
LANDSCAPE PHOTOGRAPHY WORKSHOP ΣΥΡΡΑΚΟ - ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ 

 

Περιγραφή 

Το Landscape Photography Workshop Συρράκο - Καλαρρύτες θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 

Απριλίου 2019, και έχει ως στόχο την φωτογράφιση στην ευρύτερη περιοχή των βόρειων 

Τζουμέρκων 

 

Ξεκινάμε με την επίσκεψη μας στο επιβλητικό μοναστήρι της Κηπίνας που είναι χτισμένο τον 

13ο αιωνα σε μια απόκρημνη πλάγια μέσα στο βουνό. Μέσα στο μοναστήρι μας δίνετε 

μοναδική ευκαιρία να βγάλουμε φωτογραφίες με το υπέροχο φώς που μπαίνει από το 

παράθυρα της μονής. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας μέχρι την είσοδο του χωριού 

Καλαρρύτες όπου και αφήνουμε τα αυτοκίνητα μας. Διασχίζοντας το χωριό, μπαίνουμε σε 

σηματοδοτημένο μονοπάτι. Μετά από μια ώρα εύκολης πεζοπορίας φτάνουμε στον ποταμό 

Χρούσια, παραποτάμου του Καλαρρύτικου πόταμου, όπου θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με 

φωτογραφίες Long Exposure. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας ανηφορίζοντας για 45 λεπτά 

προς το Συρράκο. Φτάνοντας στην πλατεία του χωριού μπορούμε να χαθούμε στα 

καλντερίμια του για φωτογραφίες. Γυρνώντας πίσω στους Καλαρρύτες περνάμε από έναν 

παλιό νερόμυλο. Ξεκούραση, φαγητό και Lightroom Workshop. 

 

Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν σε 2 ομάδες και θα εναλλάσσονται με τους συνοδούς 

φωτογράφους κατά τη διάρκεια των φωτογραφήσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

προσωπικής ενασχόλησης και επαφής με τον καθένα ξεχωριστά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες 

θα ωφεληθούν και από  τους 2 συνοδούς. 

   

Overview 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21 Απριλίου 2019 

Διαδρομή: Κηπίνα – Καλαρρύτες – Σύρρακο – Προσήλιο  

Αριθμός συμμετοχών: 4 - 12 άτομα 

Συνοδοί φωτογράφοι: 2 

Αριθμός συμμετεχόντων ανά συνοδό φωτογράφο: 3 - 6 

Σημείο συνάντησης: 08:30 Προσήλιο (Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν τηλεφωνικά)  

Κόστος: €40 / άτομο  

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το διήμερο φωτογραφικό workshop τοπίου της Πίνδου/Βόρειων Τζουμέρκων απευθύνεται σε 

λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας, ερασιτέχνες ή και επαγγελματίες φωτογράφους, που 

ζητούν να ζήσουν την εμπειρία της φωτογράφισης τοπίου (Landscape Photography) στα 

όμορφα ορεινά βουνά της Πίνδου, και να γνωρίσουν πιο προχωρημένες τεχνικές 

φωτογραφίας και επεξεργασίας.   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• 09:00: Συνάντηση και γνωριμία ομάδας. 

• 09:30: Επίσκεψη και φωτογραφίες στο Μοναστήρι της Κηπίνας   

• 10:30: Άφιξη στους Καλαρρύτες   

• 11:30: Long Exposure Workshop στον Χρούσια.   

• 13:00: Άφιξη στο Συρράκο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και φωτογραφίες 

• 14:00: Αναχώρηση για Καλαρρύτες   

• 16:00: Ξεκούραση και φαγητό  

• 17:30: Τεχνικές Επεξεργασίας Φωτογραφιών με χρήση Lightroom 

• 20:00: Τέλος workshop - Απονομές Αναμνηστικών 

 

 



 Κόστος Workshop 

• Κόστος: 40€ (χωρίς ΦΠΑ).  

• Για την συμμετοχή σας στο workshop απαιτείται προκαταβολή 20€ μέχρι και την 

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

μας. Εξόφληση του υπόλοιπου ποσού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του workshop. 

• Σε περίπτωση  ακύρωσης μετά από την παραπάνω ημερομηνία η προκαταβολή δεν 

επιστέφεται προς αποζημίωση των κρατήσεων. 

• Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 4 άτομα. Από 4 άτομα και κάτω, το workshop 

ματαιώνεται και οι προκαταβολές επιστρέφονται άμεσα. 

 

Περιλαμβάνονται 

• Φωτογραφικό workshop. 

• Lightroom workshop 

• Σνακ  

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται 

• Υπόλοιπα γεύματα / ποτά 

• Προσωπικά έξοδα 

• Οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά στις καλύψεις του workshop 

• Οι μετακινήσεις προς το Προσήλιο 

 

Εξοπλισμός Πεζοπορίας 

• Πεζοπορικά Μποτάκια ή αθλητικά παπούτσια 

• Μπατόν (προαιρετικά) 

• Νερό 1-2 λίτρα 

• Σακίδιο 10-20 λίτρα 

• Καπέλο 

• Γυαλιά Ήλιου – Αντηλιακό 

• Σνακ   

Εξοπλισμός Φωτογραφίας 

• Τρίποδο 

• 2η κάρτα μνήμης 

• Φίλτρα ND (προαιρετικά) 

• Φίλτρο Polarizer (προαιρετικά) 

  

ΣΥΝΟΔΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 

Καφέτσης Φώτης 

email: workshops@epirus.photography  
Website: www.evasion2k.com 

Facebook: www.facebook.com/kafetsisphotography 

Instagram: www.instagram.com/evasion2k 

500px: www.500px.com/evasion2k 

 

Γκόλιας Κώστας 

email: goliaskostas@gmail.com  

Instagram: www.instagram.com/goliaskostas 

500px: www.500px.com/goliaskostas 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να αποστείλετε email στο 

workshops@epirus.photography ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6946434944 (Καφέτσης 

Φώτης) ή στο 6972887860 (Γκόλιας Κωνσταντίνος) 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Epirus Photography 

Καφέτσης Α Φώτης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

Alpha Bank 

Αρ. Λογ.: 403002002003740 

ΙΒΑΝ: GR5801404030403002002003740 

 

Εθνική Τραπεζα 

Αρ. Λογ.: 35900648664 

IBAN: GR5201103590000035900648664 

 

Eurobank 

Αρ. Λογ.: 00260270510201375642 

IBAN: GR4302602700000510201375642 

Τράπεζα Πειραιώς 

Αρ. Λογ.: 5406095174137 

IBAN: GR1201724060005406095174137 

 

PayPal 

workshops@epirus.photography 

www.paypal.me/EpirusPhotography 
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