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Îți place să călătorești și să faci fotografii? 
Uneori ai timp să-ți planifici o vacanță pe cinste, alteori 
rămâne valabilă opțiunea de City Break. Oamenii iubesc 
acest gen de vacanță tocmai fiindcă le dă posibilitatea să 
fugă din cotidian peste weekend, să se detașeze și să-și 
încarce bateriile. 

Cu toții ne dorim să avem cele mai frumoase fotografii 
de vacanță, fie că sunt dintr-o fugă de weekend prin 
Viena sau din cele două săptămâni petrecute în Grecia, 
indiferent că le folosim pentru a ne transforma pasiunea 
în business, că ne axăm mai mult pe partea artistică sau 
pur și simplu pentru că ne dorim să le împărtășim cu cei 
dragi. 

Astfel, să avem la îndemână câteva trucuri pentru 
fotografii de vacanță mai bune reprezintă un plus. Vom 
putea retrăi anumite stări, momente sau ne putem inspira 
din scurta vacanță tocmai încheiată. 

Pentru a nu rata niciun  moment și a obține imagini cât mai 
reușite din City Break-ul sau vacanța ta, ți-am pregătit 
acest E-book cu sfaturi.
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Poate preferi în vacanță un mirrorless sau o compactă ori poate 
te simți mai bine cu un DSLR. Echipamentul potrivit pentru tine este 

posibil să nu fie potrivit pentru alții și viceversa. 

Ia cu tine în călătorie echipamentul pe care-l cunoști bine și cu 
care te simți complet relaxat. Asta te va ajuta să fii în largul tău, 
să te gândești în primul rând, la fotografiile realizate și mai puțin la 

setări sau diverse aspecte tehnice.

Indiferent că ești genul de persoană care preferă să aleagă o 
destinație fără prea multă planificare sau dimpotrivă, trebuie să ai 
toate detaliile la îndemână înainte de a porni la drum, cu siguranță 
vei dori să păstrezi și în fotografii. Astfel, ai de pregătit, dincolo de 

valiza cu haine și un mic bagaj doar pentru echipamentul foto.

Frumusețea fotografiei de călătorie constă tocmai în faptul că 
posibilitățile sunt variate și, în funcție de preferințe, poți opta 
pentru fotografie de peisaj și de natură, fotografii de produs, 

fotografie de arhitectură sau chiar fotografie de stradă.

Echipament
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https://bit.ly/2SWWfR4
https://bit.ly/34K1y9h
https://bit.ly/3phfalO


Ce echipament foto
ar trebui să ai pe listă?
În funcție de disponibilitatea ta de a căra sau 
nu,un echipament foto mai voluminos, poți opta 
pentru echipamente diverse: 

 Smartphone performant, 

 Cameră foto compactă,  

 DSLR sau un mirrorless. 
Un „compromis” excelent este probabil aparatul 
foto mirrorless, care îți permite obținerea unor 
imagini impecabile și oferă o mare libertate de 
mișcare. 

 Dacă vacanța ta implică multă bălăceală, 
atunci cel mai indicat ar fi un aparat foto 
subacvatic.

 O dronă sau cameră de acțiune s-ar putea 
să-ți mai fie de folos, dacă ești mai aventuros 
sau vrei să experimentezi cu cadre din aer.
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https://bit.ly/3z0AbFQ
https://bit.ly/34K1y9h
https://bit.ly/3phfalO
https://bit.ly/2SWWfR4
https://bit.ly/3igveCN
https://bit.ly/3igveCN
https://bit.ly/3wXyBCC
https://bit.ly/3ccBlUX


Un obiectiv all-around sau o pereche de 2 
obiective care să acopere o plajă focală largă: 

 16-85mm; 24-70mm; 70-200mm; 16-50mm; 
55-210mm

  Filtre foto
De polarizare, filtru gradual neutru etc.

  Carduri de memorie de capacitate mare

  Acumulatori de rezervă

  Încărcător 

 Trepied foto
pentru fotografii de noapte sau alte cazuri în 
care vei folosi timpi lungi de expunere.

 O geantă sau un rucsac foto în care să le cari 
ușor și comod pe toate.

