
Triglav i Juliska Alperna – Sloveniens pärla. 

I fokus: Triglav i Juliska alperna – Sloveniens pärla 2019
 
•  Bergsmiljö och höga snöprydda toppar.
•  Fotografiskt oexploaterade områden.
•  Mäktiga vattenfall & forsar.
•  Soluppgångar över bergsmassiven.
•  Alpängar med blommor, orkidéer och insekter.
•  ”Alpenglow” mot de höga bergen.
•  Soča en smaragdgrön å som kan vara en av Europas vackraste.
•  Pittoreska alpbyar.

Alpenglow över bergsmassiven.
Soča Trenta dalen.



KLIMATKOMPENSERAD 

FOTORESA.

Pris: 13.800 SEK
21 - 28 maj 2020

8 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 2.760 kronor (20%)

• Inkluderat i priset : 
• Boende, del i dubbelrum. 
• Frukost och lunch enligt program. 
• All transport. 
• Fotografisk handledning av Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset: Flygbiljett till Ljubljana Jože Pučnik flygplats. Middagar alla dagar. 
Försäkringar. Utgifter av personlig karaktär.

Alpenglow över bergsmassiven.



Om jag säger Slovenien höjer nog de allra 
flesta av oss på ögonbrynen. Det är oftast 
inget resmål som vi i Skandinavien har nå-
gon relation till. Framförallt inte rent natur-
fotografiskt. Triglav nationalpark i Slovenien 
är ett outforskat område fotografiskt och 
nu kan du få hänga med till mäktiga berg, 
blomsterängar och vattenfall med Fröstad 
Naturfoto och jag Niklas Virsén.

Vi besöker mina favoriter!
De allra flesta turister som kommer till Slo-
venien tillbringar sin tid antingen i Bled eller 
Ljubljana. Bled är en stor semesterort som 
kretsar kring en vacker insjö. Detta betyder 
dock att själva fotograferandet inte blir spe-
ciellt genuint tilltalande här. Därför, trots sin 
dragningskraft kommer vi i denna fotoresa 
undvika de största ”turistfällorna” och spela 
ut andra säkra kort som jag noggrant har 
rekonstruerat.

Vi kommer att kunna röra oss fritt i bergen 
från 1600 m. öh. och uppåt. Vi fångar den 
vackra soluppgången när den sakta höjer sig 
mot himlen bakom Martuljek bergsmassivet. 
Innan solen går upp färgas också himlen helt 
fantastiskt blå, sedan rosa och till sist orange. 
En fantastisk natursyn som bara kan upple-
vas på plats.

Vi kommer också stifta bekantskap med 
vattenfall. Det finns fantastiska vattenfall här 
som ligger utanför turisternas kännedom. Vi 
kommer att fotografera på dessa platser som 
jag genom noggrann rekonstruktion och tips 
från lokalbefolkning har hittat. Detsamma 
gäller flera områden som vi besöker där vi 
kan arbeta helt ostört för att få till de allra 
bästa bilderna och fånga det genuina land-
skapet i Triglav Nationalpark.

Dessa nämnda platser och många fler!

Juliska Alperna
Juliska alperna (The Julian Alps) sträcker 
sig från Italien (bland annat Dolomiterna) 
och in i Slovenien. På den slovenska sidan är 
bergen av kalksten vilket ger dem en ganska 
så ljus och blekt utseende. Kalken i sin tur är 
även anledningen till den turkosfärgade ån 
Soča som rinner som en pulsåder genom hela 
Trenta Valley här i Triglavs nationalpark.

Den högsta toppen i Jualian Alps på den slo-
venska sidan är Triglav (2864 m ö.h.). Detta 
är också det högsta berget i Juliska alperna 
inräknat med den italienska sidan. Triglav 
nationalpark har alltså fått sitt namn efter den 
högsta bergstoppen i Juliska alperna, Triglav.

Triglav nationalpark ligger cirka åtta till tio 
mil utanför huvudstaden i Slovenien, Ljubl-
jana. Väl inne i nationalparken ligger de mest 
fotogeniska och intressantaste platserna nära 
varandra vilket möjliggör minimerad restid 
med bil vilket i sin tur betyder mer fotografe-
rande och äventyr.

