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Masterclass i landskabsfotografi 

~ Isle of Skye ~ 
 

 

Søndag den 14. til søndag den 21. november 2021  
 

Vi invitere dig på denne særlige masterclass i landskabsfotografi, hvor du vil blive omfavnet af de 

meste ikoniske motiver på Isle of Skye i Skotland, såsom Old Man of Storr og The Fairy Pools. To 

erfarne guider vil føre dig til kendte ikoner og også til mindre 

kendt men spektakulære seværdigheder samt give ekspert 

instruktion for en lille gruppe klienter. Vi vil også nyde den 

fremragende Skotsk gæstfrihed under vores opholdt på øen.  

 

Denne masterclass er placeret i november, godt udenfor den 

populære ferietid, for at undgå trængsel. Det er vinter, og 

temperaturen ligger omkring seks grader. Der kan være frost 

og der ligger måske sne på den berømte Cuillin bjergkæde 

eller på bakkerne i Trotternish. Dagens længde er under 8 

timer, med sol opgang og sol nedgang omkring henholdsvis 9.20 og kl. 17. Vores dage vil begynde 

med tidlige morgenmad og slutte efter aftensmad på restaurant, pub eller hotellet. 
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Målet hver dag er at besøg fotogene motiver ved daggry og tusmørke for at opnå de bedste 

lysforhold. De fleste motiver vil kræve at vi vandre nogle kilometer samt gå et antal højdemeter op 

og ned - på stier, men også uden. Nogle motiver ligger dog ved vejen/parkering. Midt på dagen, vil 

tiden bruges på at fotografere motiver under overskyet, regnfuld eller tåget forhold, at spise vores 

madpakker eller spise frokost på en café, eller vi vil bruge tiden som turister i nogle af øens smukke 

byer. På én af dagene, vil vi besøg den verdensberømte Talisker Distillery og nyde en rundvisning. 

 

Rejsebeskrivelse 

 

Dag Rejsebeskrivelse 

Søndag, den 14. november Ankomst Inverness (Inverness Dalcross lufthavn, INV) senest kl. 13.30 

Transfer via Loch Ness til Eilean Donan Castle ved Loch Duich (130 km) 

Fotografi ved solnedgang af Eilean Donan Castle 

Transfer til hotellet i Portree på Isle of Skye (70 km) 

Check in og afslapning før middag 

Mandag Morgenmad før transfer til parkering for foden af The Storr (10 km) 

Fotografi ved solnedgang af The Old Man of Storr (4 km vandring med 300 højdemeter) 

Transfer til Loch Fada med udsigt til The Old Man of Storr (4 km) 

Transfer til den lille landsby Culnacnoc for frokost (14 km) 

Transfer til Kilmuir Church for en kort stop ved denne ruin (24 km) derefter til Bornesketaig 

Solnedgangs fotografi ved The Cave of Gold med de imponerende basaltsøjler (2 km vandring) 

Retur til hotellet i Portree  (35 km) og middag 

Tirsdag Tidlig morgenmad før transfer til parkering ved The Quiraing (33 km) 

Fotografi ved solopgang af The Quiraing (3-5 km vandring og 100-250 højdemeter) 

Dette berømte motiv omfatter klippeformationerne The Needle, The Table og The Prison 

Alternativt, via en lettere vandretur mod syd til udsigt over The Cleet 

Transfer til Lealt (14 km) for Lealt Waterfall og ruiner af An Cailc dynamitmine 

Transfer til landsbyen Staffin for frokost (8 km) o gen vandretur på Dinosaur Beach 

Transfer til Duntulm Castle (14 km) for sen eftermiddags og solnedgangs fotografi 

Return til hotellet i Portree (38 km) og middag 

Onsdag Tidlig morgenmad før transfer til parkering ved Brother’s Point (21 km) 

Fotografi ved solopgang af Brother’s Point halvø (3 km vandring) 

Retur til Portree og check ud af hotellet, derefter fritid, frokost og en tur i byens butikker 

Transfer til Bride Veil Falls (9 km) for eftermiddags fotografi 

Transfer til Sligachan Bridge og Loch Nan Eilean med udsigt til The Cuillin for solnedgang 

(24 km) 

