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Cypern ligger i östra Medelhavet och är den tredje största me-

delhavsön. Ön blev efter den turkiska invasionen 1974 delad i två
delar - i norr den turkiska delen och i söder den del vi idag känner
som landet Cypern. Det är också den södra delen vi kommer koncentrera oss på under denna resa.
Landet är hem för en rad olika naturområden. Längs kusten finns
både klippor och kritvita sandstränder, på flera ställen på ön finns
saliner och mitt på ön bergsområden där Olympusberget med sina
1952 m ö.h. är det högsta.
Vi har valt att lägga den här resan i månadsskiftet mars/april när
vårflyttningen är på topp. Cyperns placering mellan Afrika och
Turkiet gör att stora mängder flyttfåglar träffar öns västkust på
väg norrut. Här kan vi se massor av hägrar, vadarfåglar och tärnor i våtmarkerna. Området kring fyren, nära vårt hotell i Paphos,
är känt för sina nedfall av småfåglar under sträcktid.

Årligen ses det även en rad rariteter på ön och de senaste åren
har det bl.a setts jungfrutrana, ökenpipare, ökensångare och
långstjärtsduva.
Utöver flyttfåglarna har de allra flesta lokal häckfåglar redan anlänt till ön, så som cypernstenskvätta och cypernsångare som
båda bara häckar på Cypern.
Den natursköna ön är också känd för sin stora rikedom av fjärilar,
orkidéer och massor av kultur

Dag 1 (27 mars) Köpenhamn – Larnaca – Paphos
Morgonflyg från Köpenhamn via Wien till
Larnaca på Cypern. Härifrån kör vi sedan
med buss till Paphos på den västligaste
delen av ön och som är vår bas de kommande fyra dagarna. Resan till Paphos
tar några timmar, men vi gör stopp längs
vägen bl.a. vid Kensingtonklipporna som
är ett bra ställe för gåsgam. Vårt hotell i
Paphos ligger en kilometer utanför själva
byn Paphos, alldeles nere vid kusten.
Mellan vårt hotell och byn ligger området ”Paphos hedar” - en av de viktigaste
rastlokalerna för sträckande småfåglar
på deras väg norrut från Afrika. Här ses
bl.a. flera arter sångare, stenskvättor och
törnskator. Vi gör en eftermiddagstur från
hotellet till detta område och tittar efter
härfågel, grässångare, spansk sparv och
tjockfot

Dag 2 (28 mars) Paphos och Asprokremmosdammen
Vi börjar dagen med att igen besöka
området kring ”Paphos hedar”. Runt fyren och i omgivande buskmarker kan vi
hoppas på många rastande nattsträckare. I detta område har fler än 200 arter
noterats och varje år dyker det även upp
en del sällsyntheter här. Till de vanligare
rastarna hör bl.a. rödstrupig piplärka, isabellastenskvätta, blåtrast, balkansångare,
svarthakad sångare, rödhuvad törnskata
och rostsparv.

Flyttfåglarna blandas med områdets lokala häckfåglar så som tofslärkor och sammetshättor. Under dagen kan det komma
en del rovfåglar insträckande bl.a. stäpphök och ormörn. Asprokremmosdammen
ligger inte långt från Paphos och denna
vackra lilla plats är hemvist för två av öns
specialiteter, nämligen cypernsångare och
cypernstenskvätta och man kan även hitta skatgök här. Om tid finns kommer vi på
vägen tillbaka till Paphos besöka reningsverksanläggningen som är ett mycket bra
ställe för rastande kärrhökar och ett av
de bättre för att se sporrvipa.

Dag 3 (29 mars) Troodosbergen
Idag ska vi besöka de spektakulära Troodosbergen. I slutet av mars kan det fortfarande vara snö på de högsta topparna och det är lätt att då glömma att man befinner
sig mitt ute i Medelhavet! På vår väg upp i bergen gör vi flera stopp i de lägre delarna
och tittar efter berghöna och svart francolin. Masktörnskata och olivsångare är andra
arter som också finns i detta område, innan vägen slingrar sig allt högre genom den
utbredda tallskogen. Enbart landskapet i sig skulle kunna vara ett gott skäl att besöka dessa vackra berg, men här finns även några isolerade bestånd av svartmes, m.
korsnäbb, trädgårdsträdkrypare och nötskrika. Av de kanske mer intressanta arterna
finner vi blek tornseglare, klippsvala, rostsparv och i luften kanske någon av de för
Cypern fåtaliga rovfåglarna örnvråk och hökörn.

Dag 4 (30 mars) Akamashalvön
Vi kör nordväst mot den natursköna
halvön Akamas. Här besöker vi Afrodites
bad, där det finns ett större stigsystem
runt den berömda grottan och den svala
poolen. Här ska vi titta efter masktörnskata, rostgumpsvala, cypernsångare och
cypernstenskvätta. Vi kör sedan vidare till
Smiyes Chapel, som är en bra orkidélokal. På eftermiddagen besöker vassområdet runt Polis, där vi kan se många änder
och hägrar. På vägen hem kommer vi att
stanna vid Evretoudammen. Även här
finns det goda chanser för flera orkidéer
och i luften spanar vi efter örnvråk.