Slovenien är till storleken ett ganska litet land 
som i nordvästra delen (där Triglav national-
park ligger) gränsar till Italien och Österrike. 
Faktum är att du på många höga platser i 

Soluppgång i Triglav Nationalpark
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Triglav Nationalpark kan se berg som ligger i 
dessa grannländer. I Slovenien bor idag cirka 
2 miljoner invånare.

Mäktiga vyer & flora
Det är något mäktigt och speciellt med att 
vara helt omringad av berg. 360 grader, vart 
du än tittar så ser du det ena berget som 
är mäktigare än det andra. Triglav med sin 
karaktäristiska topp är kung av dem alla. Vi 
kommer att fotografera i dalen i Trenta med 
mäktiga berg som bakgrund till våra fotogra-
fier på blommor och vattenfall. Vi kommer 
också att gå lättare vandringar långt uppe i 
bergen som ger dig som fotograf fantastiska 
möjligheter till panoraman över bergen eller 
att fånga de karga kalkstensbergen i skiftande 
väder.

I denna fantastiska miljö högt upp i Julis-
ka alperna kommer vi också att stifta nära 
bekantskap med bergskedjans flora. Bland 
annat kommer vi att få se och fotografera 
Alpgentiana (Gentiana acaulis) med sin klar-
blå blomma och vackra insida. Dessa blom-
mor växer gärna högt uppe bland bergen och 
trivs i kalkrik jord. Lägre ned i dalarna finner 
vi också orkidéer exempelvis vit skogslilja 
(Cephalanthera longifolia), guckusko (Cy-
pripedium calceolus), sumpnyckelblomster 
(Dactylorhiza traunsteineri), Tvåblad (Liste-
ra ovata) och Nästrot (Neottia nidus-avis).

Väl uppe i bergsmiljöerna igen finner vi 
artrika alpblomsterängar med exempel-
vis alpklocka (Soldanella alpina), ”alpinsk” 
förgätmigej (Myosotis scorpioides), kritsuga 
(Ajuga genevensis) och många fler!

Alpängarna som växer vilt uppe bland ber-
gen har en väldigt rik flora och täcks ofta 
som en matta av exempelvis smörblommor 
(Ranunculus acris). Bland de kalkrika klip-
porna i bergen växer också Rhodothamnus 

med sina röd/rosa blommor som blir en fan-
tastisk förgrund till berg som tornar upp sig 
mot himlen i bakgrunden.

Förutom denna magnifika mångfald av 
blomsterprakt från dalen och i bergen är 
topparna och bergskedjorna något som vi ska 
koncentrera våra åtta dagar i Triglav Natio-
nalpark till. Här uppe skiftar vädret snabbt 
och på eftermiddagarna drar det in mörka 
moln, ofta med inslag av regn och åska. Att 
fånga denna dramatiken på bild blir ofta väl-
digt effektfullt. Att få stå och fotografera det 
första morgonljuset här uppe i alperna är nå-
got alldeles speciellt. Ljuset tonar från blått till 
rosa och övergår senare i orange. När solen 
väl är uppe tidigt på morgonen lyser den upp 
bergsmassiven med ett speciellt mjukt och 
behagligt ljus i rött. Ett fenomen som brukar 
kallas för ”alpenglow”.

Alpgentiana (Gentiana acaulis)
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Fjärilar & insekter
I och med den rika floran som finns här trivs 
också olika typer av fjärilar och insekter bra 
i denna miljö. Det surrar i luften och med ett 
makroobjektiv påskruvat på kameran kom-
mer du att ha mängder av motiv att fotogra-
fera. Exempelvis den vackra blåvingen som 
är talrik här.

Lokalbefolkningen som bor inom Triglav 
nationalpark ägnar mycket tid åt slåtter som 
gör att blomsterängarna nere i dalarna inte 
bara är full av vackra blomstermattor utan 
även att det blir ett eldorado för att fotografe-
ra fjärilar och insekter.

Soča, vattenfall och sjöar
Genom hela Trenta dalen rinner den extremt 
klara och turkosfärgade ån Soča. Ån har 
fått denna turkosa färgskala tack vare den 
kalkrika miljön. Soča rinner som en pulsåder 
genom hela Trenta med omnejd och har fått 

en led uppkallad efter sig ”The Soča trail”. Ån 
har också benämnts som ”den vackra smarag-
den”. Faktum är att det är många som anser 
att just Soča är den vackraste ån i hela Euro-
pa. Vattnet är kristallklart och överallt porlar 
det för att vid ett annat parti bli mindre vat-
tenfall och forsar. Ån är alltid i rörelse vilket 
inbjuder till landskapsfotografering i topp-
klass med långa slutartider och bergstoppar i 
bakgrunden.

Soča är en dröm att arbeta med och i prin-
cip vart du än vänder kameran, antingen det 
är vidvinkel eller tele, så hittar du en vacker 
naturscen att fotografera med Soča som första 
modell.

I Triglav nationalpark finns det många vatten-
fall, både stora och små samt kända och mer 
okända vattenfall. På denna fotoresa kommer 
vi att koncentrera oss på de lite mer unika 
och mindre kända vattenfallen. Allt för att 
din fotoresa ska bli så genuin som möjligt och 

De rika blomsterängarna är ett paradis för fjärilar & insekter.
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för att komma bort ifrån de största ”turist-
fällorna”. Med hjälp av egen rekognoscering 
och tips från lokalbefolkningen har jag loka-
liserat ett vattenfall som är sagolikt vacker. 
Väldigt få turister kommer hit, då vattenfallet 
ligger långt ifrån de stora vägarna och inte är 
utmärkt. Detta gör att vi kommer att kunna 
arbeta ostört med vattenfallet och på detta 
sätt få tid att skapa de bilder vi verkligen vill 
ha.

Kristallklara sjöar i smaragdfärgad prakt 
finns också här. Speciellt på ett ställe där 
bergstoppen Ponza Grande som ligger mel-
lan Mangart och Jalovec speglar sig i sjöarna. 
Detta är en plats som vi givetvis besöker och 
fotograferar på denna fotoresa.

Sagan om Zlatorog

Triglavrosen (Potentilla nitida eller glans-
fingerört) är starkt kopplad till Triglav natio-
nalpark, inte bara till namnet utan också till 
en väldigt känd slovensk folksaga om sten-
bocken Zlatorog (Goldenhorn). Zlatorog var 
en stenbock som hade gyllene horn. En jäg-
are uppmuntrade en kvinna i dalen men fick 
konkurrens av en rik handelsman som gav 
henne diverse rikedomar. Kvinnan i sin tur 
tydde sig nu mer åt mannen med rikedomar 
än den fattiga jägaren. Jägaren begav sig upp 
i bergen för att leta rätt på stenbocken med 
de gyllene hornen som heter Zlatorog. Han 
tänkte skjuta Zlatorog och stjäla hans 

gyllene horn för att ge till den kvinna som 
han uppvaktade längre ned i dalen.

Till slut fann jägaren Zlatorog och avfyra 
en pil mot honom som träffade stenbocken. 
Zlatorog började blöda och blodet rann ner 
på Triglavrosen som växte mellan de kalkri-
ka klipporna. Jägaren som skulle gå fram till 
stenbocken och knycka hans gyllene horn 
visste inte att Zlatorog hade ätit av Triglav 
rosen och blodet vilket gav honom styrkan 
tillbaka och alla såren läktes. Zlatorog stång-
ade sedan jägaren ner för ett stup och han 
landade och dog i ån Soča.

Detta är en väldigt fantasieggande folksaga 
som inte bara är känd i Slovenien, utan även 
utanför landsgränserna. Detta är något att 
ta med sig när man ser de sköra blommor-
na som växer i klippväggar av kalk på höga 
höjder bland bergen samtidigt som de första 
försiktiga strålarna av solljus når dina kinder.

Soca rinner som en pulsåder genom Trenta dalen.

Staty föreställande Zlatorog med Triglav i bakgrunden.

Staty av Zlatorog i Kransja Gora.



Reseprogram.
Observera att detta program kan komma att ändras beroende på väder eller andra oförutsäg-

bara händelser.
__________________________________________________________________________
21 maj – Vi anländer till flygplatsen Ljubljana Jože Pučnik. Vi möts upp vid ankomsthal-
len där jag kommer att hyra vår transport för de närmaste dagarna, en minibuss. Vi beger oss 
därefter mot vårt boende i dalen Trenta. Resan tar cirka 1h och 30 minuter, kanske lite längre 
på grund av några fotostopp på vägen. Vägen ner mot vårt boende går genom Kranjska Gora 
och därefter över Vršič Pass där många av våra morgnar och kvällar utgår ifrån.

Vi åker ned en serpentinväg med 50 stycken skarpa svängar för att komma ner till dalen. 
Väl framme vid vårat boende packar vi upp våra väskor och bekantar oss med omgivningen. 
En kortare introduktion av området och vad som väntar oss rent fotografiskt de kommande 
dagarna kommer att presenteras. När vi är klara med allt detta är det fri tid och fotografering 
i närområdet.

22 maj – Väckarklockan ringer tidigt denna morgon, det är dags att fotografera och upple-
va soluppgången över Juliska alperna. Om vi har lite tur kommer vi även att kunna få se och 
fotografera det klassiska fenomenet ”alpenglow”. Vi åker upp för serpentinvägen och san-
nolikt möter vi inte en enda bil, väl uppe vid Vršič Pass (1783 m. öh.) är vi troligtvis relativt 
ensamma denna tidiga timme. Här parkerar vi vår bil och tar oss upp cirka 0,5-2 km för 
en fantastisk utsikt över soluppgången bakom Martuljek bergsmassivet. Här och i omnejd 
stannar vi hela morgonen fram till lunch. Vi tar även med oss frukost i en matpacke som vi 
förbereder dagen innan.

Vi åker sedan mot dalen igen för att äta en god och rejäl lunch. Sedan är det tid för vila och 
egen tid och för er som orkar botanisera runt bland blomsterängar eller gå ner till Soča och 
fotografera. På kvällen kommer vi åka upp mot Vršič Pass igen för utgångspunkt till en an-
nan plats där vi fotograferar kvällen och det sista ljuset. Vi åker efter det ner till dalen igen 
för att äta vår middag.

23 maj – Efter lunch åker vi iväg i vår minibuss mot ett fantastiskt vattenfall som ligger 
inne i en grotta. . Vägen till vattenfallet är kantat av forsar, mindre vattenfall och bokskog. Ett 
fantastiskt landskap som vi kommer att fotografera.

När vi väl kommer fram till ingången av grottan tornar bergsväggarna upp sig omkring oss. 
Det är en otrolig känsla att få gå in i grottan och vid första anblick se vattenfallet. Efter denna 
upplevelse och mycket annan fotografering i området äter vi lunch och fortsätter sedan vår 
fotografering.

När vi kommer hem till vårt boende är det tid för vila och egen tid.
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24 maj – Vi äter frukost och åker till ett nytt område som är en av mina absoluta favoriter 
här i Triglav Nationalpark. Detta är ett naturområde som ligger lite undangömt från huvud-
vägen. Detta är ett väldigt lugnt område och vackert så det nästan gör ont. Genom landska-
pet brusar ån Soča rikligt och vid flera delar av ån omvandlas bruset till mindre vattenfall. 
Soča är helt turkosfärgad och kristallklar, som i en saga. Här finns också ett undangömt 
vattenfall som inte många av de få turisterna som vistas här vid denna tid hittar till.

Här fotograferar vi ända fram till lunch som vi äter på en restaurang i närheten. Därefter åker 
vi tillbaka till samma område för att utforska och fotografera det ytterligare.

25 maj – Detta blir en dag med lite sovmorgon. Vi äter en stadig frukost och börjar mor-
gonen med en föreläsning om Slovenien och Triglav Nationalpark där jag Niklas Virsen, 
visar mina bilder och diskuterar kring dem. Därefter mot förmiddag beger vi oss av i närom-
rådet och jobbar med blommor och insekter med makroobjektiv (eller teleobjektiv). Därefter 
äter vi en god lunch på vår lokala restaurang.

Efter lunchen fortsätter vi vårt botaniserande bland blommor genom att göra ett besök på 
”The Juliana Alpine Botanical Garden in the Trenta Valley” och även fotografera ännu mera 
makro.