Transfer til hotellet i Portnalong (18 km), check in afslapning og middag 

Torsdag Tidlig morgenmad før transfer til St. Mary’s Church og Durinish Stone for daggry (37  km) 

Vandretur til Dunvegan med tid på egen hand og frokost i byen 

Transfer til The Coral Beach ved Claigan (7 km) for eftermiddags fotografi 

Transfer til Niest Point for solnedgang (25 km) of fotografi af denne halvø og fyrtårn 

Retur til hotellet i Portnalong (54 km) og middag 

Fredag Morgenmad og transfer til Carbost Skibsvrag for daggry (7 km) 

Retur til Carbost for en luksus rundvisning på Talisker Distillery og frokost 

Eftermiddags transfer til The Fairy Pools i god tid for at udforske før solnedgang (9 km) 

Retur til hotellet i Portnalong (13 km) og middag 

Lørdag Tidlig morgenmad før transfer til Loch Cill Chriosd (48 km) for fotografi ved solopgang 

Fotografi i The Limestone Garden og af highland cattle i dalen på vej til Elgol 

Transfer til Broadford for frokost (18 km) 

Transfer til Talisker House (45 km) og vandretur til Talisker Bay (4 km vandretur) 

Retur til hotellet i Portnalong (10 km) og afslutnings middaggen 

Søndag, den 21. november Morgenmad på hotellet før transfer til Inverness lufthavn (170 km) og afgang 

 

Bemærk at rejsebeskrivelsen er fleksibel for at vi kan opnå de bedste lysforhold ved hvert motiv. 
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Alle billeder i denne rejsebeskrivelse © Peter Chapman 
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Dine guider: 

 

Peter Chapman er passioneret om landskabsfotografi og om at være i naturen. Peter burger de 

bedste ASP-C produkter fra Canon - bade DSLR og spejlløs, sammen med EF-S og EF objektiver. 

Han er erfaren International Mountain Leader (bjergfører) og medlem af den British Association of 

International Mountain Leaders. Peter har guidede og instrueret grupper i bjergene i Storbritannien, 

Europa, Skandinavien, Island, Grønland og Himalaya i over 20 år. Peter er Britisk men bor sammen 

med familien ved Danmarks vestkyst. På rejsen, vil Peter have ansvar for rejsens logistik, 

klientsikkerhed samt at give fotografisk instruktion. 

 

Per Andersen er fotograf, højskolelærer og prisvindende grafisk designer. Hans fotografier er 

publiceret i internationale tidskrifter såsom Phraidon Atlas (UK), El Croquis (Spain), Abitare 

(Italy) and Arkitekten (Denmark) samt i bøgerne Fortællinger fra Fur, Himlen ind - Lyset ned - 

Blikket ud, Fortællinger om Thise Mejeri og Grasslands. Per har desuden udstillede sine fotografier 

på Gallery Salling, Vrå Exhibition, Art Copenhagen og Art Herning i Denmark. Per burger Canon 

EOS 5D mark V sammen med EF objektiver, en full-frame spejlløs kompaktkamera samt 

storformatskameraer. Per er Dansk og bor på højskolen, hvor han underviser. På rejsen, vil Per have 

ansvar for den fotografiske instruktion. 
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Pris 

Denne Masterclass koster 22.000 DKK per person. Antal deltagere er begrænset til seks. Et 

enkeltværelsestillæg kan tilkøbes for 2.000 DKK per person. 

 

Hvad er inkluderet? 

- Al transport efter ankomst til Inverness lufthavn (INV). 

 - Den planlagt afgang fra lufthavn er kl. 14 den 14. november med tilbagekomst senest til middag den 21. 

- 7 overnatninger på hotel i værelser med to senge. 

- Alle måltider inklusive drikkevarer under spisning. 

- Ekspert instruktion fra to erfarne guides. 

- Luksus rundvisning og smagning på Talisker Distillery. 

 

Hvad er ikke inkluderet? 

- Flyrejse til og fra Inverness lufthavn. 

- Evt. visas for indrejse til Storbritannien. 

- Enkeltværelsestillæg. 

