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En fantastisk fågelresa till Georgien! Resan är planerad med fokus på 
optimala förutsättningar för att se några av landets specialiteter så som 
kaukasisk snöhöna, kaukasisk orre, bergrödstjärt och större rosenfink. 
Dessa arter lever högt uppe i bergen, men under vintern och tidig vår 
kan de även ses på lägre höjd ner mot höglandet.

Utöver dessa specialiteter hyser Georgien en hel del andra spännande 
arter så som lammgam, kejsarörn, stäppörn, tatarfalk, svart frankolin, 
murkypare, berggransångare, rödpannad gulhämpling och snöfink.

Vår samarbetspartner i Georgien, Ecotours, har stor erfarenhet av att ar-
rangera fågelresor och har under de senaste åren arbetat med flera stora 
resebyråer så som Birdquest (UK), Bird Holidays (UK), Wings (UK) och 
VENT (USA).

Vid sidan om fåglarna kommer vi få uppleva att land med spännande 
historia och ett gammalt kulturlandskap med åtminstone en 5 000 års 
gammal jordbrukshistoria. Georgien blev i 1921 endel av Sovjetunionen, 
men är sedan 1991 en självständig demokratisk republik.

Georgien ligger väster om Svarta havet på sydsidan av de mäktiga Kau-
kasusbergen och har ett varierat natur- och bergslandskap, öppna stäp-
per med sjöar och våtmarker. I huvudstaden Tbilisi bor runt 1,2 miljoner 
av de totalt 4,7 miljoner invånarna i landet.



Dag 1 (22 april): Köpenhamn/Stockholm - Tbilisi 
Kvällsflyg från Köpenhamn eller Stockholm. Gruppen möts i Riga och flyger tillsam-
mans till Tbilisi.

Dag 2 (23 april): Tbilisi - Kazbegi
Vi anländer tidigt på morgonen till Georgiens huvudstad Tbilisi. Här möts vi av vår lo-
kala guide och fortsätter sedan mot de storslagna Kaukasusbergen ca 175 km norrut. 
Vi ska bo i byn Kazbegi som ligger i Tergidalen omringat av åtta berg, av vilket Mount 
Kazbegi är det mäktigaste med sina 5 033 möh. På vägen till Kazbegi gör vi några 
stopp för att titta efter bl.a. mellanspett, mindre flugsnappare, och balkanflugsnappa-
re. Vi anländer till Kazbegi under eftermiddagen och checkar in på vårt hotell.



Dag 3-4 (24-25 april): Kazbegi 
Vi har två hela dagar till att skåda kring Kazbegi. Vid denna tid på året ligger 
snögränsen under 2 000 meters höjd, vilket ger oss optimala förutsättningar för att 
se områdes specialiteter som sommartid håller sig betydligt högre upp i bergen. Det 
rör sig främst om arterna kaukasisk snöhöna, kaukasisk orre, bergrödstjärt, större 
rosenfink, murkypare, snöfink och rödpannad gulhämpling. Vi besöker flera lokaler i 
bergen och gör vandringar i den vackra omgivande miljön. I dalen nära vår by finns 
chans för bl.a. alpkaja, alpkråka, berglärka, alpseglare, berggransångare, strömstare, 
ringtrast, rödstrupig piplärka, alpjärnsparv och ortolansparv. I luften spanar vi efter 
lammgam, gåsgam, kungsörn, pilgrimsfalk och balkanhök.



Dag 5 (26 april): Kazbegi - Chachuna 
Idag är det transport (ca 300 km) mot 
östra Georgien till Chachuna som är vårt 
slutmål för dagen. Vi gör flera stopp 
längs vägen och hoppas se bl.a. blåkråka, 
svarthuvad sparv, kalenderlärka och örn-
vråk. När vi närmar oss Chachuna ökar 
också chanserna på smutsgam, kejsarörn 
och tatarfalk. 

Dag 6 (27 april): Chachuna 
Naturreservatet Chachuna ligger i regio-
nen som kallas ”Lori upland” på 200-800 
m.ö.h. Området har ett medelhavsaktigt 
torrt landskap i skarp kontrast till bergen. 
Man finnar även här områden med stäpp- 
och savannliknande biotoper. De många 
ravinerna och dalarna i kombination med 
med öppna slätter är utmärkta för rovfå-
glar och vi har möjlighet att se kejsarörn, 
stäppörn, mindre skrikörn, ormörn, 
smutsgam, grågam, gåsgam, örnvråk, 
rödfalk och med lite tur tatarfalk. 