När kvällen nalkas tar vi vår minibuss och åker serpentinvägen upp till Vršič Pass, men den-
na gång åker vi förbi parkeringen och fortsätter ned på andra sidan mot byn Kranjska Gora. 
Vi kör igenom byn och vidare mot en kristallklar smaragdgrön göl. Här speglas toppen Pon-
za Grande (2274 m. öh.) och ger dig som fotograf många möjligheter till att leka med speg-
lingar i vattenytan. Efter vårt besök här åker vi tillbaka till mot Kranjska Gora där vi stannar 
till vid statyn av Zlatorog. Hemma igen vid vårt boende äter vi en gemensam middag.

26 maj – Efter frukosten åker vi med riktning mot Bohinj och Žičnice Vogel Bohinj. Här 
tar vi en linbana och en stolslift upp till 1800 (m. öh.) där äter vi också lunch. Vi påbörjar en 
kortare vandring upp till en utsiktsplats. Här uppe kan vi se alla bergskedjor i ett 360 graders 
perspektiv, bland annat den högsta toppen Triglav (2864 m ö.h.).

Här ges perfekta möjligheter att arbeta med panoraman över bergskedjorna och om vädret 
skiftar är det en av de bästa platserna som jag har sett här i Slovenien för att fotografera detta 
mot bergen som bakgrund.

Efter en kortare genomgång av panoramafotografering och en mycket längre fotosession, är 
det dags för att leta och botanisera i alpängarna som finns här uppe. Här finns en rik flora av 
alpblomster, inte minst av Alpgentiana och Alpklocka, med flera. Här kommer det ges suve-
räna förhållanden att arbeta både med makro och att fotografera blomster med alptoppar i 
bakgrunden.

Efter vi känner oss nöjda med dagen tar vi linbanan ned igen. Vi fotograferar i Bohinj där vi 
fotograferar sjön och två stycken vackra kyrkor. Middag äts hemma i Trenta dalen.
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Flyg & transport.

• Flygplats: Ljubljana Jože Pučnik flygplats.

• Flyga ifrån: Du väljer själv vart du vill flyga 
ifrån. Arlanda, Stockholm rekommenderas.

• Vart ska vi mötas: Vi möts upp inne på 
flygplatsen Ljubljana Jože Pučnik, vid an-
komsthallen ”arrivals”. Där står jag med en 
skylt varav det står Fröstad Naturfoto på. 
Många av oss kommer med sannolikhet att 
åka samma flyg också, vilket förenklar det 
hela, men det är ankomsthallen som är upp-
samlingsplatsen.

Du tar dig själv till Ljubljana Jože Pučnik 
flygplats. Du väljer själv vart ifrån du vill fly-
ga. Vi möts upp inne på flygplatsen den 21 
maj. Mer ingående tider får du vid bokning 
eller om du har frågor om mer exakta tider 
kan ni kontakta mig antingen på mail eller 
telefon.

Du kan också om du vill använda alternativa 
resvägar, exempelvis med bil. Kontakta mig 
på mail eller telefon om du väljer ett annat 

sätt att ta dig till Ljubljana Jože Pučnik på än 
flyg.

• Flygbiljetter

Enklast och smidigast för dig som ska köpa 
flygbiljetter är att kontakta din personliga 
kontakt på Big Travel som du får när du 
bokar en fotoresa via Fröstad Naturfoto. Läs 
mer om detta nedan.

• Samaretspartners Big Travel

Få en personlig kontakt på Big Travel när du 
bokar en fotoresa hos mig!

Fröstad Naturfoto samarbetar med resebyrån 
Big Travel. Du kommer att få en personlig 
kontakt som hjälper dig med din bokning av 
flygbiljett som passar in med fotoresans olika 
hålltider. När du bokar flygbiljetter via Big 
Travel är du säker på att din flygning blir så 
smidig som möjligt och du undviker också 
eventuella problem med avgångar och flyg 
som inte synkroniserar med varandra. Ge-
nom att ringa eller mejla din kontakt på Big 
Travel kommer du att få den bästa flygresan 
till ett bra pris utan att själv behöva leta runt 
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27 maj – Denna morgon åker vi tidigt upp till Vršič Pass igen för att fånga morgonen. Vršič 
Pass är endast utgångspunkten och varje tillfälle bjuds på varierad landskapsfotografering. 
Dessutom ökar vi våra chanser markant att få riktigt bra bilder på berg, dimma och ”alpeng-
low”. Vi tillbringar hela morgonen här uppe till lunch som vi äter nere i dalen.

