
31 januari
Det här är dagen då vi anländer till flygplatsen 

i Uleåborg där vi sedan kommer att åka 
gemensamt till vårt boende, Rokua Health & 
Spa, nära Rokua nationalpark. Väl framme 
på destinationen kommer vi att inkvartera 

oss på boendet följt av en bildgenomgång och 
information om de kommande dagarna. Vi 
går och lägger oss i bra tid för att orka upp 

tidigt på morgonen vår andra dag.

1-2 februari
Under dessa två dagar ser vår fotodagar 

ganska så lika ut. Vi kommer att gå 
upp varje morgon för att efter en stadig 
frukost åka iväg till våra gömslen där vi 
ska fotografera kungsörn i snö. Hemfärd 

från gömslena görs när det blir mörkt 
ute. Väl hemma på boendet igen finns 

tid för den som vill att basta och bada. Vi 
kommer också ha små fotogenomgångar 

och efterbehandlingsgenomgång. Kvällarna 
avslutas med middag.

3-4 februari

Under dessa två dagar så kommer vi att 
befinna oss i berguv-gömsle hela dagen till 

tidig morgon dagen efter. Berguven är skygg 
och kommer bara ner sen kväll, natt eller i de 

första morgontimmarna. Resterande delen 
av dagarna då vi inte sitter i berguv-gömsle 

är det vila på vårt boende som gäller. Då 
har du återigen möjligheten att sitta i bastu, 

bada eller gå en foto promenad i det fina 
området.

5 februari

Denna dag är det dags att byta område för 
att bege oss mer öster, i riktning mot den 
ryska gränsen. Vi sitter i berguvgömsle 

fram till morgontimmarna och åker sedan 
direkt mot vårt andra boende i Kuusamo. 

Väl framme på boendet inkvarterar vi 
oss och vilar ut efter en lång sittning i 

berguvsgömslet. Vi äter en tidig middag 
och om vädret tillåter så kommer vi åka 

till Ruka-området för att fotografera 
stjärnhimlen.

6 februari

Denna dag går vi upp tidigt och äter 
frukost för att sedan bege oss till ett sagolikt 
vinterlandskap i Riisitunturi nationalpark. 

Här fotograferar vi på morgonen de 
snötyngda granarna och det magiska 

vinterljuset fram till lunch då vi äter ute i 
fält. Vi fortsätter sedan att fotografera väl 
fram till efter den blå timmen då vi sedan 

påbörjar vår färd tillbaka till Kuusamo. 
Kvällen avslutas med middag.
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7 februari
Idag går vi återigen upp tidigt och beger oss 

ännu en morgon till Riisitinturi nationalpark 
för att möta morgonljuset mot de snötyngda 

granarna. Dagen fortsätter sedan mot ett 
område där vi ska fotografera strömstarar 
mot snöflak och en brusande fors. I mån 
av tid kommer vi också på denna dag att 

besöka en fågelmatning där det nästan alltid 
uppehåller sig lavskrika och andra småfåglar. 
Vid mörkrets inbrott åker tillbaka mot vårt 
boende där vi vilar följt av en tidig middag 

och sedan åker vi iväg (för de som orkar och 
vill) och fotograferar stjärnhimlen igen, men 

denna gång i Riisitunturi nationalpark.

8 februari

Idag är det tyvärr vår sista dag på denna 
fotoresa med kungsörn, berguv och 

fantastiska vinterlandskap. Morgonen 
används dock (innan avfärd mot flygplatsen i 
Uleåborg) att täcka de eventuella luckor som 
vi har i närområdet. I god tid åker vi tillbaka 

till Uleåborg för att ta flyget eller annat 
transportmedel hem.
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