
DOLOMITAS, AS MONTANHAS DE SONHO.
O S  A L P E S  I T A L I A N O S .

V I V Ê N C I A  F O T O G R Á F I C A C O M  Z I G K O C H
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Período: 13 -19 Outubro 2019
Tipo de viagem: Vivência Fotográfica

Design, ideia e execução: slowTRAVELers 
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Os Alpes Dolomitas fazem a fronteira
entre o norte da Itália e o sul da Áustria.
Um lugar incrível para os amantes da
fotografia da paisagem da natureza. A
rocha das montanhas levantam-se
acima das grandes pradarias. A luz dos
pores-do-sol e do nascer-do-sol é
mágica, somada à composição
característica das rochas de cor original,
criam o efeito conhecido como
“enrosadina”.

Le Corbusier, um dos arquitetos mais
famosos do século XX, definiu as
Dolomitas como "o mais belo trabalho
arquitetônico do mundo". De fato, as
Dolomitas são um dos 54 lugares
italianos incluídos pela UNESCO
na Lista do Património Mundial dada à
beleza das paisagens.

Na verdade, as Dolomites oferecem um
panorama magnífico: montanhas feitas
de paredes rochosas, geleiras, sistemas
cársticos, picos altos, torres e pináculos;
um território onde se misturam a cultura
italiana, o alemão e a comunidade
nativo ladina.



O outono nos Alpes italianos é uma
paleta de cores muito rica. O verde
intenso dos pinheiros, o laranja das
faias e bétulas, o amarelo das nozes e
castanhas. Estas são as cores que
pintam as encostas das montanhas
das Dolomitas abrangendo dezoito
picos que sobem acima de 3.000
metros. Caminhadas na floresta é uma
nova experiencia. A natureza se revela
em sua variedade e os detalhes e
cores encantam aos olhos.

Nós convidamos você a nos
acompanhar às montanhas das
Dolomitas. Picos irregulares, terrenos
montanhosos acidentados, colinas
alpinas e cabanas... Há tanto para
fotografar! Especialmente no outono,
quando os lariços se transformam em
ouro, as primeiras neves cobrem os
topos das cumes como se fossem um
pão de açúcar. A névoa das manhãs e
o sol do outono serão um desafio para
todos aqueles expedicionários com
sêde de fotografar.

Porém muitas vezes vai ter vontade de
simplesmente parar e apreciar esta
harmoniosa combinação de cores, luz
e formas.



Será uma oportunidade para descobrir uma
beleza de tirar o fôlego. Talvez as
montanhas mais fotogênicas do mundo, as
Dolomitas estão apenas a 2 horas de carro
de Veneza, no nordeste da Itália. Esta parte
da Itália tem uma forte influência austríaca.
Com isso iremos apreciar os sabores
italiano-austríaco em alimentos e vinhos,
juntamente com a hospitalidade da região.

Com o nosso conhecimento prévio do
destino, os passeios foram projetados para
viver a cultura dos alpes.

O objetivo é capturar a alma das Dolomitas
estando sempre no lugar certo na hora
certa.

Todos os dias vamos fazer viagens radiais.
Há muitos lugares interessantes para
aproveitar e/ou fotografar e para entender
por que estas paisagens de montanha são
uns dos mais bonitos da terra!



Apesar do roteiro ter sido desenhado com uma dinâmica voltada para a fotografia,
qualquer pessoa que compartilhe do sonho de experimentar por dentro as cultura
das montanhas nos Alpes pode (e deve!) se juntar ao grupo. Nas nossas
vivências Fotográficas já tivemos desde fotógrafos profissionais até fotógrafos de
celular, desfrutando dessa experiência lado a lado e todos saíram satisfeitos!



Dia 1
Recepção/ponto de encontro a definir na cidade de Veneza. Traslado sossegado até o coração dos Alpes na charmosa
Cortina D’Ampezzo (3 noites). Antes do jantar de boas-vindas teremos a primeira oportunidade de fotografar no entardecer
no espetacular Lago Antorno.



