Actieve Natuurbeleving
met een Educatief Tintje!

Op verzoek organiseert en begeleidt
fotograaf en natuurgids Meindert van Dijk
Natuurfotowandelingen en meerdaagse
arrangementen op maat. Hij houdt daarbij
rekening met uw wensen.
Deze wandelingen kunnen daarom ook
plaatsvinden in meer gecultiveerde omgevingen,
zoals stadsparken, modeltuinen en landgoederen.

De Natuurfotowandelingen in het Waddengebied vallen sinds oktober 2010 onder het
Keurmerk Waddengoud.

Nieuwsbrief

De wandelingen zijn erg geschikt als
groepsuitjes voor families, verenigingen,
bedrijven en andere organisaties.

Met de gratis Nieuwsbrief Natuurfotowandelingen
blijft u op de hoogte van nieuwe wandelingen en
arrangementen. Aanvragen kan via de website.

De wandelingen kunnen ook plaatsvinden in
de directe nabijheid van hotels, restaurants,
campings en bungalowparken.

En verder...

Ze kunnen worden gecombineerd met lunches,
diners en overnachtingen. En wat dacht u van
een wandeling in combinatie met een vaartocht?
Misschien eens een weekend of midweek op een
historisch zeilschip op de Waddenzee?

Meindert van Dijk is ook beschikbaar voor:
* Fotoreportages
* Workshops Natuurfotografie
* Workshops Tuinfotografie
* Tuinfotowandelingen
* Natuurexcursies

Meindert van Dijk Fotografie
Dukerstraat 34
8855 CZ Sexbierum
T: 06-46264523
E: info@natuurfotowandelingen.nl
I: www.natuurfotowandelingen.nl

Natuurfotowandelingen

Ook op verzoek

Van Waddengebied tot
Zuidlimburgs Heuvelland:
ontspannen wandelen,
fotograferen en genieten in
aantrekkelijke natuurgebieden

Historie

Afgelopen jaren koos Meindert van Dijk ervoor
om zoveel mogelijk leuke dingen te doen, zowel
in zijn werk als privé. Minder werkdruk en stress
en meer genieten van het leven.
Het begrip Natuurfotowandelingen is in 2004 door
Meindert van Dijk bedacht als samentrekking van
zijn passies: de natuur, de fotografie
en het wandelen.
Onder leiding van beroepsfotograaf en
natuurgids Meindert van Dijk kunt u in
kleine groepen in een ontspannen sfeer
wandelen, fotograferen en genieten in
aantrekkelijke natuurgebieden.
Tijdens de wandelingen krijgt u informatie
over de natuur en het landschap en tips hoe
u met uw eigen camera betere natuur- en
landschapsfoto’s kunt maken. De nadruk
van de Natuurfotowandelingen ligt op het
genieten van de natuur en het landschap.

Aanbod

U kunt kiezen uit ochtend-, middagen avondwandelingen, dagtochten en
- bij uitzondering - meerdaagse arrangementen.
De Natuurfotowandelingen vinden plaats in het
Werelderfgoed Waddenzee, in Nationale Parken,
Nationale Landschappen en andere
interessante natuurgebieden.

Inmiddels hebben de Natuurfotowandelingen
landelijke bekendheid gekregen.

Onthaasten en Genieten

De Natuurfotowandelingen zijn erg geschikt om te
onthaasten. U kunt genieten van de natuur,
het landschap, de rust en de ruimte. Niet in een
ver buitenland, maar in ons eigen Nederland.

Kosten

De vergoedingen voor deelname aan de
dagtochten zijn vanaf € 60 per persoon. Dit is
inclusief koffie of thee bij ontvangst,een lunch
en een consumptie na afloop.
De ochtend- en middagwandelingen kosten € 20
per persoon. Dit is inclusief een consumptie na
afloop.
Bij de avondwandelingen zijn geen consumpties
inbegrepen. Hiervoor bedraagt de vergoeding
€ 15 per persoon.
De vergoeding voor de (meerdaagse) arrangementen is uiteraard afhankelijk van uw wensen.
Neem contact op voor meer informatie of vraag
een offerte aan.

Het wandeltempo ligt laag zodat u volop tijd heeft
om rustig te fotograferen. Overigens kunt u ook
deelnemen zonder een camera mee te nemen.
Op www.onthaasten-en-genieten.nl vindt u meer
informatie en aanbiedingen rond de thema’s
onthaasten, genieten, rust, ruimte en stilte.

