
Fotokurs

Sara Wennerqvist är en erfaren natur-
guide och naturfotograf. 

Hon driver ekoturismföretaget Wildnordic 
där björnskådning från fotogömsle utgör 
en av spetsprodukterna.

Kursdag 25 maj i Järvsö 
1 500 kr inkl enklare lunch och entré
Pris för tillägg se nästa sida

Anmälan senast 25 april till 
info@de5stora.com eller 0651-411 70

Välj till en natt på Varghotellet 

och/eller natt i björngömsle!

Fotokurs den 25 maj i Järvsö, kl 10-16

Kurs under ledning av Sara med fotovandring på Järvzoo. Turen är 3 km lång och lunch serveras i parken.
Kursen passar dig som är intresserad av att fotografera och vill lära dig fler fotoknep! Tillsammans diskuterar vi 
och lär oss grundläggande fototeknik. Därefter beger vi oss ut på Järvzoo för att lära oss och prova på:
- Kamerans funktioner
- Skapa bilder
- Ljusförhållanden
- Att fota med stativ
- Långt och kort skärpedjup
- Praktiska tips för naturfotografering

Medtag kamerautrustning, instruktionsbok samt utomhuskläder!
Fortsatt fotografering på egen hand i parken på kvällen för den som önskar. 

Kursen anordnas bara vid tillräckligt antal deltagare.
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de5stora.com

Tema vilda djur i Järvsö



Tillägg 1. Övernattning på Varghotellet i Järvsö 25-26 maj
Efter kursdagens slut kan du välja att stanna en natt på Varghotellet och fotografera i djurparken på morgonen. 
På Varghotellet har du vargar precis utanför fönstret och som gäst vaknar du ofta av flockens ylande. 
Hotellet är placerat i djurparken och du har fri tillgång till parken hela dag två. I priset ingår också en stor 
frukostbuffé på Bergskrogen som ligger utanför djurparken. Läs mer på jarvzoo.se/varghotellet

Tillägg 2. Björnskådning från fotogömsle i Kungsberget, Gästrikland, 26-27 maj
Fotogömslet är lokaliserat i Kungsberget ca 2 timmars bilfärd från Rovdjurscentret och Järvsö. Gömslet besöks 
frekvent av björnar men också av andra djur så som räv, grävling och duvhök.

Resa till gömslet sker på egen hand. Senaste ankomsttid till Kungsberget är kl 15.00. Efter en matig smörgås 
följer Sara till gömslet där ni själva spenderar natten. På morgonen hämtas ni och serveras en fruskostbuffé.
Vistelsetiden i gömslet är ca 17.00-08.00. Läs mer på wildnordic.se

I gömslet finns bäddar att vila i och en enklare toalett.

Pris tillägg 1: Varghotell 25-26 maj  
2 150 kr för enkelrum, 3 250 kr för dubbelrum. Inkl fri tillgång till parken den 26 maj samt stor fruskostbuffé.

Pris tillägg 2: Björngömsle 26-27 maj 
1 900 kr inkl smörgås och frukostbuffé

Gör kursen till ett oförglömligt minne genom att 
sova en natt med vargar utanför fönstret eller 
spana efter björnar från fotogömsle!

Foto: Sara Wennerqvist

Foto: Sara WennerqvistFo
to

: S
ar

a 
W

en
ne

rq
vi

st

Begränsat antal platser så 

boka din plats i god tid!


