








Tarihler: 15-22 Ocak 2018 
Katılımcılar bu seyahat için aşağıdaki uçak biletlerini 
kendileri satın alacaklardır: 
Gidiş 
15 Ocak 2018 İstanbul-Oslo Gardermoen (OSL), TK1751 
09:15-11:20 
15 Ocak 2018 Oslo-Bodo, Scandinavian (SAS) SK4112 
13:00-14:30 
15 Ocak 2018 Bodo-Leknes, (SAS) WF814 16:20-16:45 
Dönüş 
22 Ocak 2018 Leknes-Bodo, WF809 11:05-11:30 
22 Ocak 2018 Bodo-Oslo, (SAS) SK4111 12:40-14:10 
22 Ocak 2018 Oslo Gardermoen (OSL)-İstanbul, TK1754 
17:50-23:45 
Bölge: Lofoten Takım Adaları – Kuzey Norveç 
Katılımcı Sayısı: en çok 6 + 1 (fotoğraf danışmanı ve 
rehber) 



Zorluk Derecesi: Kolay 
Gezilecek yerler ve sırası hava, ışık ve Aurora Borealis 
şartlarına göre değişebilir. 
Tur Bedeli: 3,100 Euro 
Tur bedeli iki kişilik odalarda 2 kişi konaklamak üzere 
belirlenmiştir. Tek kişilik oda farkı 560 Euro’dur. Tek kişilik 
oda bir kabinin tek kişi tarafından kullanılması anlamına 
gelmemekte, tek kişiye özel bir oda ancak paylaşılan 
mutfak ve banyo demektir. 
Ödeme: Rezervasyonu esnasında 1,000.- Euro, bakiye 
en geç 13 Kasım 2017’e kadar ödenecektir. 
İptal ve Para İadesi Koşulları: Herhangi bir nedenle 
seyahate katılmaktan vazgeçilmesi durumunda, 150 Euro 
hizmet bedeli kesildikten sonra ödeme iadesi ancak iptal 
edenin, kendi yerine yeni katılımcı bulması ile mümkün 
olacaktır. İptal ederseniz ve tur dolmaz ise para iadeleri 
aşağıdaki koşullarda geçerlidir: 
Tur başlangıç tarihinden 60 günden önce iptal edilmesi 
durumunda tur bedeli eksi 200 Euro ödenecektir; 
45 gün kala iptal edilmesi durumunda: %50 iade; 
30 gün kala iptal edilmesi durumunda: %35 iade; 
30 günden az kala iptal edilmesi durumunda: iade yoktur. 
Fiyata Dahil Olanlar: 
Bir profesyonel fotoğraf rehberi ve Mehmet Ömür fotoğraf 
danışmanlığı. 
1 adet 9’ar kişilik rahat araç 
Geleneksel Lofoten hamlet’lerinde (balıkçı mezraları) 
kabin ve bungalovlarında konaklama 
Havaalanı transferleri 
1618 sayılı yasa kapsamına giren faaliyetimiz TÜRSAB A 
Grubu Seyahat Acentesi olan Vitray Travel (A-8657) 
tarafından düzenlenmektedir. Tüm katılımcılar için 



