Metéora - řecké tajemství vysoko ve skalách!
Praha, 3. března 2016

Novinkou v aplikaci Fripito, která nabízí foto průvodce do mobilů a tabletů, je
průvodcem Metéorou, krajinou pískovcových skal, na jejichž vrcholcích se tyčí
kláštery. Až do 12. března je možné průvodce zakoupit s 50% slevou. Autorem
průvodce je kanadský cestovatel, fotograf a novinář Brendan van Son.
Fripito představuje nového průvodce, který pomůže nejen fotografům, ale i cestovatelům objevit
tajemné kouzlo 24 ortodoxních klášterů vystavěných vysoko na vrcholcích skal nedaleko řeckého
města Kalambaka. Průvodce přiblíží nejen šest klášterů, které lze stále navštívit, ale i okolní
působivou krajinu a přidá tipy na ubytování i dopravu.
Autorem více než 30 fotografií je kanadský cestovatel, fotograf a novinář Brendan van Son, díky
jehož praktickým a užitečným tipům pro fotografy má každý možnost nafotit krásné snímky. V
průvodci jsou doplněny také informace o nastavení fotoaparátu, fotografickém vybavení i nejlepším
čase, kdy uvedená místa navštívit. Všechny fotografie obsahují GPS polohu a jak veškerý obsah,
tak mapy lze stáhnout offline do mobilu nebo tabletu.

Průvodce “Řecko - Metéora v oblacích” bude do 12. března 2016, v
rámci svého uvedení, ke stažení za limitovanou cenu 1,99 USD v
AppStore i Google Play.
Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Nový Zéland, Kubu, Island, Pálavu,
Moravské Toskánsko, Azory, Prahu, Čínu, Jihoafrickou republiku, České Švýcarsko, Český ráj,
Kanárské ostrovy, Paříž, Londýn, New York, Brooklyn, Madeiru, Filipíny, Dubaj nebo Bolívii.
Zdarma pak mají možnost nahlédnout do připravovaných průvodců jako třeba národní parky USA,
Kanada, Japonsko, Izrael, Botswana, Namíbie a mnoho dalších.
Autorem průvodce je kanadský cestovatel, fotograf a novinář Brendan van Son, který je
rovněž autorem průvodce Kubou. Pochází z malého kanadského města Rocky Mountains
House. Po absolvování studia politických věd a geografie v r. 2008 se vydal do Jižní Ameriky, kde
pracoval za 50 $ týdně, která mu ovšem umožnila cestovat. Hned po 3 dnech po příjezdu do Jižní
Ameriky věděl, že s cestováním nikdy nepřestane, a že musí najít způsob, jak spojit cestování s
prací stůj co stůj.
Během pěti let navštívil asi 80 zemí na 6 různých kontinentech. Podnikal šílené věci, jako cestu na
skútru na západním pobřeží Afriky. A dělal i skvělé věci. Je vděčný, že může žít tímhle životním
stylem.
Za těch 5 let, co žije život cestovatele, fotografa a novináře, se jeho práce objevila v mnoha
médiích, např. v The Guardian. Jeho cesty byly samy o sobě zveřejněny např. v BBC, National
Geographic Traveler a dalších.
A nemá v úmyslu zpomalit. Takže pokud vás zajímají jeho cesty a zážitky, sledujte jeho blog http://
www.brendansadventures.com.
Aplikace nabízí dva druhy průvodců podle obsahu. Typ “Inspirace” přináší kromě praktických
informací a tipů na zajímavá místa také padesátku fotografií s přesnými technickými informacemi,
jak byla fotografie vyfocena a s radami, kdy se na místo vydat, na co nezapomenout nebo čeho se
vyvarovat. Typ “Fotoprůvodce” nabízí kromě toho všeho i přesný denní program celého pobytu.
Zdarma si lze stáhnout průvodce typu “Připravujeme,” kde uživatel získá základní popis
připravovaného průvodce a deset ukázkových fotografií včetně rad a tipů. Cena jednotlivých
průvodců se podle obsahu pohybuje od 2,99 $ do 8,99 $.

Zakladatelem projektu Fripito je Jan Březina, známý český fotograf, cestovatel, videocaster,
novinář a certifikovaný lektor Apple a Adobe.
Jan Březina
Od roku 1999 aktivně provádí lektorskou, přednáškovou a osvětovou činnost. Je členem
mezinárodních fotografických asociací PMAI a IPC. Je Adobe Certified Expert (ACE), Adobe
Community Profesional (ACP), Apple Certified Trainer (ACT) a spoluautorem řady fotografických
publikací. Od roku 2006 působí i jako průvodce a organizátor fotografických expedic, s kterými
procestoval již šest kontinentů. Patří mezi přední české videocastery (Digit a 4Foto) a je
zakladatelem a provozovatelem komunitního serveru Macforum.cz.V profesionální fotografické
praxi se věnuje zejména portrétní, glamour a aktové fotografii. Ve volné tvorbě pak zejména
krajinářské a cestovatelské fotografii.
Fripito Corp. je americká společnost založená koncem roku 2013 v Las Vegas v Nevadě.
Kompletní vývoj aplikace probíhá v České republice.
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