
Wereldreizen
voor fotoliefhebbers

Ook in 2014 hebben wij opnieuw een paar uit-
zonderlijke locaties voor u uitgekozen. Om deel 
te nemen is er slechts één selectiecriterium: 
graag fotograferen. Al is het natuurlijk altijd 
handig dat je op zo’n fotoreis een spiegelreflex 
of minstens een compactcamera met voldoende 
manuele instellingen in je handbagage hebt. 
Dure, gesofisticeerde apparatuur hoeft echt 
niet. Je komt immers nergens met die CMOS-
sensor met 20 megapixels, dat 45-punts 
AutoFocus-systeem of de 12-24mm groot-
hoeklens zonder een snuif creativiteit en een 
minidosis technisch inzicht. Maar dat laatste 
leert u dan weer van onze ervaren reisleider/be-
roepsfotograaf, wiens cv haast even indrukwek-
kend oogt als zijn foto’s. Er zijn er die beweren 
dat Johan Van Cutsem (1965) veel te vroeg 
geboren werd “omdat er daar te weinig licht 

was om goede foto’s te maken”. 
Daar hebben we eerlijk gezegd 

geen bewijzen van. Maar 
bijna even straf zijn diens 
fotografische exploten op 

latere leeftijd. Bliksemsnel de 

actualiteit vatten als persfotograaf voor zowat 
alle Vlaamse en Waalse kranten en agentschap-
pen als Belga en Reuters? De wereld in zijn 
bonte verscheidenheid tonen in reisreportages 
voor tijdschriften als Travel Express, 4x4 Activ 
en Weekend Knack? Een boek over Leuven 
(“Zin in Leuven”) uitgeven dat zelfs de meest 
verstokte Leuvense stadsmus een nieuwe kijk op 
de universiteitsstad geeft? Johan Van Cutsem 
doet het! En tussendoor vindt hij nog tijd om 
over zijn passie te doceren en wereldreizen te 
begeleiden. 

Even scherp stellen:
a voor de reis krijgen de deelnemers gespreid 

over twee avonden een gedegen basisoplei-
ding. Begrippen als diafragma, sluitertijd en 
isowaarden en wat ze met een foto doen, zul-
len voor iedereen duidelijk zijn. Lichtmeting, 
(selectieve) scherpstelling, voor- en nadelen 
van gebruik van groothoek- en teleobjectie-
ven,… het passeert allemaal de revue.

a tijdens de reis fotografeert u op de meest 
fotogenieke plaatsen op de bij voorkeur meest 

geschikte ogenblikken (versta: soms vroeg 
opstaan) maar steeds op uw eigen tempo en 
niveau.

a na de reis is er een uitgebreide fotoverga-
dering. De mooiste foto wordt uitgeprint en 
ingekaderd. 

En ten slotte de gevoelige plaat: valt er voor 
de partner van de verstokte fotograaf ook wat 
plezier te beleven op dit soort reizen? Ja, zeker. 
De ware fotograaf zoekt nu eenmaal instinc-
tief naar de allermooiste plekjes van de al zeer 
mooie reizen die Hobo organiseert. Doe er uw 
voordeel mee! En misschien staan uw voeten dit 
keer wel op uw vakantiefoto’s? Al zal u wel over 
een flinke dosis geduld moeten beschikken. Het 
juiste beeld zoeken, scherpstellen en afdrukken. 
Dat kost allemaal tijd. Een hoog tempo is niet 
bepaald het kenmerk van een fotoreis. Als goed-
maker zorgen wij voor een paar leuke momen-
ten, zoals bijvoorbeeld een kookcursus.

Wil jij op de mooiste, foto geniekste en indrukwekkendste locaties 
ter wereld je camera tot in de puntjes beheersen én beter leren 
fotograferen? En aan je vrienden naderhand een fotoreeks tonen die  
ze voor één keer niet met geveinsde interesse moeten uitkijken?  
Dan is dit aanbod iets voor jou! 

Hou je van 

reizen én van 

fotografie? 



ijsland:  
het noorderlicht
dag 1 brussel 3 reykjavík
Per regelmatige lijnvlucht naar Keflavík.