Området hyser även berghöna, svart 
frankolin, härfågel, biätare och klipp-
svala. Chachuna är känt för att hålla 

en av de största koncentrationerna av 
häckande fåglar i Georgien och utöver 
de ovan nämnda arterna finns här isa-
bellastenskvätta, nunnestenskvätta, 
medelhavsstenskvätta, klippnötväcka, 
svartpannad törnskata, rödhuvad törn-
skata, blåtrast, korttålärka, dvärglärka, 
kalenderlärka, östlig sammetshätta, mä-
stersångare, klippsparv och stensparv. 

Dag 7 (28 april): Chachuna - Tbilisi - 
Lisi Lake
Tidig avfärd från Chachuna för att köra 
tillbaka till Tbilisi. Vi besöker under dagen 
några sjöar runt huvudstaden som ligger 
ute i det vackra stäpplandskapet. Sjöar-
na är viktiga häckningsplatser för bl.a en 
rad arter hägrar, änder och armenisk trut. 
Under sträcktid nyttjas sjöarna av rastade 
fåglar och chans finns då att se bl.a. ro-
stand, vitvingad tärna, skäggtärna, dam-
msnäppa. I flera år har området kring 
sjöarna varit rastområde för en grupp 
jungfrutranor, vilka man kan hoppas är på 
plats när vi besöker området.



Dag 8 (29 april): David Gareji
David Gareji är en av de mest spekta-
kulära platserna i Georgien där histori-
ska attraktioner och vacker natur ligger 
sida vid sida. David Gareja är ett stort 
grekiskt-ortodoxt klosterkomplex byggd 
i sten på sluttningarna av Garejabjerget 
och omgiven av halvöken. Området är rikt 
på fåglar och vi har möjlighet att se ett 
antal fina arter så som kejsarörn, ormörn, 
berghöna, biätare, blåkråka, härfågel, 
blåtrast, nunnestenskvätta, mästersån-
gare, klippnötväcka, rödhuvad törnskata, 
spansk sparv, stensparv och ortolansparv. 
I området finns också en koloni av gås-
gam.

Dag 9 (30 april): Tbilisi – Köpen-
hamn/Stockholm
Morgonflyg från Tbilisi med ankomst till 
Köpenhamn/Stockholm under förmidda-
gen.



Praktisk information

Pris: 19.900 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2.600 kr 
Anmälningsavgift: 3.500 kr

I priset ingår:
• Alla transporter som beskrivs i programmet.
• 7 nätter på hotell.
• All mat från frukost 23 april till middag 29 april. 

I priset ingår inte dricka till alla måltider, försäkring, dricks till lokal guide och chaufför 
samt övriga personliga inköp.

Res från Stockholm eller Köpenhamn: För denna resa kan du välja avreseort mellan 
Stockholm och Köpenhamn. Ange vid anmälan varifrån du vill resa.

Anmälan Anmälningsformulär finns på www.scanbird.com under beskrivning av den-
na resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.

Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifon-
den). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsi-
da, www.rejsegarantifonden.dk

Avbokning: Avbokning skall ske skriftligen till Scanbird och helst med e-post.
a. Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en 
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
b. Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot er-
läggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
c. Om du avbeställer senare än en månad före avresan sker ingen återbetalning.

Försäkring
Ingår inte i resans pris, vilket innebär att deltagaren själv måste teckna en egen sjuk- 
och reseförsäkring innan avresa - notera att det Europeiska sjukförsäkringskortet inte 
gäller i Georgien. Scanbird kräver att deltagaren har tecknat en sjuk- och reseförsäk-
ring ifall en olycka skulle inträffa. Önskas avbeställningsskydd ska detta teckens i 
samband med beställning av resan. 

Hotell och boende
Ecotours har informerat om att vi kommer bo på följande hotell:
Kazbezi: http://hotels.iliauni.edu.ge/index.php
Tblisi: http://www.kopala.ge/en

I Chachuna kommer vi bo på hotell i Dedoplistskaro eller i stugor i själva parken. 

Informationsbrev: Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk infor-
mation samt en fågelchecklista. 

Reseledare: Thomas Nyberg, du kan läsa om Thomas här 
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