 

For at reservere din plads, returnerer tilmeldingsblanketten, hvorefter et depositum på 6000 DKK 

betales. Ved modtagelse af din tilmelding, sendes information om betaling. Restbeløbet betales 

senest 8 uger før rejsen. Se rejsebestemmelser på hjemmesiden. 
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Hvilke fotoudstyr skal jeg have med? 
 

[  ] DSLR kamera med robust stativ, fjernudløser samt ekstra hukommelseskorte 

[  ] Minimum to kamerabatterier samt oplader med UK adapter 

[  ] Et vidvinkel objektiv såsom et 16-35 eller 11-24mm eller lignende med modlysblænde 

[  ] Et zoom objektiv såsom et 24-70 eller 24-105mm eller lignende med modlysblænde 

[  ] Et tele objektiv såsom et 70-200mm eller lignende med modlysblænde 

[  ] Et neutral density (ND) filter til montering på vidvinkel objektivet samt eventuelt til den mellemlang zoom 

[  ] Et regnslag til kameraet når den er i brug og på stativ 

[  ] Eventuelt bærbar computer med egnet redigerings software 

[  ] Et ekstra kamerahus eller kompakt spejlløs kamera med objektiv adapter - for en sikkerheds skyld! 

 

Hvilket tøj skal jeg have med? 
 

[  ]  Letvægts bukser (ingen bomuld/jeans) 

[  ] Termoundertøj 

[  ] Fleece trøje eller lignende andet lag 

[  ] Varm jakke 

[  ] Vind og vandtætte yderbeklædning (jakke og bukser) 

[  ] Hue og handsker 

[  ] Robust vandtætte vandrestøvler 

[  ] Afslappede tøj og sko for under transport og om aften 

 

Hvad skal jeg ellers have med? 
 

[  ] En egnet kamerataske som kan bæres på ryggen, gerne vandtæt eller med regnslag 

[  ] En pandelampe eller lignende med ekstra batterier 

[  ] Lille termokande for varm drikke 

[  ] Pas 

[  ] Rejseforsikringspapirer 

[  ] GBP (valgfri) 

[  ] Kreditkort 

[  ] Toiletsager 

 

 

OBS! Det er en rigtig god idé at pakke 

det vigtigste kameraudstyr i din håndbagage. 



Page 7 of 8 21.10.20 

mountain-environment.com  perandersen.nu 

 

  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

10 

9 

8 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

21 
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B 

19 

20 

1 The Old Man of Storr 13 St. Mary’s Church / Durinish Stone 

2 Loch Fada 14 Coral beach 

3 Kilmuir Church 15 Niest Point 

4 The Cave of Gold 16 Carbost Boat Wrecks 

5 The Quiraing 17 Talisker Distillery 

6 The Cleet 18 The Fairy Pools 

7 Lealt Waterfall / An Cailc 19 Loch Cill Chroisd 

8 Dinosaur Beach 20 The Limestone Garden / highland cattle 

9 Duntulm Castle 21 Talisker Bay 

10 Brother’s Point 

11 Bride Veil Falls A Portree 

12 Sligachan Bridge / Loch Nan Eilean B Portnalong 
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Tilmeldingsblanket 
 

Tur/kursus navn: Masterclass i landskabsfotografi ~ Isle of Skye ~ 

 

Datoer: 14. til 21. november 2021 
 

 
Blanketten bedes udfyldt med blok bogstaver. 

 

Dit navn (som angivet i passet): 
 

Fødselsdato (dd/mm/åå): 

Adresse: Nationalitet: 

E-mail: Telefon mobil (med landekode): 

Specielle spisevaner eller allergier: 

Eventuelle handikap, sygdom eller brug af lægeordineret medicin: 

Nærmeste kontaktperson (navn, telefon og relation - ved at opgive disse informationer, har du gjort personen opmærksom på at de er oplyst heri som kontaktperson): 

Rejseforsikring (selskabets navn, policenummer & døgnbemandede telefonnummer): 

Jeg ønsker enkeltværelsestillægget (ja/nej): 

Jeg har læst, forstår og acceptere rejsebestemmelserne og datapolitikken (underskrift): Dato (dd/mm/åå): 

 

 

Denne side kan scannes eller fotograferes med mobiltelefon og returneres via e-mail til guide@mountain-environment.com. 
 

 

mailto:guide@mountain-environment.com

