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9 dages fantastisk fugletur til Georgien. Turen er planlagt med henblik
på optimale muligheder for at se nogle af landets specialiteter. Det gælder bl.a. Kaukasisk kongehøne, sort urfugl, güldenstadts rødstjert og stor
karmindompap. Disse arter lever normalt højt oppe i bjergene, men om
vinteren og frem til foråret findes arterne længere nede ad bjergene og i
dalene i højlandet.
Ud over disse specialiteter huser Georgien en række fine fuglearter, som
f.eks. lammegrib, kejserørn, steppeørn, sort francolin, murløber, rosenstær, bjerggransanger, grøn sanger, balkanfluesnapper, rødpandet gulirisk
og snefinke.
Vores samarbejdspartner i Geogien, Ecotours, har stor erfaring med aktive fugleture og har i de seneste år arrangeret ture for mange forskellige
fugle-rejsebureauer som fx Birdquest (UK), Bird Holidays (UK), Wings
(UK) og VENT (USA).
Ud over fuglene vil vi opleve et land med en spændende historie, et ældgammelt kulturområde med mindst 5.000 års landbrugshistorie. Det blev
i 1921 en del af Sovjetunionen, men har siden 1991 været en selvstændig demokratisk republik.
Georgien ligger vest for Sortehavet og på sydsiden af de mægtige Kaukasusbjerge og har en overdådig vekslende natur med bjerglandskaber,
åbne stepper og fine sø- og vådområder. Befolkningen er venlige mennesker, der primært er landbrugere. I hovedstaden Tbilisi lever ca. 1,2 mil.
af de i alt 4,7 mil. indbyggere.

Dag 1 (2. maj): København - Tbilisi
Aftenfly fra København til Riga og videre mod Tbilisi.
Dag 2 (3. maj): Tbilisi - Kazbegi
Vi ankommer tidligt om morgenen til Georgiens hovedstad Tbilisi. Her møder vi vores
lokale fugleguide og fortsætter til de storslåede, høje Kaukasus-bjerge ca. 175 km
nord for storbyen. Vi skal bo i byen Kazbegi, der ligger i Tergi-dalen omkranset af
flotte bjerge, blandt hvilke Mt. Kazbeg er i særklasse og rager op i en højde af 5.033
m.o.h.
På vej til Kazbegi gør vi flere stop, og vi skal i ege- og bøgeskovene se efter mellemflagspætte, grøn sanger samt lille - og balkanfluesnapper.
Vi ankommer til Kazbegi i løbet af eftermiddagen og indlogerer os på et lille hyggeligt
hotel.

Dag 3-4 (4.-5. maj): Kazbegi
Vi har to hele dage til at udforske Kazbegi. På denne tid af året ligger snegrænsen
måske helt nede i 2.000 meters højde, og det giver os optimale muligheder for at
finde områdets specialiteter, som om sommeren opholder sig langt oppe i bjergene.
Det drejer sig først og fremmest om kaukasisk kongehøne, sort urfugl, güldenstadts
rødstjert, stor karmindompap, murløber, snefinke og rødpandet gulirisk.
Vi besøger flere steder i bjergene og går ture i den smukke natur. I dalen omkring
byen findes lokaliteter for småfugle. Ud over de før nævnte kan vi også se alpekrage,
alpeallike, bjerglærke, alpesejler, bjerggransanger, bjergpiber, vandstær, ringdrossel,
rødstrubet piber, alpejernspurv og hortulan. I luften skal vi holde øje med lammegrib,
gåsegrib, kongeørn, vandrefalk og balkanhøg.

Dag 5 (6. maj): Kazbegi - Chachuna
I dag skal vi køre til det østlige Georgien.
Vi bruger sikkert hele dagen på de ca.
300 kilometer, som der er til Chachuna.
Vi gør flere ophold under vejs og håber
på ellekrage, hætteværling, kalanderlærke og ørnevåge. Jo tættere vi kommer
på Chachuna, vil vi også have chance for
munkegrib, kejserørn og skrigeørne.
Dag 6 (7. maj): Chachuna
Chachuna Naturreservat ligger i regionen som kaldes ”Lori upland” i 200-800
m.o.h. Området rummer et middelhavsagtigt, tørt landskab i skarp kontrast til
bjergene, men også steppe- og savannelignende biotoper.