Transfer naar Reykjavik.

dag 2 reykjanes Peninsula 3  
Krýsuvik 3 blue lagoon  O

Verkenning van het prachtige eiland met als 

hoogtepunten het meer van Kleifarvatn, Krý-

suvík, een geothermisch veld met zijn kokende 

modderpoelen en Grindavík, één van de grootste 

visserijhavens. We maken een noorderlicht 

excursie. In de Blue Lagoon kan je verpozen in de 

warmwaterbaden, te midden van zwarte lavafor-

maties. (optioneel)

dag 3 Pingvellir 3 geysir 3 gullfoss O|A

We starten de dag met een bezoek aan het 

nationale park. Dit park ligt op de Midden-

Atlantische rug, waar de continentale platen van 

Noord-Amerika en Europa aan elkaar grenzen en 

die verantwoordelijk zijn voor het vulkanisme in 

IJsland. We gaan verder naar Gullfoss ( de gou-

den waterval ), één van de mooiste watervallen 

van IJsland. Vervolgens bezoeken we Geysir, de 

bekendste springbron van de wereld, waar je het 

spuiten van de geiser kan meemaken en waar in 

de onmiddellijke omgeving meerdere heetwater-

bronnen en kokende modderpoelen liggen.

dag 4 landmannalaugar 3  
Kirkjubæjarklaustur O|M|A

We rijden met super trucks langs Fjallabaksleið, 

onderweg zien we de vulkaan Hekla,die voor 

het laatst in 1970 actief is geweest, en verder 

richting Landmannalaugar, een prachtig dal in 

het binnenland van Ijsland en een gebied van 

talrijke vulkaankraters, bizarre vormen van lava 

en mooi gekleurde ryoliet bergen. Hier vinden we 

warmwaterbronnen en recente lavavelden terug. 

We maken een wandeling met sneeuwraketten en 

nemen een verkwikkende pauze in de natuurlijke 

hotsprings. Langs de zuidelijke kustlijn terug 

naar de bus en vervolgens rijden we langs het 

stadje Kirkjubæjarklaustur, waar een voormalige 

12e eeuws katholieke klooster is gevestigd.

dag 5 skaftafell nationaal Park 3  
jökulsárlón gletsjermeer  O|A

Onze toer gaat nu richting Skeiðarársandur, 

één van de grootste zwarte spoelzandvlaktes in 

IJsland, ontstaan door een vulkaanuitbarsting 

onder een gletsjer, en verder naar Skaftafell 

Nationaal Park. 

Hier zie je een sterk contrast tussen een weelde-

rige vegetatie en onvruchtbaar gebied. 

We reizen verder naar het bekende gletsjermeer 

Jökulsárlón, dat omgeven is door ronddrijvende 

ijsbergen met fraaie ijsformaties. Verder op 

de dag kunnen we prachtige beelden zien van 

Ijslands grootste gletsjer, Vatnajökull.

dag 6 zuidelijke kustlijn 3  
vík 3 skógar 3 reykjavík O

We rijden op een rustig tempo langs de zuidelijke 

kustlijn naar Reykjavík, zodat we verschillende 

foto stops kunnen houden, waaronder het zwarte 

vulkanische zandstrand. We houden eveneens 

halt aan de 65 meter hoge watervallen Skógafoss 

en Seljalandsfoss. In de late namiddag komen we 

toe in Reykjavík.

dag 7 reykjavik O

We bezoeken de meest noordelijke hoofdstad 

van de wereld, waaronder de oude stadskern, het 

Parlement, de Kathedraal, de haven en het natio-

naal museum. Daarna bezoeken we de Hallgrims-

kirkja en de gloednieuwe hippe Harpa muziekhal 

om af te sluiten in het fotografiemuseum.

In de late namiddag is er mogelijkheid tot shop-

pen.

dag 8 reykjavík 3 brussel 
Transfer naar de luchthaven voor onze terug-

vlucht. Einde van een zeer mooie reis.