Dias 2-3
Durante os dois dias seguintes fotografaremos e visitaremos esta região das Dolomitas, a região das montanhas rosas como é
popularmente conhecida. Passeios aos pês de lagoas e de montanhas acima dos 3000 metros que nos deixarão maravilhados.
Visitas imperdíveis durantes estes dias serão:
• Tre Cime di Lavadero, consideradas como umas das montanhas mais bonitas do mundo
• Trekking as Cinque Torri
• Lago de Brais
• Lago Limides, talvez uma das fotos mais representativas do outono nas Dolomitas.
• Lago Misurina



Dias 4-6
Depois de aproveitar o último amanhecer e tomar o café da manhã, traslado até o maravilhoso Val di Funes no
Tirol italiano, muito perto da Áustria. Alojamento com incríveis vistas para os próximos três dias. O Val di Funes é
na nossa opinião uma das mais belas paisagens dos Alpes e também tem maravilhosas vistas panorâmicas das
Dolomitas sobre verdes e majestosas pradarias.
Visitaremos também o incrível vale do Alpe di Siusi, talvez o melhor segredo das Dolomitas graças a vilarejos de
montanha muito pitorescos.
Visitaremos os locais mais representativos (e fotografados) ao mesmo tempo que teremos tempo para nos
adentrar na cultura e paisagens desses dois incríveis vales.



Dia 7

Traslado até a cidade de Veneza e fim dos nossos serviços até a próxima viagem...





O hotel escolhido em Cortina d’Ampezzo é o local ideal para saborear a atmosfera 
deste charmosíssimo vilarejo. A sua localização privilegiada na famosa zona de 

pedestres da Corso Itália apenas exala glamour e tradição. A beleza inigualável desta 
cidade e sua personalidade colorida oferece uma excelente oferta para o 

entretenimento, as compras e/ou simplesmente para adorar as maravilhas da natureza. 
Este hotel será o lugar perfeito para descansar depois de nossos passeios pelas 

montanhas e para curitr um banho de piscina climatizada. 

ALOJ AME N T OS



ALOJ AME N T OS

Nosso alojamento no espetacular Val di Funes é básico, simples. Em troca, ganhamos talvez a melhor vista 
sobre o vale e as montanhas do Parque Nacional Puez Odle. Sem dúvida uma das mais belas paisagens do 

mundo. A propriedade tem uma pequena fazenda familiar com vacas e galinhas que longe dá um charme 
ainda maior. Graças à isso, poderemos degustar um saboroso e generoso café da manhã totalmente natural e 

caseiro. A excelente reputação da hospedagem também vem de sua extrema tranquilidade e excelente 
localização para explorar os pontos mais interessantes desta região das Dolomitas. 



O R E S P O N S Á V E L  P E L A  
O R I E N T A Ç Ã O  F O T O G R Á F I C A

Zig Koch (www.zigkoch.com)
Diplomado em Arquitetura e Urbanismo cedeu aos desafios da fotografia à mais de 30 anos,
na defesa do meio ambiente e na sedução das viagens. Frequentemente as fotografias de Zig
são escolhidas para ilustrar campanhas de educação ambiental coordenadas por entidades
governamentais e não governamentais.

Durante esta Vivência Fotográfica teremos oportunidade para realizar
diferentes aulas teóricas apoiadas com projeções audiovisuais.
O tempo todo darei dicas de fotografia personalizadas, orientação do
equipamento mais adequado, bem como a melhor técnica para cada tipo
de fotografia. Desta forma nos concentraremos em realizar fotografias
para tirar o máximo proveito desta oportunidade única. A Vivência
Fotográfica é a melhor forma de aprender e melhorar seu estilo de
fotografia, sendo muito mais que uma aula, tanto os que estão iniciando
nesta arte como dos profissionais que desejam aprofundar na fotografia
de natureza e viagens. Alguns dos temas que serão abordados nas
teóricas/práticas ao longo desta Vivência Fotográfica são:
• Fotografia digital: conceitos básicos e avançados.
• Equipamento adequado para a fotografia de natureza e viagens.
• Composição.
• Dicas de edição de imagens.
• Noções de fluxo de trabalho.
• Fotografia de paisagem e a luz.
• Acessórios como polarizadores e tripés.
• Relação de velocidade e abertura.
• Fotografia noturna e crepuscular.
• Uso de APPs para fotógrafos.



COMO SÃO AS VIVÊNCIA FOTOGRÁFICAS

A mais de 30 anos participo de expedições, viajando e promovendo
cursos pelo Brasil e pelo exterior fotografando para várias revistas,
editoras de livros, projetos pessoais ou buscando fotografias que eu
havia visualizado na minha imaginação.