Chachuna er kendt for en af de største
koncentrationer af ynglende fugle i Georgien, som ud over de før nævnte også
tæller isabellastenpikker, nonnestenpikker, middelhavsstenpikker, klippespætmejse, rosenbrystet tornskade, rødhovedet tornskade, blådrossel, korttået
lærke, dværglærke, kalanderlærke, østlig
mestersanger, menetriessanger, klippeværling, spansk spurv og stenspurv.

De mange kløfter og bløde dale med åbne
sletter er fremragende for rovfugle, og
vi har mulighed for kejserørn, steppeørn, lille skrigeørn, slangeørn, ådselsgrib,
munkegrib, gåsegrib, ørnevåge og lille
tårnfalk. På dalskråningerne findes både
chukarhøne og sort francolin samt hærfugl, biæder og klippesvale.
Dag 7 (8. maj): Chachuna - Tbilisi Janday Lake
Tidlig afgang fra Chachuna for at køre
tilbage til Tbilisi og videre til Janday Lake
Søen er et vigtige yngleområde for vandfugle, som skarver, hejrer, ænder og
f.eks. kaspisk måge og armensk måge.
I træktiden gør mange fugle ophold her
på deres vej nordpå, og der er chance for
at se nogle af dem – som f.eks. rustand,
hvidvinget terne, hvidskægget terne og
damklire. Flokke af rosenstære ses fouragere i træbevoksninger. I flere år har

markerne omkring søerne været rasteområde for en lille gruppe jomfrutraner, og man
har jo lov at håbe!
Dag 8 (9. maj): Davit Gareji
Davit Gareji er et af de mest spektakulære steder i Georgien, hvor historiske attraktioner og flot natur ligger side om side. Davit Gareji er et stort georgisk-ortodoks kloster-kompleks, opført i sten på skråningerne af Garejabjerget og omgivet af halvørken.
Området er rigt på fugle, og vi har mulighed for en række fine arter som kejserørn,
slangeørn, chukar, biæder, ellekrage, hærfugl, blådrossel, nonnestenpikker, østlig
mestersanger, klippespætmejse, rødhovedet tornskade, spansk spurv, stenspurv og
hortulan. I området findes også en koloni af gåse- og ådselsgrib.
I de fine græssteppeområder, som passeres til og området er kalanderlærke og korttået lærke karakterfugle.
Dag 9 (10. maj): Tbilisi – København
Morgenfly fra Tbilisi med ankomst til København i løbet af formiddagen.

Praktiske informationer
Pris: 15.200 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 2.000 kr.
Depositum 3.500 kr.
I prisen indgår:
•
•
•
•
•
•

Al transport
7 nætter på hotel
Al mad fra morgenmad 26. april til aftensmad 2. maj
1 flaske vand dagligt og nogle gange vand til maden
Lokal fugleguide
Scanbird fugleguide (John Frikke) med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til måltider, forsikring, drikkepenge og personlige fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.scanbird.com, herefter får du tilsendt en faktura.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.500 kr. pr. person
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af 		
turens pris.
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder
IKKE i Georgien. Derfor skal I tegner en syge- og hjemrejseforsikring. Scanbird kræver, at vore kunder tegner denne forsikring, da dette er nemmest for begge parter,
hvis uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i
forbindelse med bestilling af rejsen.
Hoteller: Ecotours har oplyst, at de bruger hoteller:
Kazbezi: http://hotels.iliauni.edu.ge/gallery.php?hotel_id=2
Tblisi: http://www.kopala.ge/en
I Chachuna vil vi bo på hotel i Dedoplistskaro. Dette hotel har ikke samme standard,
som de to andre
Transport Vi transportere os rundt i en Mercedes Spriner mini van. Her 19 sæder,
men gruppen bliver kun på max. 15 deltagere plus guides.
Aktivitetsniveau Georgien er et land i rivende udvikling, men i landområderne opleves det som en rejse 100 år tilbage i tiden. Her ses hyrden med sine får, fantastiske
uberørt natur, men også vejnet af meget ringe kvalitet. Derfor kan rejsetider - også
mellem relativ korte strækninger føles lang og anstrengende.
Nogle dage vil rejsen byde på nogle korte med måske for nogle stejle stigninger i
bjergområderne. Men som altid vil det være muligt, at blive tilbage ved bussen.

Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Scanbird guide: John Frikke, læs mere om John her.
Teknisk arrangør og kontakt
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Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com Hjemmeside: www.scanbird.com