Prijs e 2.750
toeslag single e 300
vertreKdatum 11|03|2014

hotels

plaats nachten hotel
Reykjavík 4 Reykjavík Natura
Flúðir 1 Icelandair Hotel Flúðir
Kirkjubæjarklaustur
Hali

1
1

Icelandair Hotel Klaustur
Guesthouse Hali

inbegrePen Internationale vluchten van en naar Keflavik • Alle vermelde transfers met aangepast vervoer • Overnachtingen in de vermelde hotels of 
gelijkwaardig • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken zoals beschreven in het programma 
• Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Documentatiemap • 2 voorbereidende avonden + 1 evalu-
atievergadering



Prijs e 2.835
toeslag single e 500
vertreKdatum 21|10|2014

hotels

plaats nachten hotel
Delhi 2 Vivanta by Taj – Surajkund
Jodhpur 1 Indana Palace 
Manvar 1 Manvar Dessert Camp
Jaisalmer
Rohetgarh
Pushkar
Jaipur

2
1
3
2

Fort Rajwada
Rohetgarh Fort
Jagat Singh Palace
Mansingh Towers

dag 1 brussel 3 delhi
Vertrek vanuit Brussel met een lijnvlucht naar 

Delhi. In de late avond transfer naar het hotel. 

dag 2 delhi O|M|A

Kennismaking met de hoofdstad Delhi. We 

bezoeken het oude Delhi met het imponerende 

Rode Fort. We rijden door een wirwar van 

straatjes naar de Vrijdagmoskee (Jama Masjid), 

de grootste moskee van India. We stoppen bij het 

monument ter ere van Mahatma Gandhi. In het 

oude deel van Delhi maken we ook een tocht met 

een rickshaw. In de namiddag staat New Delhi op 

ons programma. Het is een stad met wijde bou-

levards, indrukwekkende overheidsgebouwen en 

groene parken. We bekijken India Gate, het huis 

van de president en het parlement . ’s Avonds 

bezoeken wij een kleurrijke lokale markt.

dag 3 delhi 3 jodhpur O|M|A

Transfer naar de luchthaven voor onze vlucht 

naar Jodhpur, de blauwe stad genoemd omwille 

van de karakteristieke indigo gekleurde huizen 

en de tweede grootste stad in Rajasthan aan 

de rand van de Tharwoestijn. We bezoeken het 

Meherangarh fort, dat hoog boven de stad uit-

torent. Van op het dak van het fort heeft men 

een prachtig zicht op de blauwgekleurde huisjes. 

Daarna bezoek aan de cenotaaf Jaswant Thada. 

’s Avonds wonen wij een Diwali festival bij.

dag 4 jodhpur 3 manvar O|M|A

Wij maken een safari met jeeps naar verschil-

lende traditionele Bishnoi dorpen waar we kennis 

maken met hun rijke culturele Rajasthani leven 

en hun liefde voor de natuur en de dieren.

We rijden naar Mavar. Vandaar uit reizen we 

naar Khichan, het wereldbekende dorp waar 

duizenden trekvogels, vooral Siberische kraanvo-

gels, van oktober tot maart neerstrijken.

dag 5 manvar 3 jaisalmer O|M|A

We rijden naar de best bewaarde middeleeuws 

ommuurde woestijnstad, Jaisalmer. Het lijkt wel 

een zandkleurige sprookjesstad. Het oude stads-

gedeelte ligt binnen de muren van het fort dat 

boven het meer moderne stadsgedeelte torent. 

Bij zonsondergang bezoek aan de Chaatris, een 

verzameling cenotafen of monumenten waar de 

overleden Maharadja’s werden gecremeerd.

dag 6 jaisalmer O|M|A

We brengen een bezoek aan het fort dat zijn mid-

deleeuwse sfeer nog heeft behouden, aan de Jain 

tempels uit de 12 tot de 15de eeuw en aan enkele 

prachtig rijk versierde koopmanswoningen of 

haveli’s. Geen enkele trip naar Jaisalmer is vol-

ledig zonder een tocht naar de meest pittoreske 

duinen van Sam op de rug van een kameel. Van 

op de duinentop genieten we van een prachtige 

zonsondergang.

dag 7 jaisalmer 3 rohet O|M|A

We rijden naar Rohet, eens een kleine nederzet-

ting van de Bishnoi. De belangrijkste attractie 

is het meer en het kleine 16de eeuwse kasteel, 

Rohet Garh.