Efter lunch är det vila och egen tid. Mot kvällen kommer vi att fotografera jättegrytorna som 
finns här i Trenta Valley. Dessa är skapade av vattendraget som har nött ner kalkstenen till sto-
ra grytor av smaragdgrönt vatten. Här bjuds det på möjligheter till att jobba med långa slutar-
tider. Till sist åker vi tillbaka till vårt boende. Detta blir fotoresans sista middag och vi kom-
mer att spexa till den lite extra och bjuda på våra tankar och numera erfarenheter av Triglav 
nationalpark.

28 maj –  Det här är tyvärr den sista dagen av vår fotoresa. Vi packar ihop våra saker och 
beger oss mot flygplatsen som ska ta oss hemåt.



bland flygbolagens alla hemsidor. Du lyfter 
helt enkelt luren, säger vilken resa du har 
bokat – resten sköter Big Travel! Otroligt 
smidigt eller hur? Kontaktuppgifter till din 
personliga kontakt på Big Travel skickas till 
dig vid bokning.

• Beställ egna flygbiljetter

Du har givetvis också möjligheten att bestäl-
la dina egna flygbiljetter genom valfri tjänst.

Boende.
Vi kommer att bo i hus med bergen och 
blomsterängarna precis utanför vår dörr. 
Kring boendet går flera vandringsleder, ex-
empelvis vackra ”Soča trail”. Boendet är hus/
hotell med dubbelrum. Huset är mysigt, lig-
ger i ett lugnt område och har bra standard. 
Vi äter våra frukostar, luncher och middagar 
på samma ställe som vi bor i den underlig-
gande fantastiska resturangen som bjuder på 
lokal och god mat.

Vårt boende ligger nära livsmedelsbutik och 
restaurang, men framförallt omges du av 
väldigt vacker natur.

Klimat.
Slovenien har flera olika klimatzoner. Kust-
områdena 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 alpin-
skt klimat. I slutet av maj/början på juni va-
rierar 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.
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11.

På eftermiddagarna brukar det dra in reg-
noväder 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.

Packlista.
• Ladda ner din packlista för kläder- och utrust-
ning.

Kamera & objektiv.

På denna fotoresa till Triglav Nationalpark 
i Slovenien är det främst landskapsfotogra-
fering och macro som gäller. Tänk på att vi 
kommer att få möjlighet att arbeta med jät-
tefina intima landskap vilket gör att ett tele-
objektiv 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 macroobjektiv för att arbeta med när-
bilder.
• Extra batterier och extra minneskort.
• Ett stativ för att arbeta med långa slutarti-
der.
• En blixt, ficklampa eller pannlampa.
• Eventuella filter för landskapsfotografe-
ring. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller 
polfilter.
• Backup till dina bilder.
• En laptop för redigering av dina bilder.

Måltider.

•21 maj: Middag (frukost & lunch ingår 
ej).
• 22 maj: Frukost & lunch.
• 23 maj: Frukost & lunch.
• 24 maj: Frukost & lunch.
• 25 maj: Frukost & lunch.
• 26 maj: Frukost & lunch.
• 27 maj: Frukost & lunch.
• 28 maj: Frukost (lunch & middag ingår 
ej).

Gruppen.

Maxantal deltagare på denna fotoresa är 
åtta stycken personer (9 personer med 
mig). Vi kommer att åka mot gemensam-
ma mål hela gruppen.

Däremot tycker jag att det är viktigt att 
du som deltagare om du vill kan få gå din 
egen väg och hitta de motiv du vill foto-
grafera. En del fotografer fungerar bäst i 
grupp och andra fotografer vill helst foto-
grafera och söka upp sina motiv själv.