De asemenea, te va ajuta să te documentezi
puțin despre zona în care mergi. Având câteva 
informații despre relief, despre cum sunt 
oamenii, cum arată orașele ș.a.m.d. te va ajuta 
să-ți formezi o idee despre ce fotografii să faci.
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https://bit.ly/3uUAxKO
https://bit.ly/34Nw3Ly
https://bit.ly/3vQP2At
https://bit.ly/3vSHBsD
https://bit.ly/3fNXkU9
https://bit.ly/3fR7bJe
https://bit.ly/3fPo7zH
https://bit.ly/3vTeg18


10 Tips &Tricks



Poate una dintre cele mai frecvente greșeli întâlnite în fotografii, fie ele de călătorie sau de alt tip, este 
încadrarea greșită a liniei orizontului. De cele mai multe ori din neatenție, desigur, fiind prea entuziasmați 

de ceea ce vedem. 

O linie a orizontului înclinată nu este neapărat un capăt de țară, dar este nenaturală privirii. A ține cont 
de acest lucru și a încerca să păstrezi linia orizontului dreaptă va fi deja un prim pas spre imagini mai corecte. 
E simplu, cu timpul îți va intra în reflex să verifici asta, iar pentru început te poți folosi de liniile de ghidaj 

de pe LCD-ul aparatului sau telefonului.
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#1 Atenție la linia orizontului

așa NU! așa DA!



Folosește regulile simple de compoziție în avantajul tău. 
De exemplu, că tot am vorbit de linia orizontului, ține cont că aceasta nu ar trebui să fie în general 
pe mijloc  (exceptând cazul în care avem de pus în valoare o simetrie, o reflexie a unui vârf de munte 
într-un lac și alte exemple similare).

Încearcă să compui după regula treimilor. Aceasta spune că subiectul fotografiei, fie ea fotografie 
de peisaj, de arhitectură, de portret sau oricare alt gen - ar trebui să fie amplasat la intersecția 
liniilor care împart cadrul în trei zone egale (pe verticală și pe orizontală). 
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#2 Nu uita de
compoziție

https://bit.ly/3cdBAyY
https://bit.ly/3gcrcbS


În vacanțe și în City Break-uri nu putem vorbi vreodată de prea multe fotografii. 
Regula de aur este să nu eziți atunci când ceva îți atrage atenția. Vei avea timp de selecție odată 
ajuns acasă, dar momentele pierdute nu se vor întoarce. 
Nu te gândi la contorul aparatului foto. Nu este cazul, ci doar profită de orice ocazie, pentru ca apoi 
să nu fie loc de regrete.
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#3 Fă cât mai multe fotografii!



În orice fel de călătorie, dacă faci fotografii, nu uita de detalii: 
indicatoare, ferestre și uși, decoruri din vitrine, tarabele de tot felul 
și alte lucruri care îți atrag atentia și care probabil sunt „altfel” față 
de ceea ce găsești acasă.
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#4 Micile detalii



Peisajele, arhitectura și simbolurile unui loc au tendința 
de a-ți atrage atenția. 
Nu uita însă nici de oameni, poveștile localnicilor fiind 
cele care ne dezvăluie adevărata cultură și stilul unei 
zone sau regiuni anume. 
Nu forța totuși nota, dacă oamenii nu se lasă fotografiați. 
Cu siguranță vei găsi persoane cărora le va face plăcere să 
fie imortalizate și să-ți aducă aminte de cât de faină este 
țara lor.
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#5 Include oameni în 
fotografiile tale





Dacă prin plimbările tale dai peste ceva care te face 
să simți o anumită emoție sau te inspiră, încearcă să 

capturezi acea stare. 

Mai mult, încearcă să o redai privitorilor. Poate că atmosfera 
locului îți sugera apăsare sau dimpotrivă, seninătate. O 
imagine poate transmite asta, dacă ne lăsăm inspirați să 

apăsam pe buton, la momentul oportun.

Concentrează-te pe cadre puțin aglomerate, nu neapărat 
cu subiect unic, dar care să fie simple. 

De exemplu, așteaptă să surprinzi doar 1-2 persoane între 
coloanele de la Vatican sau la metrou. 

Ca filosofie de viață, minimalismul se concentrează 
asupra câtorva elemente esențiale și lasă lucrurile 
inutile deoparte. Fă același lucru în imagini și impactul 

s-ar putea să fie „wow”.

#6 Surprinde o stare
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Dimineața sau seara (la răsărit/apus) poți încerca să fotografiezi și în contra-
lumină pentru a scoate în evidență siluete și contururi. Rezultatele pot fi 
impresionante. 