In de namiddag verkennen wij de omgeving voor 

een mooie fotoreportage. Hier wordt nog op een 

traditionele manier aan landbouw gedaan. De 

inwoners zijn gastvrij en nodigen je uit in hun 

woningen. 

dag 8 rohet 3 Pushkar O|M|A

We rijden naar de heilige stad Pushkar, een van 

de belangrijkste Hindoe pelgrimsoorden. Deze 

mooie witte stad ontrolt zich aan de oevers van 

een heilig meer waar gelovigen en pelgrims zich 

ritueel komen reinigen. Pushkar telt talrijke 

tempels en kleurrijke winkeltjes. In de namiddag 

bezoeken we de enige tempel in India die is ge-

wijd aan Brahma, de Jagatpitatempel uit de 14e 

eeuw. Bij de ingang staat een gans, Brahma’s 

persoonlijke dier. Er wordt gezegd dat hij deze 

plek zelf voor een tempel heeft uitgekozen. 

dag 9 Pushkar O|M|A

Elk jaar in november vindt in de stad het 12 

dagen durende kamelenfestival van Pushkar 

plaats. Nomaden uit de wijde omgeving trekken 

dan naar Pushkar waar een van de grootste 

kamelenmarkten ter wereld plaatsvindt. Daar 

komen heel wat kopers op af. De markt trekt 

jaarlijks zo’n 300.000 mensen. Die vergapen 

zich aan duizenden kamelen, runderen, paarden, 

geiten en schapen. Tijdens het evenement worden 

ook paarden - en kamelenraces gehouden en er 

vinden competities plaats zoals ‘wie heeft de 

grootste snor?’ en ‘wie is de mooiste bruid?’ 

We dompelen ons onder in de voorbereidingen 

voor het Pushkar festival. Optioneel ballonvlucht 

in de vroege ochtend.

dag 10 Pushkar festival O|M|A

Tijdens de kamelenmarkt worden verschillende 

wedstrijden georganiseerd. De kamelen worden 

piekfijn klaargemaakt voor de schoonheidswed-

strijden. Het festival is het neusje van de zalm 

voor de fotoliefhebber! Met de hulp van Johan 

maakt u een pracht van een fotoreportage. 

dag 11 Pushkar 3 jaipur O|M|A

We verlaten Pushkar en rijden naar Jaipur, de 

roze stad. De stad kreeg haar bijnaam toen een 

maharadja ter gelegenheid van het bezoek van de 

Engelse kroonprins de hele stad roze liet schilde-

ren als welkomstkleur. Vrije tijd voor een bezoek 

aan de stad en de lokale markt.

dag 12 jaipur O|M|A

Fotostop aan het meest bekende gebouw van Jai-

pur: het Paleis der Winden met zijn piramidale 

gevel met mooie balkons en nissen. Daarna een 

onvergetelijk bezoek aan het Fort van Amber. In 

het fort bevindt zich een geraffineerde rijkdom: 

muren en plafonds ingelegd met stukjes spie-

gelglas, fijn bewerkte marmeren zuilen. Na de 

middag bezoeken wij het Sterrenobservatorium 

van Jantar en het City Palace, een zeer mooi en-

semble van vertrekken in de mogolarchitectuur.

dag 13 jaipur 3 sanganer 3 delhi O|M|A

’s Morgens maken wij een excursie naar Sanga-

ner. De stad is bekend voor zijn handgemaakt 

papier en beprint textiel. In de stad zijn ook mooi 

bewerkte Jain tempels. De mooiste is de oude 

Shri Digamber tempel. In de namiddag rijden 

we terug naar de hoofdstad. Rond middernacht 

vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht 

naar Europa.

dag 14 delhi 3 brussel
Vlucht naar Brussel en einde van een prachtige 

fotoreis!

inbegrePen Lijnvluchten Brussel – Delhi – Brussel • Binnenlandse vluchten Delhi – Jodhpur • Lokaal transport met comfortabele bus • Alle overnachtingen in 
de vermelde hotels/dessert camp of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, 
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven • Fooien voor Hobo reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en  
plaatselijke Engelstalige gidsen • Documentatiemap • 2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

PushKar 
festival 
de grootste KamelenmarKt ter Wereld!



Prijs e 2.250
toeslag single e 250
vertreKdatum 21|06|2014

hotels

plaats nachten hotel
Delhi 1 Radisson Blu Dwarka
Leh 3 Royal Palace
Lamayuru 1 Moonland
Ang 1 Apdal-pa Homestay
Tso Moriri 2 Life Camp/Yak Camp

india ladaKh
dag 1 brussel 3 delhi
Vertrek vanuit Brussel met een lijnvlucht naar 

Delhi. In de late avond transfer naar het hotel.

dag 2 delhi 3 leh O|M|A

In de vroege ochtend nemen we de vlucht naar 

Leh, de hoofdstad van Ladakh, die uitkijkt over 

de brede Indusvallei en plots overgaat in de hoog 

oprijzende bergen van de Stokketen. Vrij om 

rustig te acclimatiseren en gewoon te worden 

aan de hoogte.  

