze nog weinig 
toeristische gebieden organiseert www.Mijnfotoreis.nl / Fotografie Edward Mackenzie van 24 t/m 31 oktober 
2020 een unieke fotoreis. Deze reis zal ons onder meer brengen naar de spectaculaire stranden van Harris, de 
magische Callanish-stones op het eiland Lewis, en het ongerepte landschap van Assynt. Onderweg breng je door 
middel van non-stop fotocoaching je fotografische kwaliteiten op een hoger plan. En bij vertrek uit Schotland 
neem je gegarandeerd foto’s mee naar huis waartoe je jezelf niet in staat had geacht!  
 

      
 
 
Hoe ziet de reis er uit?  
Vanaf Inverness Airport reizen we met een comfortabele mini-bus dwars door het Noorden van Schotland naar  
het pittoreske vissersplaatsje Ullapool. Met de ferry varen we naar het dubbel-eiland Harris en Lewis, van elkaar 
gescheiden door een hoge bergrug en een smalle land-engte.  We verblijven vier nachten in een comfortabele 
cottage aan de westkust van Lewis en verkennen van daar uit ook Harris. De paradijselijke stranden van Harris en  
de mysterieuze Callanish-stones bij zonsondergang zullen zeker behoren tot de hoogtepunten van deze reis!  
Vanuit Lewis varen we weer naar het vasteland, waar we drie nachten verblijven in het lege en ongerepte Assynt. 
De mooiste meren, kasteelruïnes, bergen en watervallen zorgen voor heel veel inspirerende fotomomenten! Op de 
laatste dag rijden we terug naar Inverness om daar op het vliegtuig terug naar Nederland te stappen. In acht dagen 
tijd hebben we zo een onvergetelijke indruk gekregen van Schotland, vastgelegd in een serie prachtige foto’s - 
gemaakt door jou zelf! 
 

 

     
 
 

Waarom in oktober? 

 It’s all about the light… en in oktober is het licht mooier dan ooit! 

 De late zonsopkomst en de vroege zonsondergang garanderen voldoende nachtrust 

 De kleuren: een onvoorstelbaar palet aan rode, gele, bruine, blauwe, groene tinten 

 Het weer: in Schotland net zo als in Nederland, maar met veel meer afwisseling 

 De toeristen: in oktober bijna verdwenen dus we werken in alle rust en genieten de stilte 

 En niet de vergeten: die vreselijke, tergende midges zijn in winterslaap gegaan! 

http://www.mijnfotoreis.nl/


Voor wie is deze reis bedoeld?           
In de eerste  plaats voor mensen van 18tot 80 die de passie voor natuur- en landschapsfotografie delen, verder 
willen groeien als fotograaf en bovendien de lokroep van dat ruige land met haar ontzettend aardige inwoners 
willen volgen. Je beschikt over een spiegelreflex- of een systeemcamera met in elk geval een groothoek- en een 
telelens, en weet al wat van de basisprincipes van de fotografie. Je wilt meer leren over de optimale belichting 
in verschillende situaties, over scherpstelling, over het gebruik van filters, over het kiezen van je onderwerp en 
over de compositie van een sterke foto. Je bent bereid om daarvoor soms een uur voor zonsopkomst op pad te 
gaan, en ’s avonds ook na zonsondergang te blijven wachten op wat het licht doet. Want je weet: it’s all about 
the light! 
 

 
  
Praktische informatie 
Tijdens de reis van verzorgt reisbegeleider en kenner van de regio Edward Mackenzie de fotografische coaching, 
waarbij je tussendoor ook heel wat achtergrondinformatie over Schotland krijgt. ‘s Avonds bespreken we 
gezamenlijk de dag na, leren we van elkaars opnamen en experimenteren we met fotobewerking. Als je over een 
laptop beschikt is het daarom handig die mee te nemen.   
 
We maken op deze reis geen lange wandelingen, maar lopen wel eens een half uurtje in de bergen. Aanbevolen 
wordt om stevige wandelschoenen, warme en goede (regen)kleding mee te nemen (je weet: slecht weer bestaat 
niet, slechte kleding wel!). Hoewel het in Schotland niet meer regent dan in Nederland is het weer er zeer 
afwisselend; in oktober kan het al vrij fris zijn. Het kan zelfs voorkomen dat je in één dag vier seizoenen beleeft! 
 
Deze achtdaagse fotoreis telt minimaal 4, en maximaal 5 deelnemers. In de reissom zijn inbegrepen het vervoer 
van/naar en de bestemmingen (inclusief 2x ferryovertocht), 7x overnachting met ontbijt in Bed&Breakfast of 
cottage, een afscheidsdiner in een gezellige pub, doorlopende fotobegeleiding en –coaching, een voorbereidende 
bijeenkomst in Nederland en online fotografische nazorg. Niet inbegrepen zijn de vlucht naar Inverness (v/a €124.- 
retour), lunches, drankjes, reis- en annuleringsverzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard.  
 

 
 
 
Kosten 
De kosten van deze unieke, negendaagse reis bedragen slechts €1395.- per persoon, op basis van een gedeelde 
tweepersoonskamer met 2 enkele bedden. Tegen een meerprijs (op aanvraag) kan een eenpersoonskamer worden 
geboekt indien beschikbaar. Opgave voor deze reis geschiedt door schriftelijke aanmelding voor 1 september 2020, 
waarna een overeenkomst wordt toegezonden. Door overmaking van een aanbetaling van €300.- wordt deze van 
kracht. Bij minder dan 4 aanmeldingen wordt de reis geannuleerd en wordt het volledige bedrag teruggestort.  
 
Meer weten?  

Stuur dan een mailtje naar Info@mijnfotoreis.nl  of een PB’tje naar Facebookaccount Fotografie Edward 
Mackenzie. Kijk voor meer foto’s van Schotland ook eens op www.mijnfotoreis.nl of 
www.fotografieedwardmackenzie.nl.  
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