seyahat tarihlerini içeren bir kişisel zorunlu sağlık ve 
seyahat sigortası yapılmaktadır. Bu, ayrıca, 5571 sayılı 
kanun gereği zorunludur. Yapılan sigorta koşul ve 
limitlerini yetersiz bulan katılımcılar kendilerine ayrıca özel 
bir seyahat sigortası yaptırabilirler. 
Fiyata Dahil Olmayanlar: 
Uçak biletleri 
Fazla bagaj ücretleri 
Kahvaltı, tüm yiyecek ve içecekler. 
Yurtdışı çıkış harcı 
Vizeler 
Özel Şartlar ve Mücbir Sebepler 
Lofoten ve Kuzey Norveç turu her zaman hava şartlarına 
bağımlıdır. Bu bölgelere yapılan seyahatler, Arktik hava 
şartlarının son derece değişken ve öngörülemez olması 
nedeniyle bazen gidilecek yerlerin yollarının kapanması 
nedeniyle değişiklikler yapılabilir ve hemen başka 
alternatif fotoğraf rotaları belirlenebilir. Eylül’den Nisan 
ayına kadar Aurora Borealis mevsimidir. Ancak bu doğa 
olayının da garantisi yoktur. Bu muhteşem görsel ziyafeti 
fotoğraflayabilmek için her zaman en iyi yerde en iyi 
zamanlarda olmaya özen gösterilecektir. Tüm bunları 
söylemekle birlikte bölge o kadar çok fotoğraf olanağı 
sağlamaktadır ki eğer plan A işlemezse hemen plan B 
devreye sokulacaktır. Emin olabilirsiniz ki bazen plan B 
daha iyi bir sonuç almamıza bile neden olabilir. 
SIKÇA SORULAN SORULAR 
Hangi seviyede fotoğraf bilgisi gereklidir? 
Tüm fotoğraf turlarımız, workshop’larımız ve 
masterclass’larımız yeni başlayanlardan profesyonel 
fotoğrafçılara kadar, fotoğraf tutkusu olan herkese açıktır. 
Tek kriter fotoğraf tutkusu, merakı, enerjisi ve gece-



gündüz demeden fotoğrafın peşinde koşma isteğinin 
olmasıdır. 
Yanımızda ne getirelim? 
Kuzey Norveç ve Arktik bölgeleri “keşfetmeye” 
gideceğimiz için her türlü sert ve dramatik hava şartlarını 
öngörmemiz gerekmektedir. Su geçirmez ve sıcak tutan 
Gore-Tex dış giysiler, termal içlikler, su geçirmez Gore-Tex 
sıcak tutan botlar, buz kramponları ve belki neopren kasık 
çizmeleri. Katılım rezervasyonu sonrası daha genişletilmiş 
liste paylaşılacaktır. 
Kar ve buz olur mu? 
Kuzey Norveç’te kış ayları yüksek miktarda kar yağışı alır. 
Ama bu gezide %100 kar olacağının da garantisi 
verilemez. 
Aurora Borealis (Kuzey ışıkları) görüp 
fotoğraflayabilecek miyiz? 
Bunun olması için elimizden ne geliyorsa yapılacaktır. 
Hava şartlarını ve berrak, açık gökyüzünü 
garantileyemeyiz, ancak tüm hafta boyunca Aurora 
internet siteleri izlenecek, sürekli peşinden koşulacak, 
takip edilecektir. Bu akşam-gece veya sabah erken 
saatlerde çalışmak demektir. Bunun için bazen 
workshop’tan sonra uykumuzu almamız gerekecektir. 
iPhone kameralarının sensör ve lens performansları 
ayrıca ISO yönetimi yetersiz olduğundan mutlaka iPhone 
için küçük bir üçayak getirilmesi önerilir. Gece 
fotoğrafında beklentinin çok yüksek olmaması gerekir. 
Balıkçı mezrası (fisherman hamlet) neleri içerir? 
Tur iki kişilik odalarda konaklamaya göre düzenlenmiştir, 
bu 2 kişinin bir yatak odasını paylaşması anlamına gelir. 
Tek kişilik konaklama, bir kişinin tüm kabinin sahibi olması 
anlamına gelmemektedir; bu özel bir odaya sahip olma 



