Η Φωτογραφική ομάδα ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 πηγαίνει εκδρομή!
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μία
φωτογραφική εξόρμηση στο κοσμοπολίτικο Ναύπλιο!
Το πρόγραμμά μας
Η συνάντησή μας θα γίνει το πρωί 8:00 την Κυριακή 21-1-2018
στο Cinemarian (Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Φιλοπάππου)
Γύρω στις 8:15 θα ξεκινήσουμε με πολυτελές πούλμαν για το Ναύπλιο
Ώρες φωτοβόλτας περίπου 3 - 4
Η βόλτα μας θα είναι σε κανονικούς ρυθμούς. Μαζί μας θα βρίσκεται ο
δάσκαλος φωτογραφίας Ανδρέας Κατσικούδης κι αρκετοί από τους
προχωρημένους μαθητές του που με χαρά του θα απαντήσουν σε
φωτογραφικές ερωτήσεις μας.
Πρόγραμμα εκδρομής
Θα επισκεφθούμε το Παλαμήδι (είσοδος 4 €, προαιρετικό) όπου θα
θαυμάσουμε την πόλη από ψηλά..
Θα κάνουμε τον γύρω της Αρβανιτιάς,ένας περιφερειακός πλακόστρωτος
δρόμος με θέα τον Αργολικό κόλπο και θα καταλήξουμε στην Πύλη της Ξηράς
και στην Παλιά Πόλη, με τα στενά σοκάκια και τα παραδοσιακά σπίτια και
μαγαζιά...
Θα φτάσουμε στην πλατεία Συντάγματος με την πρώτη βουλή των Ελλήνων
(Βουλευτικόν) και το Τριανόν (παλιό τζαμί)...
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και καφέ...
Ραντεβού για την επιστροφή στο πούλμαν στις 18:00
* Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό!!!!
Ώρα επιστροφής στο Cinemarian περίπου στις 20:00
Σε περίπτωση ιδιαίτερα άσχημου καιρού (οι φωτογράφοι δεν φοβούνται τη
βροχούλα!) η εκδρομή θα μεταφερθεί άλλη ημερομηνία.
Προτεινόμενος εξοπλισμός
- Φωτογραφική μηχανή ή κινητό με καλή κάμερα
- Ένα μπουκάλι νερό

- Κολατσιό
- Καπέλο, γυαλιά ηλίου (ομπρέλα - αν δούμε σύννεφα)
- Αθλητικά παπούτσια άνετα για περπάτημα
Κόστος 15 ευρώ - καλύπτει το πούλμαν και τη φωτογραφική μας βόλτα
Δηλώσεις συμμετοχής
Κρατήσεις θέσεων μόνο με την πληρωμή των 15 ευρώ ως τις 15
Ιανουαρίου 2018:
α) Στο CINEMARIAN
03/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
13/01/2018

18:00-22:00 μ.μ.
18:00-22:00 μ.μ.
18:00-20:00 μ.μ.
18:00-22:00 μ.μ.

β) Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:
ΤΡAΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR23 0172 0330 0050 3304 7597 297 - στην αιτιολογία το όνομά σας
στη συνέχεια στέλνουμε ένα μήνυμα στο κινητό που ακολουθεί ή στο email
(με το όνομα και κινητό τηλ)
Υπεύθυνη: Αγγελική Πρέντζα 6948397527 και
agelikipre@windowslive.com
Στο ίδιο νούμερο για πληροφορίες και διευκρινήσεις...