Com a experiência acumulada ao longo destes anos desenvolvi em
2010 um modelo de viagem fotográfica com grupos que passei a
chamar de Vivências Fotográficas.

São focadas num público que tem interesse em viagens, fazer novas
amizades e fotografar lugares especiais com minha assessoria
fotográfica. Funciona como um curso prático, mas que não requer
uma habilidade especial em fotografia nem grandes equipamentos,
além de auxiliar na escolha para aquisição de futuros equipamentos
fotográficos.

Tudo é preparado para estarmos na melhor luz nos melhores locais,
num ritmo bastante intenso.

Os grupos são pequenos, dependendo o roteiro e logística. Estarei o
tempo todo dando a orientação fotográfica, fazendo exercícios
fotográficos para aprimorar a técnica e visão de cada um. Isso em
locais de beleza ímpar!!

Faremos fotos noturnas de estrelas, detalhes, uso de flash na
natureza, uso de filtros especiais, entre outros assuntos e
desfrutaremos paisagens deslumbrantes e vivências únicas, com
todos os participantes voltados para fotografia.

Zig Koch



Valor por pessoa: 2.690€

O que está incluso:
• 6 noites de acomodação em vilas rurais em quarto duplo 
• Café-da-manhã 
• 6 refeições (das quais: 1 jantar de bem-vinda, 1 jantar de 

despedida e o resto poderão ser almoços e/ou jantares, segundo a 
programação)

• Transporte privado a compartilhar entre os expedicionários 
• Recepção em Veneza e traslados IN/OUT
• Entradas dos atrativos mencionados no roteiro
• Orientação fotográfica profissional com Zig Koch em sessões 

individuais e coletivas.
• Impostos 
• Acompanhamento de guia operacional da Slow Travelers.

O que não está incluso:
• Passagens aéreas 
• Seguro de viagem
• Bebidas nas refeições 
• Tudo o que não estiver relacionado no item “O que está incluso” 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Sinal de R$3.000,00 por pessoa em depósito bancário.
Se considera completo o procedimento de inscrição e reserva de vaga
quando for efetivado e confirmado o pagamento do sinal junto ao
preenchimento e envio da:
• Ficha de Inscrição e
• os Termos de Compromisso e Responsabilidade deste Programa.
Prazo para inscrições: 24 Maio 2019 ou até finalizarem as vagas.

I N V E S T I M E N T O  E  I N S C R I Ç Ã O



Sinal de R$ 3.000,00 em depósito bancário como garantia de inscrição.
Caso o grupo não se forme, o sinal será reembolsado integralmente no
prazo de 5 dias depois da comunicação. Porém, após confirmada
oficialmente a saída, se acontecer uma desistência não haverá reembolso do
sinal.

O saldo restante poderá ser pago parcelado em dinheiro, depósito ou cartão
de crédito até o dia 30 de Agosto de 2019 como segue:

• EM DEPÓSITO BANCÁRIO: Os pagamentos nessa data, referentes à
parte terrestre, serão convertidos em Reais pelo câmbio do Euro Turismo do
dia 26 AGO 2019. Até o dia 27 AGO será comunicado a cada cliente a
quantia a saldar, sendo descontados quaisquer pagamentos feitos
anteriormente como o sinal ou outros que o cliente desejar em R$
completando nesta data com o restante. Portanto, ao longo deste período
poderão ser feitos pagamentos em R$ parcelados e sem acréscimo,
conforme conveniências de cada viajante, a ser determinado entre as partes.

• EM CARTÃO DE CRÉDITO: 30% do valor da viagem em conceito de
entrada e restante parcelado em até 7 vezes iguais no cartão. Na entrada
será descontado quaisquer pagamentos feitos anteriormente. No dia 26 AGO
2019 o valor total do programa em Euro será reajustado ao cambio deste
dia. Assim que se houver diferença acima de R$ 50,00 o mesmo será
devolvido ou cobrado segundo cada caso. Até o dia 27 AGO
será comunicado a cada cliente da necessidade ou não desse reajuste e
pagamento ou devolução da diferença. Opção sujeita a aprovação pela
entidade administradora do cartão. Lembramos que o processamento do
débito será realizado na data da compra, portanto a 1ª parcela do cartão
vencerá na data mais próxima da fatura do cliente, podendo significar menos
de 30 dias desde a data da compra e pagamento da entrada. As bandeiras
aceitas são MASTERCARD, DINNERS, AMERICAN EXPRESS ou
VISA. Obs.: - Considerar taxa adicional para esta opção do equivalente
em R$ a 85€. - A quantidade de parcelas será determinada em função da
data em que efetua o pagamento no cartão. Quanto mais perto da data limite
de pagamento menor o número de parcelas.