Tot la ora de aur, profită de lumină pentru a capta acea atmosferă de poveste, 
aparte, pe care doar acele momente ale zilei ți-o pot oferi.

#7 Nu te feri de contre-jour
sau contra lumină
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https://bit.ly/3chzA8N
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#8 Vine ploaia
bine-mi pare!
Poate nu-ți pică tocmai bine să fii în 
vacanță și vremea rea să se țină scai 
de tine, însă nu o lăsa să-ți strice 
planurile. 

De multe ori, fotografiile pline 
de atmosferă se fac atunci când 
vremea te îndeamnă să stai în casă. 

Poți surprinde imagini deosebite pe 
ceață, ploaie sau chiar pe viscol. 

Atenție totuși la protecția 
echipamentului, în cazul în care 
acesta nu este unul care rezistă la 
intemperii.

https://bit.ly/3wYIxfs


Încearcă să fotografiezi și din alte unghiuri 
decât cele clasice. 

De deasupra capului, de la nivelul solului sau 
dintr-un punct de stație înalt, cum ar fi un turn 

sau o turlă de biserică, în care ai voie să urci. 

Vei avea o cu totul altă perspectivă asupra 
peisajului fotografiat și imagini diferite de 

alții.

#9 Unghiuri diverse
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#10 Fotografiază
în interior

Îți dorești, probabil, să spui o poveste 
cu ajutorul imaginilor tale. 

Astfel, nu strică să acorzi atenție 
și interioarelor de clădiri, nu doar 

exteriorului. 

Atenție în acest caz la lumină și 
valoare ISO necesară, dar și la liniile 

convergente, fundal și prim-plan.
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Sfaturi pentru
orice călător
Înainte de a pleca, pregătește-te! Ai la 
dispoziție online sau în librării, zeci și sute 
de ghiduri sau idei despre ce poți face 
într-un oraș, despre locurile care merită 
sau nu vizitate.

Nu te lua însă doar după sfaturile dedicate 
turiștilor, încearcă să afli de pe forumuri 
sau de la prieteni și despre acele colțuri 
secrete, cu specific local, în care turiștii 
calcă mai puțin, dar care pentru fotografie 
pot fi locațiile ideale.



Ai fi dispus să cumperi vederi, dar nu ai da bani să realizezi fotografii conform propriei viziuni? 

Dacă un muzeu sau un obiectiv turistic percepe taxă foto nu ezita să o achiți (dacă aceasta este rezonabilă, 
desigur). Mai târziu s-ar putea să îți pară rău că nu ai mai vizitat muzeul, castelul sau locația cu pricina. În 
plus, dacă fotografiile realizate au ieșit foarte bine, poți încerca să le valorifici pe diverse site-uri de 
stock, fie doar și la secțiunea de editorial.
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#1 Nu renunța la anumite obiective
turistice din cauza taxei foto



Celebra vorbă „Less is more” se aplică cu brio în cazul călătoriilor în care suntem 
însoțiți de echipament fotografic. 

Fie că vorbim de un echipament compact (aparat foto compact sau mirrorless), 
fie că deții un DSLR mai voluminos, important e să ai o geantă simplă pentru 
acesta, dar în care să încapă și extra baterii și carduri. Nu lua prea multe accesorii 
însă, păstrează esențialul, altfel îți va fi greu să le ai mereu la tine. Ține cont că 
oboseala de la cărat echipament, îți scade din cheful de a face fotografii.
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#2 Less is more



#3 Nu uita de
making of

Locul de vacanță e acolo unde ești tu. 

Dacă umpli un album cu obiective 
turistice, parcă nu ai fi acolo, nu-i așa? 

Nu uita așadar nici de fotografiile de 
making of, fie că îi rogi pe cei care te 
acompaniază să îți facă o poză sau 

apelezi la comoditatea unui selfie.
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Ți-a plăcut acest ebook?
Nu uita că-l poți trimite și prietenilor tăi pasionați.

Iar dacă te afli vreodată în pană de inspirație, aruncă un ochi:
  atât pe BLOGUL F64 unde vei găsi content care să-ți hrănească 

creativitatea, plus știri ori noutăți din domeniu,

  cât și pe ACADEMIA F64 unde găsești cursuri pentru orice 
buzunar și rămâi la curent cu evenimentele. 

https://bit.ly/3vReeae
https://bit.ly/3pmrNw4

	obiectiv all-around