In de late namiddag kort stadsbezoek: het San-

kar klooster, het Leh paleis en de Shanti Stupa. 

Daarna wandelen wij rond op de lokale markt.

dag 3 leh 3 likir 3  
alchi 3 lamayuru O|M|A

Wij rijden westwaarts naar Lamayuru. Onder-

weg bezoeken wij de bekendste kloosters van 

Likir en Alchi en de dorpsmarkt van Khalatse.

dag 4 lamayuru  
(Yuru Kabgyat festival) O|M|A

Vandaag wonen wij op het binnenplein van het 

Lamayuruklooster het jaarlijkse Yuru-Kabgyat 

Maskerdansen Festival bij. De mensen uit de na-

burige dorpen komen naar dit 2-daagse festival 

in hun traditionele kledij. De monniken voeren 

kleurrijke dansen uit. In de namiddag rijden wij 

verder naar het dorp Ang in de omgeving van 

Tingmosgang. Vooraleer wij Ang bereiken bezoe-

ken wij nog het Paleis van Tingmosgang.

dag 5 ang 3 Yangthang 3 leh O|M|A

Na een vroeg ontbijt staat een trekking naar He-

mis Shukpachan op het programma. We steken 

een kleine pas over, de Mebtak La (3.700m). Op 

onze wandeltocht kunnen wij mooie foto’s maken 

van de spectaculaire omgeving. Wij komen toe in 

Yangthang. Van hieruit is het nog 60 km rijden 

met de jeeps naar Leh.

dag 6 leh 3 tsokar O|M|A

Wij rijden naar het Tsokar meer, een rit over 

onverharde wegen. Tijdens de tocht van 120 km 

hebt u schitterende mogelijkheden om het prach-

tige landschap van de onmetelijke vlakten van de 

Rupshu regio te fotograferen. Bij aankomst in 

Tsokar bezoek aan het kleine Thukje klooster. 

dag 7 tsokarw 3 tsomoriri O|M|A

De rit brengt ons via de Pololongka pas en de 

Puga Sumdo dorpjes naar het Tsomoriri meer. 

Op de pas leven de nomaden van Ruphsu in 

tenten gemaakt van het haar van de yaks, ‘rebo’ 

genoemd. Wij stoppen ook aan de thermale bron-

nen van Puga. Verder naar het dorpje Korzok, de 

enige permanente verblijfplaats van de nomaden 

in deze regio. Korzok ligt aan de oevers van het 

Tsomoririmeer en er staat ook een klooster. Bij 

een nomadenfamilie in Korzok gaan wij thee 

drinken en maken wij kennis met hun dagelijkse 

activiteiten.

dag 8 tsomoriri 3 leh O|M|A

Dagrit naar Leh. Wij rijden langs de Indusrivier 

en onderweg bezoeken wij de warmwaterbronnen 

van Chumathang.

dag 9 leh 3 delhi O|M|A

In de vroege ochtend vliegen wij naar Delhi. Bij 

aankomst maken wij een rondrit in Old Delhi met 

bezoek aan de Jama Masjid en het Rode Fort. 

Nadien bezoeken wij de plaats waar Mahatma 

Gandhi gecremeerd werd en Raj Ghat en Shanti 

Vana. Na de middag bezoeken wij New Delhi. Op 

ons programma staan Qutab Minar, de smalste 

stenen toren, Humayun’s graftombe, India 

Gate, de parlementsgebouwen en het huis van 

de president. Rond middernacht vertrek naar de 

luchthaven voor de terugvlucht naar Europa.

dag 10 delhi 3 brussel
Aankomst in Brussel en einde van een fotoge-

nieke reis door de Indusvallei.

inbegrePen Lijnvluchten Brussel – Delhi – Brussel • Binnenlandse vluchten Delhi – Leh – Delhi • Lokaal transport met comfortabele bus of jeep • Over nachtingen in de vermelde 
hotels en kampen of gelijkwaardig • Vol pension (O=ontbijt, M=middag maal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo reisleiding/
beroepsfotograaf en Engelstalige lokale gids • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap • 2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering


