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Program for dff studietur 
22. februar til 
29. februar / 1. marts 
 
 
 
dffPhotoTour USA 2020 er en studietur til WPPI Conference / EXPO & PhotoTour og afvikles som en ”ikke guidet” tur, så det er 
meget op til de enkelte deltagere at få det optimale ud af turen. Gruppen på 12 personer rejser samlet i fly og deles op i 2 biler, med 6 i 
hver bil. Det er 8 personers biler, men vores erfaring med turene er at det lige nøjagtigt kan lade sig gøre at være 6 personer med 
begrænset baggage og fotoudstyr i hver bil. Der er planlagt ca. 1.500 km kørsel og det er chaufører med stor erfaring i at kører i USA som 
har ansvar for bilerne. Skulle der være behov for individuelle ture eller har man behov for at leje f.eks., motorcykel, så kontakt dff inden 
afrejse. 
Vi står gerne til rådighed med gode råd, tips og tricks. Turen er planlagt af dff i samarbejde med Nyhavn Rejser, som er teknisk 
rejsearrangør.  
Skulle du have spørgsmål bedes de rettes til dff, spørgsmål kan desværre ikke rettes direkte til Nyhavn Rejser.  
 
Det færdige WPPI Conference program er netop kommet online, der er ikke adgangsbillet med i prisen på turen idet man selv 
sammensætter sit indhold. Når vi kommer efter den 1. december kan gruppen mødes personligt / online hvor vi gennemgår tur plan / 
muligheder mv. 
 
Turen starter lørdag morgen fra Billund Lufthavn og via Amsterdam til Los Angeles, Californien, USA. 
Efter ankomst lørdag eftermiddag lokal tid, og udlevering af biler i Los Angeles 
Internationale Lufthavn LAX, kører vi samlet på hotellet i Culver City. Vi regner med at 
ankomme omkring spisetid. Det er en god ide er at indtage et aftenmåltid så kroppen hurtigt 
omstiller sig til tidsforskellen på de 9 timer, som vi har fra Danmark og til Californien. Gå ikke 
for tideligt i seng, så kan der let opstå jetlag, og det bliver svært at omstille sig til det er aften 
/ nat.  
 
Søndag morgen / formiddag er der mulighed for at få en super god dag i ”verdens film 
centrum” Hollywood, gå en PhotoTour på ”walk of fame”, køre til Warner Brothers filmstudie, 
ta´ ud til The Getty Center eller down town på street photo shoot. Vi kommer tilbage til samme 
område i LA fredag, så det er en rigtig god ide at sætte sig ind i hvad man gerne vil se og få 
lavet klare aftaler i gruppen. 
Der arbejdes på at besøge kollegaer i L.A. samt en stor forhandler af fotoudstyr. 
 
Mandag morgen kører vi øst ind i Californien bl.a. via Route 66, til Nevada og millionbyen 
Las Vegas med 2.1 mill indbyggere. Vi holder fotostop undervejs i de to biler, bl.a. ved Calico Ghost Town. Byen blev grundlagt i 1881, 
da der blev fundet sølv i Calico Mountains. Fundet var det største fund i Californien nogensinde. Kort efter var her hele 30 miner og 
udgravet over 800 kilometer minegange. Rygtet om sølv fundet, trak mange mennesker til byen og kort efter boede der 1200 
minearbejdere i byen. Byen voksede og voksede og bød bla. på 23 barer, 4 bordeller, spillehaller og spisesteder. Byen havde endda sin 
egen Chinatown. Her var også en skole med 30 elever, avisen Calico Print, samt Hank’s Hotel. 
 
Vi skal bo på Luxor Hotel og Casino (med over 4.400 værelser) i Las Vegas, som er nabo til Mandalay Bay hvor WPPI Conference and 
Expo afholdes.  
 
 
Tirsdag d. 25.  og onsdag d. 26. feb. er der WPPI Conferance & EXPO i Las Vegas 

 
På WPPI kan du møde nogle af verdens bedste fotografer som undervisere på hold 
lige fra 25 deltagere og op til de store ”Platform Class” med 1.500 – 2.000 i lokalet. 
Yderligere er der leverandørmesse / EXPO hvor mange kendte og ukendte firmaer 
har demo & salg af deres produkter, her kan du finde diverse tilbehør, software, 
salgs album, rammer, new born accessories mv.  
 

 

 
Her finder du en oversigt på alle foredrag https://wppiexpo.com/conference/class-schedule/ 

 

 

 

Foto: Bent Nygaard Larsen 

https://wppiexpo.com/conference/class-schedule/
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Kort beskrivelse om kursus strukturen: 
 
A Platform Class is a 90-minute, theatre-style session that prepares you for everything from becoming a better photographer to running 
a more successful and profitable business, and beyond. Learning tracks include Boudoir, Business & Marketing, 
Inspirational/Motivational, Lighting & Posing, Maternity/Newborn, Photo Booth, Portrait, Sports/Action, Technical & Design, Wedding, 
and Workflow.  
A Platform Pass gives you access to over 40 Platform classes. Platform Classes are offered to Platform Pass and All Access 
Pass holders on a first-come, first-served basis. We suggest arriving at least 15 minutes early.  

A PLUS Class is a one-day, intimate and intensive learning experience. Limited to 25 participants per class. There are two formats for 
our PLUS Classes. One is you will experience classroom learning through a 2-hour presentation followed by hands-on training out of the 
classroom on a photo walk. The other is you remain in the classroom for the duration of the class. Total time for both formats is 6 hours 
including a lunch break. All sessions are taught by one of our world-class photography instructors. PLUS Classes are included with the 
All Access Pass. All Access Pass holders can register for PLUS Classes within the registration system on a first-come, first-served 
basis. 

A Master Class is a focused two-hour, hands-on session limited to 50 participants that provides a detailed learning experience. Master 
Class tracks cover a wide variety of vital photography and filmmaking topics. Master Classes are included with the All Access Pass. All 
Access Pass holders can register for Master Classes within the registration system on a first-come, first-served basis. 

Photo Walks are exclusive, 90-minute shootouts limited to 12 people each that focus on teaching participants to sharpen their 
observation and composition skills while shooting alongside an industry leader. Each Photo Walk will demonstrate the leader’s unique 
skill set, including everything from off-camera lighting, posing, gear and lens selection and much, much more. Photo Walks are included 
with the All Access Pass. All Access Pass holders can register for Photo Walks within the registration system on a first-come, first-
served basis. 

Her finder du en oversigt på alle foredrag https://wppiexpo.com/conference/class-schedule/ 
 

 

 

Torsdag morgen kører vi fra Las 
Vegas, på PhotoTour til Death Valley 
National Park og videre til Los Angeles. 
”The park is known for extremes: It is 
North America's driest and hottest spot 
and it has the lowest elevation on the 
continent. ... Rocks sculptured by 
erosion, richly tinted mudstone hills and 
canyons, luminous sand dunes, and 
lush oases populate Death Valley 
National Park”.  
 
Fredag er der afsat tid til kollegabesøg 
og besøg hos fotograf udstyr forhandler 
eller PhotoTour i Down Town eller en 
tur på Venice Beach eller i et af de 
imponerende filmstudier som f.eks. 
Sony Picture. 
 
Lørdag afleveres biler og hjemrejsen 
via Paris til Billund begynder og 
ankommer til Danmark søndag den 1. 
marts. 

 
 

 

Foto: Bent Nygaard Larsen 

 

https://wppiexpo.com/conference/class-schedule/


 

 
Der tages forbehold for fejl og ændringer i programmet. Side 3  BNL 2019 

 

PROGRAM 
 
Lørdag den 22. februar 
Kl. 04:00 Møde i Billund Lufthavn 
Kl. 06:00 Flyrejse fra Billund med KLM / KL1340 på økonomiklasse til Amsterdam 
Kl. 07:15 Ankomst til Amsterdam / flyskifte. 
Kl. 09:55 Flyrejse fra Billund med KLM / KL601 på økonomiklasse til Los Angeles, Californien, USA 
Kl. 11:55 Ankomst til Los Angeles (CA) 
 
Antal: 12 personer.  
 
Tidsforskel: Danmark er 9 timer foran Los Angeles, Californien, USA 
 
Billeje: 2 biler i klassen    PFAR / Chevy Surban or similar 
 6 passagerer / 6 styk baggage i hver bil 
 Afhentes i lufthavnen ved ankomst. 
 
Hotel: Ramada by Wyndham Culver City 

3930 Sepulveda Blvd, Culver City, CA 90230 
Internet og Continental breakfast inkluderet 

 
Ankomst 22. > afrejse 24. februar  

 
Søndag den 23. februar 
Dagens program: Turens første PhotoTour; en køretur med fotostop undervejs i Los Angeles og Hollywood med mulighed for 

besøg i Sony Picture, WB Studios.  
 

Mandag den 24. februar  
Dagens program: Vi kører ud af Los Angeles og efter et par timers kørsel er der photo stop i Californiens største Ghost Town. Her 

er masser af bygninger, kirke og sølvmine – super fede motiver. Da sølvet mistede sin værdi i 1890érne, forlod 
minearbejderne Calico og den tidligere driftige sølvmineby, blev til en ”spøgelsesby”.  
I 2005 blev Calico erklæreret til hele Californiens ”Silver Ruch Ghost Town” af guvernør Arnold 
Schwarzenegger. 
Vi fortsætter på Route 40 og på Route 66 i Mojave ørkenen. Mange rejsende forbinder Californien med palmer, 
Hollywood-filmstjerner, brede sandstrande og solbrune mennesker i tætsiddende badetøj. Den gyldne stat er 
også fyldt med fede motiver for fotografer, den golde, forblæste stenørkner uden vegetation og temperaturer på 
den varme side af 40 grader. Mojave ørkenen i det sydlige Californien har altid været frygtet for sin ugæstfrihed. 
Men samtidig er det netop den golde og barske natur, der gør Mojave fascinerende og fotogen.  
Las Vegas ankommer vi til midt på aftenen så byen viser sig på den helt rigtige måde med masser af lys og 
storslået shows på ”The Strip”, hvor det 30. etager høje pyramide hotel venter på os. 
 

Hotel: Luxor Las Vegas  
3900 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV 89119 
Ankomst 24. > afrejse 27. februar 

 
Tirsdag den 25. februar 
Dagens program:  WPPI Conference / EXPO på Mandalay Bay 

 
Onsdag den 26. februar 
Dagens program:  WPPI Conference / EXPO på Mandalay Bay 

 
 

 
 

 
 

 

Foto: Bent Nygaard Larsen 
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Torsdag den 27. februar 
Dagens program: Så er det slut i Las Vegas, PhotoTour til en helt utrolig fed 

location, ørken og ingen mennesker så langt øjet rækker, et af 
verdens varmeste steder Death Valley.  
Death Valley National Park er en overvejende ufrugtbar 
nationalpark som ligger i det tørre Great Basin, øst for 
bjergkæden Sierra Nevada i USA. Parken har et areal på 13.518 
km². Parken har to store dale, Death Valley og Panamint Valley 
og omfatter flere store bjergkæder. 

 Derefter fortsættes til Los Angeles, til Ramada by Wyndham 
hotel i Culver City. 
 

Hotel: Ramada by Wyndham Culver City 
3930 Sepulveda Blvd, Culver City, CA 90230 
Internet og Continental breakfast inkluderet 
Ankomst 27. > afrejse 29. februar  

 
 
 
Fredag den 28. februar 
Dagens program: Las Vegas ankommer vi til midt på aftenen så byen viser sig på den helt rigtige måde med masser af fest og 

storslået shows på ”The Strip” hvor vores 30. etager høje pyramide hotel venter på os. 
 
Hotel: Luxor Hotel & Casino 

3900 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119 
 Ankomst 26. > afrejse 2. marts 
Lørdag den 29. februar 
Dagens program: Hjemrejse og aflevering af biler i Los Angeles lufthavn. 
 
Kl. 13:35 Møde i Los Angeles (LAX) Lufthavn 
Kl. 15:25 Flyrejse fra Los Angeles, Californien, USA med Air France / AF065 på økonomiklasse til Paris CDG 
 
Søndag den 1. marts 
Kl. 11:15 Ankomst til Paris CDG / flyskifte. 
Kl. 12:50 Flyrejse fra Paris med Air France / AF1264 på økonomiklasse til Billund 
Kl. 14:40 Ankomst til Billund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Foto: Bent Nygaard Larsen 
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Det praktiske: 
 Det anbefales at du pakker i en blød taske fordi der er forholdsvis begrænset bagage plads i bilen, og der 

skal også være plads til fototasker / håndbagage. Der er ikke plads til hårde ”skal kufferter”. Der er 1 stk. 23 
kg baggage   

  
I USA anvender man 110 volt, husk derfor at check dine opladere mv. fungere med 110 volt og husk adapter 
stik til stikkontakt og måske en 3 i 1 fordeler stikdåse. 

 
Billetter: Flybilletterne udstedes af Nyhavn Rejser A/S og sendes til de enkelte rejsedeltagere via dff, eventuelt 

elektronisk. 
 Deltagernes navne skal stemme overens med navnet i passet. 
 Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens 

gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. 
Uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Det er 
ligeledes kundens ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte 
og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. 

 Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at 
disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter og øvrige rejsedokumenter 
er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Nyhavn Rejser A/S og dff påtager sig intet ansvar for de 
følger, afgivelse af ukorrekte eller manglefulde oplysninger kan medføre. 

 
Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er den 1. december kl. 12:00 
 
Pris mv.: Prisen indeholder;  
 
 Flyrejse: Billund - Amsterdam – Los Angeles > Los Angeles - Paris – Billund  

På økonomiklasse inkl. alle kendte skatter og afgifter per dags dato samt 1 stk. 23 kg. baggage og 1 
håndtaske / let fototaske. 

 
 Billeje: der er beregnet 2 stk. SUV PFAR fra den 22.feb - 29.feb. Prisen indeholder ikke drift omkostninger, 

benzin, parkering etc. 
 

Hoteller: 
 4 nætter Los Angeles, Ramada by Wyndham Culver City - dobbeltværelse med 2 senge, internet og 

continental morgenmad. 
 

3 nætter Las Vegas, Luxor Las Vegas - dobbeltværelse med 2 senge, inklusive porterage  og resort fee, som 
inkluderer high speed internet, fitness center 
 
Pris:  

 13.400,- kr. pr. person i delt dobbeltværelse  
 3.985,- kr. enkeltværelse tillæg 
 Ved bestilling fremsender dff faktura, depositum 30% som skal betales ved bestilling. 
 Restbetalingen forfalder 10. januar 2020 
 

Prisen indeholder ikke; 
 Fortæring, ESTA (Electronic System for Travel Authorization)  samt personlige forsikringer og 

forbrugsomkostninger til bilerne. 
 
 dff/Dansk Fotografisk Forening kan på ingen måde holdes ansvarlig for programmet, afviklingen af turen, 

forsinkelser eller ændringer i denne tur. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. 
 
Forsikringer: Det anbefales at du cheker dine forsikringer dækker i USA og på erhvervsrejse.  

Der tilbydes Gauda Rejseforsikring: 
Sygdoms afbestillingsforsikring, spørg dff for pris  
Global Business Rejseforsikring, spørg dff for pris 

 Afbestillingsforsikring http://www.gouda.dk/page277.aspx 
 
Rejseforsikring http://www.gouda.dk/page3328.aspx 

 Forsikringerne skal bestilles sammen med fly og hotel hos dff 
 
Bagage: Vi anbefaler at du pakker med omhu og tænker på at vi skal kører forholdsvis langt i bilerne. Der er beregnet 

6 personer i hver bil, men på trods af det er store biler er der forholdsvis lidt plads til baggage idet der også 
skal være plads til fotoudstyr. 

 Vores erfaring er at vi helst skal undgå hårde kufferter og henstiller venligst til at man anvender ”bløde” sport 
taske lignende kufferter som kan formes efter bagage-rummets facon.  

 
 Regler for bagage: 1 stk på 23 kg. pr. person   
H U S K ! At søge on ESTA – Visum – se her: www.esta.cbp.dhs.gov.  
 ABSOLUT senest 72 timer før afrejse – det er dit eget ansvar at dine papirer er OK – så vær sikker – 100% 

sikker – på dit navn, pasnummer mv. er korrekt. 
 

Ved rejse til USA - Pas og visum - Nye indrejseregler pr. 12. januar 2009: 

http://www.gouda.dk/page277.aspx
http://www.gouda.dk/page3328.aspx
https://esta.cbp.dhs.gov/
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 I forbindelse med din kommende rejse skal du være opmærksom på at alle danske statsborgere rejsende til 
USA uden visum* nu søge om forhåndsgodkendelse på indrejse til USA. ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) godkendelsen er gyldig for indrejser i 2 år, dog skal der søges om ny godkendelse såfremt 
passet udskiftes. Du skal ansøge om godkendelse på https://esta.cbp.dhs.gov senest 72 timer før afrejse. 
Vær dog opmærksom på at svartiden kan være op til 72 timer, hvorfor vi anbefaler at ansøge i så god tid som 
overhovedet muligt. Ved afslag skal du kontakte Den Amerikanske Ambassade. 
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