Dag 5 (31 mars) Paphos och Akrotiri saltsjö
Vi börjar dagen med lite skådning vid Paphosheden för att se om det rastar några
småfåglar. Efter detta besöker vi det stora friluftsmuseet i Paphos som vittnar om
stadens rika och varierade förflutna. Att staden finns på UNESCO:s världsarvslista är
helt förståeligt. I Kato Pafos (nedre Paphos) finns höjdpunkter som Franks Saranta
Kolones, Paulus tortyrpåle och den romerska Odeonteatern, men den mest populära
attraktionen är de romerska mosaikerna som anses vara de vackraste i
hela Medelhavsområdet. På eftermiddagen kör vi till saltsjön Akrotiri nära
Limassol. Vid första anblicken kan den
stora saltsjön verkar helt fågeltom,
men rosa band en bit ut vittnar om
stora flockar rastande flamingos. Längs
sjökanten rastar styltlöpare, svartbent
strandpipare, bronsbis och kanske
någon långnäbbad mås. I buskmarkerna finner vi glasögonsångare och på de
mer öppen ytorna springer det korttålärkor. I de närliggande Zakaridammarna finns
rallhäger, en hel del vadare och återigen en bra möjlighet för oss att se sporrvipa.
Dag 6 (1 april) Paphos - Anaritaparken - Kourion - Larnaca
På morgonen checkar vi ut från hotellet och kör till Anaritaparken inte långt från
Paphos. Parken är vackert belägen med små berg och vackra dalar. Här ser vi återigen både cypernsångare och cypernstenskvätta, samt spanar efter medelhavsstenskvätta, alpseglare, skatgök,
ortolansparv och rostsparv. På vägen
vidare mot Larnaca besöker vi den
arkeologiska platsen Kourion. Historien går tillbaka till 70 f.Kr. och har en
blandning av både antika grekiska och
romerska byggnader, bland annat den
fantastiska amfiteatern från den hellenistiska perioden och från romartiden,
badhus, villor med mosaik och en tidig
kristen katedral. Området är vackert
beläget intill havet på en större platå. Sent på eftermiddagen kommer vi fram till vårt
hotell i Larnaca.

Dag 7 (2 april) Cape Greco
Cape Greko är den sydostligaste punkten på ön och
fungerar ofta som en magnet för flyttfåglar. Vi ska här
hålla ögonen öppna efter vaktel, rödhuvad törnskata, ortolansparv och ett antal sångare så som glasögosångare, rödstrupig sångare, mästersångare och den
mycket vackra svarthakade sångaren. I närheten ligger
Akhnadammen och här tittar vi efter änder, vadare och
tärnor. Sjön är också en av de platser där det ofta dyker
upp rariteter, så vi får hoppas att vi kan hitta något lite
mer oväntat. Har vi tid vi kommer vi under eftermiddagen besöka några av de många områdena runt saltsjön i
Larnaca.
Dag 8 Larnaca saltsjö, Cape Kiti och hemresa
Vi flyger hem först på eftermiddagen vid 16-tiden, så vi
har tid att först besöka några av de många fina fågelområdena nära Larnaca. Den stora saltsjön utanför Larnaca
med omgivande dammar hyser rastande flockar av flamingo, kohägrar, purpurhägrar,
silkeshägrar och mängder med vadare. Här ses ibland även vadarsvalor och dammsnäppa. I området hörs både grässångare och cettisångare och i de torrare områdena
finns kalanderlärka. Vid Cape Kiti spanar vi efter sträckande liror och i den närliggande Kitidammen kan det var gott om rastande fåglar så som skedstork, rödspov, m.
strandpipare och styltlöpare. På eftermiddagen flyger vi hem och vi landar på Kastrup
sent på kvällen.

Orkidéer

Cypern är en ö som är rik på orkidéer och det finns 47 arter. Mars och april är den bästa tiden för orkidéer och vi kommer utan tvekan att få se en mängd olika arter. Bland
de många arter vi kan se finns det upp till 15 arter av släktet Ophrys, bland dessa
den endemiska Limassol-ophrys (O. kotschyi).

Kulturbesök

Under resan kommer vi besöka flera kulturella sevärdheter. Vi kommer dock inte ha
någon kulturguide, så deltagarna kommer på egen hand få gå runt och studera dessa
spännande ställen. Entrépris till kulturbesöksmålen ingår i resans pris.

Praktisk information
Pris: 13.900 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2 200 kr.
Anmälningsavgift 2 800 kr.
I priset
•
•
•
•
•

ingår:
Alla transporter
7 nätter på hotel
Frukost 7 dagar
Lunch 7 dagar (matpaket)
Middag 5 dagar

I priset ingår inte middag i Larnaca, dricka till alla måltider, dricks till chaufför samt
övriga personliga inköp. Cypern är en typisk engelsk charterdestination och maten
serveras ofta som buffé och är således inte alltid den största gastronomiska upplevelsen.
Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.scanbird.com under beskrivning av denna resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.
Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifonden). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsida, 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 erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
c. Om du avbeställer senare än en månad före avresan sker ingen återbetalning.
Resebevis och sjukförsäkring: Varje deltagare ska ha med sig ett resebevis. Detta
är ett intyg som visar att man är försäkrad under resan. Du hittar det på ditt hem- eller villaförsäkringsbrev, men man kan även enkelt beställa det via sitt försäkringsbolag (ring eller gå in på hemsidan). Dessutom bör du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort (European Health Insurance Card). Detta kort ger dig rätt till sjukvård
i andra EU/EES-länder. På nedanstående adress kan du kostnadsfritt beställa ditt kort.
Det brukar ta ca 2 veckor från det att du gör din beställning till dess att du får kortet.
Hotell:
Vi kommer bo på följande hotell:
- Kefalos Beach Tourist Village: http://www.kefalos.com.cy/
- Josephine Boutique Hotel: http://thejosephinehotel.com/
Informationsbrev: Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågelchecklista.
Reseledare: Björn Malmhagen, du kan läsa om Björn här
Arrangör och kontakt
Scanbird ApS
Telefon: +45 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com Hemsida: www. scanbird.com

