
Natuur- en landschapsfotografie in Zuid Sinai 

Het is niet iets wat zomaar bij je opkomt: natuur- en landschapsfotografie in de woestijn.  
De Sinai biedt echter op een relatief klein gebied een variatie aan landschappen, flora en fauna. Van 
zandsteenformaties tot basalt, van fijn wit zand tot veelkleurige rotspartijen.  
 

                       

Elke ochtend en in de namiddag is het licht prachtig. Het is dan ook de bedoeling juist van 6-9 en van 15.00 tot 17.50 
de mooiste plekken te bezoeken.  
We trekken door de woestijn met een 4x4. Op bepaalde plaatsen stappen we uit en lopen we rond; soms gaan we 
een klein pasje over.  

                 

Hoe ziet een dag in de woestijn er uit? We staan een 3 kwartier voor zonsopgang op. We drinken koffie/thee, pakken 
een stuk brood en gaan op pad. Een bedoeienengids loopt mee.  
Rond 8 a 9 uur keren we terug naar het basiskamp waar we ontbijten. Met vers gebakken brood, eieren en sap. Na 
het ontbijt rijden we naar onze volgende bestemming. Onderweg kan er natuurlijk altijd gestopt worden.  
Lunch en rust van 12.00- 15.00. Daarna vertrek naar de volgende locatie. Na het fotograferen eten we en rijden door 
het donker naar de volgende plek. We overnachten daar, in onze slaapzakken.   
 

                     

Kinderen en mannen laten zich graag fotogaferen. Vrouwen niet.  Dat was vroeger anders, maar sinds de opkomst 

van de Social Media is dat veranderd. Oudere vrouwen zijn soms soepeler. 

                                   

Kleuren en vormen in de zandsteenformaties 



De reis wordt begeleid door Marion Meulenbroek. Zij komt al vanaf 2009 in de Sinai komt en begeleidt sindsdien 

daar reizen. Zij spreekt Arabisch en kan jullie overal heenbrengen waar jullie maar heen willen.  

Deze 8-daagse reis kan van oktober tot en met half juni plaatsvinden.  

De prijs, bij een deelname van 4 personen, bedraagt 1200.-  per persoon. (Bij 2 personen 2000,- per persoon) 

Inbegrepen : 
- Alle maaltijden. Thee ,koffie en drinkwater 

- Waswater 

- Gids, koks, chauffeur 4x4 en Nederlandse begeleiding 

- Transport door de woestijn gedurende de hele reis 

- Een paklijst en praktische informatie 

Niet inbegrepen: 
- De vlucht Amsterdam – Sharm el-Sheikh  

- Taxi naar en van de route (wordt wel geregeld.)  

- Fooien en souvenirs                                                                

                        

Deze reis is geschikt voor sportieve, enthousiaste fotografen die avontuurlijk zijn ingesteld. We slapen buiten, eten 

zittend op n kleed en moeten af en toe een stukje lopen om op n mooie plek te komen.  

Contact en nadere informatie  

Meer informatie via 0633799726 (telefoon of app) via de mail mlmeulenbroek@kpnmail.nl  of via Twitter 

@marionmeulenbroek of via de pagina ‘Reizen’ van Stichting Hadiya Fonds                

       

                   Visarend                  wie ziet de vogels         kameel drenken 

Batterijen 

Naast de 4 x 4 gaat er een pick-uptruck mee. In beide auto’s kan apparatuur opgeladen worden. Maar mocht het 

nodig zijn, dan rijdt één van de begeleiders s avonds naar een dorp op op te laden. Toch is het verstandig een 

powerbank mee te nemen. Zet je telefoon tijdens de reis op vliegtuigstand 

 

Marion Meulenbroek 

mailto:mlmeulenbroek@kpnmail.nl