ama banyo ve mutfağı başka bir kişi ile paylaşması 
anlamına gelir. Özel kabin ekstra bir seçenektir. Eğer özel 
bir kabin isteniyorsa lütfen ayrıca fiyatlandırabilmemiz için 
bize başvurunuz. Tüm kabinlere tam donanımlı mutfağa, 
duş ve yerden ısıtmaya, Wi-Fi, yatak, havlu, vb. haizdir. 
Bu turda alışverişlerimizi yapıp kendi yemeklerimizi 
mutfaklarımızda yapacağız. Yemeklerini kendileri yapmak 
istemeyenler için kalacağımız yerlerde restoranlar 
mevcuttur. 
Bizi nasıl bir hava şartları bekliyor? 
Kuzey Norveç’te hava şartları son derece öngörülemezdir. 
Bu, havanın her dakika veya kilometrede değişebileceği 
anlamı demektir. Bu da her an yeni bir fotoğraf fırsatı 
anlamı taşır. Biz buna “olaylı ışık” deriz. Bu ışık, biz doğa 
fotoğrafçılarının uykularını kaçıracak kadar heyecan 
vericidir. Lofoten bölgesi aynı enlemdeki Greenland ve 
Alaska gibi diğer coğrafyalardan daha ılıman hava 
şartlarına sahiptir. Bu Gulfstream’in taşıdığı ılık sular 
nedeniyledir. Bu sahil kliması, yumuşak kışlar ve serin 
yazlara neden olur. Genel olarak Ocak ve Şubat ayları en 
soğuk aylardır ve sıcaklık ortalaması -1 derecedir. 
Seyahat Sigortası Yaptırmamız Gerekiyor mu? 
1618 sayılı yasa kapsamına giren faaliyetimiz TÜRSAB A 
Grubu Seyahat Acentesi olan Vitray Travel (A-8657) 
tarafından düzenlenmektedir. Tüm katılımcılar için 
seyahat tarihlerini içeren bir kişisel zorunlu sağlık ve 
seyahat sigortası yapılmaktadır. Bu, ayrıca, 5571 sayılı 
kanun gereği zorunludur. Yapılan sigorta koşul ve 
limitlerini yetersiz bulan katılımcılar kendilerine ayrıca özel 
bir seyahat sigortası yaptırabilirler. 
Nasıl bir fotoğraf makinası ve ekipmanı getireyim? 



Bu bir iPhone fotoğraf gezisidir. iPhone’unuzun tüm 
özelliklerini, fonksiyonlarını öğrenip test edebileceğiniz bir 
fotoğraf turudur. App dediğimiz uygulamalarla, iPhone’un 
tüm gücünü, paylaşımların özellikle instagramın iPhone 
fotoğrafçılığı üzerinde durulacaktır. Buna ilaveten iPhone 
lensleri (Olloclipveya Moment), tripod (üçayak, sehpa) ve 
laptop getirmeniz önerilebilir. Katılım rezervasyonu 
sonrası daha genişletilmiş liste paylaşılacak ve tüm 
katılımcılar ile birlikte bir toplantı yapılacaktır. DSLR 
makina ile bu tura katılmak istiyor iseniz geziyi birlikte 
yapacağımız Bülent Özgören workshop’unu tercih 
etmenizi öneririm.  
Tur programı ve fotoğraf çekilecek mekanlar nasıl 
belirlenecek? 
Workshoplarımızda sabit bir programımız yok. Baştan 
sona fotoğraf amaçlı bir organizasyon olduğu için hava/
yol/ışık/Aurora borealis şartları programı belirleyecektir. 
Günlük aktivitelerimiz güneşin doğuş/batış saatlerine ve 
gece fotoğraflarına göre belirlenecektir. Tüm Lofoten 
takım adaları fotoğraf ile doludur, fotoğraf her yerdedir. 
Işık ve hava şartları bizi daha önce iyi bildiğimiz bir yerlere 
doğru sürükleyecektir. Bunu belirtmekle birlikte bu hafta 
boyunca gidip göreceğimiz, fotoğraflayacağımız yerlerin 
listesi bellidir ama nereyi ne zaman hangi gün veya saatte 
göreceğimiz hava/yol/ışık şartlarına göre kesinleşecektir. 
Workshop dışında başka bir aktivite de yapmak 
mümkün müdür? 
Kesinlikle evet, mümkündür. Yukarıda da sözünü ettiğimiz 
gibi hiçbir şey kesin ve değişmez değildir. Yedi günlük 
gezimiz gayet fleksibl olduğu için fotoğraf yapmak 
istemeyen dinlenmek veya uyumak için kabinlerde 
kalabilir. Başka aktiviteler veya ulaşım aracı ayarlanabilir. 



Gezinizi uzatmayı düşünürseniz yerel operatörler ile 
dilediğiniz gezileri düzenleyebiliriz. 
Herhangi bir fotoğraf işleme ve post processing 
yapacak mıyız? 

Workshop ve tur sırasında tüm rehberlerimiz yanınızda 
olacak ve merak ettiğiniz veya öğrenmek istediğiniz 
konularda size yardımcı olacaktır. Hiç yalnız 
kalmayacaksınız. 
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