Du kommer att ha möjlighet till båda sce-
narierna. Tänk dock på att det är ”frihet” 
under ansvar och i enighet med resevill-
koren har du som resenär ansvar för att 
passa tider och ha personliga försäkringar.

https://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Packlista_Slovenien.pdf
https://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Packlista_Slovenien.pdf
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Är det fysiskt an-
strängande?

Du bör ha en god kondition för att 
följa med på denna fotoresa. Vi kom-
mer att gå korta sträckor (2-3 km) i 
bergsmiljöer och i kuperad terräng för 
att nå våra mål.

Övrig information.

• Valuta: Vi betalar med Euro eller 
bankkort.
• Dricks: Valfritt.
• Eluttag: Samma uttag som hemma i 
Sverige.
• Huvudstad: Ljubljana.
• Invånare i Slovenien: 2 miljoner 
(2017).
• Språk: Huvudspråk är slovenska. 
Även ungerska och italienska talas vid 
gränserna. Engelska talas dock främst 
från den yngre generationen.
• Religon: Huvudsakligen katolicism.
• Statsskick: President.
• Tidszon: CET (UTC+1). Ingen tids-
skillnad mot Sverige.
• Landnummer: +386
• Internetdomän: .SI

Klimatkompensering 
för ditt flyg.

Du reser grönare med Fröstad Natur-
foto eftersom jag klimatkompenserar 
för flygutsläpp under vår fotoresa. 
Detta gäller alla nya fotoresor för 2019 
och framåt.

De pengar vi klimatkompenserar vår fo-
toresa med går till återplantering av träd 
i Etiopen. Endast 3% av Etiopiens natur-
liga regnskog finns idag kvar. Ju mer träd 
som finns kvar på vår jord desto bättre för 
klimatet och den globala uppvärmningen. 
Träden tar nämligen upp växthusgaserna 
som är huvudproblemet till den globala 
uppvärmningen. Projektet som vår klimat-
kompensation går till är Gold-Standard 
certifierat.

När du bokar din fotoresa kommer du att 
få en kopia på certifikatet som visar att vi 
har klimatkompenserat samt ett tackkort 
för att du har hjälp till att klimatkompen-
sera ditt flygande.

Din trygghet.

Jag anmäler mig alltid till Sweden Abroad 
inför varje avresa för att maximera möj-
ligheten för den svenska ambassaden att 
kontakta mig om något osannolikt skulle 
inträffa som betyder att vi måste avbryta 
resan. Förutom dessa säkerhetsåtgärder 
för din trygghet har jag gått kurs i första 
hjälpen och har alltid första hjälpen kit i 
närheten under hela vår aktivitet.

Spot nödsändare

Om det osannolika skulle inträffa att vi 
behöver assistans eller att en nödsituation 
uppstår har jag alltid med mig en Spot 
nödsändare. Med denna kan jag skicka ut 
en helikopter för att hjälpa oss i en nödsi-
tuation och den fungerar i alla länder. Jag 
kan också sända en nödsignal till en kon-
takt på destinationen som kan sända hjälp.

När våra mobiltelefoner inte har någon 
täckning (om det skulle inträffa) fungerar 
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fortfarande nödsändaren med dess starka 
kontakt med flertalet sateliter.

GPS (Garmin GPSMAP64st)

Förutom en nödsändare följer alltid en 
Garmin  GPSMAP64st GPS med ut i fält. 
Med denna starka GPS kan jag navigera 
mig fram även i den tätaste dimman eller i 
mörker. Inlagda koordinater i förtid hjäl-
per mig också lättare att navigera.

Sammanfattning, trygghetsåtgär-
der för dig:

• Resegaranti via Kammarkollegiet.
• Säkerhetskontrollerar alltid våra destina-
tioner (via bland annat UD).
• Anmäler fotoresorna till Sweden Abroad.
Utbildning i första hjälpen.
• First Aid kit i närheten.
• Jag har alltid med mig en spot nödsända-
re ut i fält.
• Jag har alltid med mig en GPS 
(Garmin GPSMAP64st) i fält. 



Tidig morgon vid passet.

Har du frågor om denna fotoresa till 
Slovenien?

Telefon: 0736540687
E-post: info@frostadnaturfoto.se