D E S C O N T O S

• Para aqueles que decidam viajar também para a Toscana (06-12 OUT), se
descontará 600€ no valor total das duas viagens, ficando o valor final
pelas duas vivências de 4.860€ (ou seja, 5460-600).

• Os clientes que já viajaram com a SlowTravelers ou que paguem o total
do pacote à vista (depósito) também poderão se beneficiar de outros 5%
de desconto (€ 213) ficando o valor final pelas duas vivências
de 4.617€ (com o traslado de trem desde Florência até Venécia e o
hospedagem nesta última cidade já incluídos).

• Descontos não acumulativos.

I N F O R M A Ç Õ E S  G E R A I S

• Não é preciso nenhum requisito, simplesmente ser aficionado pela
fotografia ou um apaixonado pela história, cultura e culinária.

• Só uma vez confirmada a expedição oficialmente por e-mail, os
participantes já poderão efetuar a compra da passagem aérea seguindo
as indicações que serão facilitadas pela slowTRAVELers.

• Quando confirmada por e-mail a saída do grupo, cada cliente deverá
assinar o Contrato de Prestação de Serviços, que será remitido.

• O Seguro de Assistência em Viagens é obrigatório. Todas os participantes
deverão entregar o primeiro dia da viagem uma cópia do seu seguro, para
inclusão na documentação geral do grupo.

• Na data do embarque, será necessário dispor de Passaporte válido por
mais de 6 meses da data de retorno.

• Cancelamento após a confirmação do grupo não haverá devolução do
sinal, independentemente que por força maior. O valor restante do pacote
(total do pacote menos o sinal de inscrição) poderá ser devolvido
considerando os seguintes gastos em função da data de comunicação do
cancelamento: se comunicado desde 90 a 60 dias antes da viagem será
retido 25%. De 60 a 31 dias antes da viagem será retido 50%. E faltando
menos de 30 dias, será retido em totalidade, não havendo devolução. Em
todos os casos será aplicado o câmbio do dia do cancelamento.

• Dados para depósito bancário a slowTRAVELers:
• BRADESCO – AG. 3329 – CC. 10931-2. Beneficiário: EMOCIO

EXPERIENCIA PROJETO LTDA. CNPJ: 14. 967. 001/0001-14.
• Enviar comprovante ao email financeiro@slowtravelers.com.br com a

indicação de “Expedição Dolomitas 2019”.

C O N D I Ç Õ E S D E P A G A M E N T O



QUEM SOMOS

Como o próprio nome diz, slowtravelers,
representa um novo conceito de viagens, longe
(muito longe) do turismo massivo a que estamos
acostumados nos dias de hoje.

Acompanhando as novas mudanças no mundo,
estamos integrados aos conceitos de slowfood e
slowfashion por exemplo, que prezam pelo
consumo sustentável. No nosso contexto está
associado à sustentabilidade das nossas
experiências.

A missão de criar experiências integrativas de
viagens reduzidas, porém mais seletas e
exclusivas, pensadas nos mínimos detalhes,
personalizadas às necessidades de um grupo
específico. Como atelier de viagens , prezamos
pelo espírito de aventura, pela apreciação dos
detalhes, pela qualidade das experiências, pela
imersão cultural mais intensa que nos dá abertura
de novos horizontes e o sentimento de
pertencimento de mundo.



Para maiores informações: 

(+55 41) 9887 4403 (WhatsApp) - info@slowtravelers.com.br
ou

41-9-9969-3992 (WhatsApp) - zig@zigkoch.com.br

Rua Padre Anchieta, 2128, 11º � 80730-000 – Curitiba BRASIL

mailto:info@slowtravelers.com.br
mailto:zig@zigkoch.com.br

