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HELGOLAND 

 

potovanje na sever Evrope, na otok, kjer je prepovedan promet, vse se 

opravi peš, na severnem delu pa gnezdijo strmoglavci. 
 

   
 

Čudovite ptice ravno v aprilu pričnejo z gnezdenjem, zato ves čas potekajo 
vzleti in pristanki teh lepotcev in s tem je fotografiranje teh ptic v letu zelo 

olajšano. Če pa nam pomaga še veter, ki kljub pozni pomladi zna precej 
ohladiti ozračje pa včasih lebdijo po par sekund v zraku.  

 

  
Da pa ne bi bilo preveč dolgočasno je tukaj še nekaj ptic, kodraste ovce se 

pasejo prosto po otoku in na sosednjem otočku (10 min z čolnom) prebivajo 

(v glavnem) dve koloniji tjulnjev. Tudi ti so navajeno na ljudi zato se jim je 
možno približati do 30m (toliko je dovoljeno). 

 
Odhod je 23.04 2012 iz Hamburga z katamaranom in povratek v petek 

27.04 v Hamburg. V kolikor boste prišli z letalom ali bomo organizirali 
prevoz z kombiniranim vozilom, bomo prišli v Hamburg že 22.04 in odšli 

28.04. 
 

Program bomo dogovarjali sproti, glede na vremenske razmere in glede na 
pogoje za fotografiranje, predvideno je vsaj 3 jutra obisk tjulnjev (cca 6.30) 
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in vsaj 3 popoldnevi fotografiranje strmoglavcev (glede na to kje se 
zadržujejo in kje sonce vzhaja ni zahaja). Vsaj enkrat ta urnik zamenjamo. 

 

   
 

Vključeno je bivanje 4 noči na otoku, dve noči v Hamburgu, prevoz z 

katamaranom, takse in vstopnine na otoku. 
Ni vključen prevoz do Hamburga in nazaj (letalo je cca 300-500 EUR), hrana 

in pijača. 
 

   

Pričakujte nizke temperature, okoli 0°C zjutraj in veter, zato so potrebna 

zimska oblačila.  

Ker je Helgoland duty free cona, whiskey in parfume pustite doma  
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Cena aranžmaja:   820,00 EUR 

Način plačila:       300,00 EUR je potrebno vplačati ob prijavi 

       520,00 EUR pa cca 45 dni pred odhodom 

Število udeležencev:    Najmanj 6, največ 9 (vključno z menoj). Lahko tudi 

manj, samo potem se cena na osebo zviša. 

Kaj je zajeto v ceni: 

 Prevoz iz letališča ali hotela v Hamburgu do Helgolanda in nazaj 

 4 krat prenočišče v Helgolandu 
 2 krat prenočišče v Hamburgu 

 4 krat prevoz s čolnom Helgoland sipine (kjer so tjulnji) 
 Nasveti za fotografiranje (tisti, ki jih boste rabili) 

 Možnost prenosa fotografij iz vaših kartic na zunanje diske ali image 

tanke – arhiviranje posnetkov. 

 Kaj ni zajeto: 

 Prevoz iz Slovenije do Hamburga in nazaj 
 Hrana in pijača 

 Zavarovanje zdravstveno in zavarovanje turistično oz. opreme 
 Ostalo kar ni opisano v programu. 

Ker se hoteli hitro polnijo, ni veliko časa, da potrdimo vse rezervacije, zato 

je rok za prijavo 15.02.2012 (plačilo avansa do 20.02.2010). 

Prijave (in morebitna vprašanja) prosim na e-mail:  

info@nature-phototours.com ali gorazd.golob@amis.net  

ali mobilni telefon: 031 329 667 

Fax.: 03 490 39 54 

Naslov: Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje 

 

Lep pozdrav, Gorazd Golob 
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