PACKLISTA TILL SLOVENIEN.

Kläder & utrustning.
Slovenien har flera olika klimatzoner. Kustområdena präglas av ett medelhavsklimat medan
den nordöstra låglandsdelen har ett inlandsklimat. Vi kommer att tillbringa våra 8 dagar i ett
område som har ett hårt alpinskt klimat. I slutet av maj/början på juni varierar vädret och det
kan vara svårt att redan nu sia om temperaturer. Senaste gången jag besökte Triglav Nationalpark dessa månader var det varmt, upp till 25 grader, däremot på morgnarna kunde det vara
blygsamma 10-11 grader. Temperaturen varierar alltså med dagarna men också av prognos
såklart.
På eftermiddagarna brukar det dra in regnoväder över bergen, ofta med inslag av åska. Det
slår nästan aldrig fel och du kan nästan sätta klockan efter ”ovädret”. Det är dock över på någon timme eller två och det kan efter detta spricka upp och bli jättefina solnedgångar lagom
till kvällarna.

I Triglav nationalpark och speciellt den delen där denna fotoresa är kommer vädret att variera
både i temperatur och prognos. Du behöver ta med dig kläder som täcker både värme, kyla
och regn.
Du ska packa med dig en mix av kläder efter rådande väder:
• Underkläder & strumpor.
• Ett par shorts.
• T-shirts & tröjor för vandring.
• Vindjacka.
• Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka.
• Slitstarka långbyxor.
• Vandringssockor och bra vandringskor.
• Keps eller hatt som skydd för solen.
• Hygienartiklar
• Några "vardagliga" kläder till kvällarnas middagar.
Glöm inte att packa ned dina ”egna” saker också!

Utrustning:
• Vandringsstavar.
• Solglasögon.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Solskyddsfaktor.
• Öronproppar.
• Kopior på alla viktiga dokument (pass, resepapper).
• Dina mediciner.
• Handsprit.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.
• Skoskavsplåster.

Elektronisk utrustning:
• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.

Kamera, objektiv och kringutrustning.
På denna fotoresa till Triglav Nationalpark i Slovenien är det främst landskapsfotografering
och makro som gäller. Tänk på att vi kommer att få möjlighet att arbeta med jättefina intima landskap vilket gör att ett teleobjektiv med zoom kan komma mycket väl till pass. Det
jag anser är det viktigaste listar jag här nedan. Tänk dock på att dina mål för fotograferingen
kan vara helt annorlunda så se detta mer som inspiration än något som du måste packa ned i
kameraryggsäcken.
• Vidvinkelsobjektiv för landskap.
• Ett teleobjektiv med zoom för landskap, intima landskap & fåglar/djur.
• Ett makroobjektiv för att arbeta med närbilder.
• Extra batterier och extra minneskort.
• Ett stativ för att arbeta med långa slutartider.
• Eventuella filter för landskapsfotografering. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller polfilter.
• Backup till dina bilder.
• En laptop för redigering av dina bilder.
• Väderskydd för din kamera och objektiv.

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687

