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Picos de Europa er vartegnet for det ukendte Spanien i den lille provins Asturien 
ved Atlanterhavskysten. Bjergmassivet ligger isoleret kun 20 km fra kysten og sky-
der op i 2.500 meters højde.

Ikke langt fra Picos de Europa ligger Montaña Palantina naturpark, et måske mere 
ukendt bjergområde, hvor der stadig i de mest afsides områder finde både bjørn og 
ulv. 

Disse to bjergkæder danner rammen om denne Scanbirds første blomster- og som-
merfuglesafari. Kan du lide at blive bjergtaget af utrolige landskaber og vandre i 
naturskønne områder, som nærmest kun findes i ens drømme, samt opleve blom-
ster og sommerfugle, er denne tur noget for dig!

Picos de Europa og Montaña Palantina byder på en fantastisk sammensætning af 
blomster og sommerfugle. Vi kan se op med 400 blomster/plantearter, hvoraf de 
30-35 arter er orkidéer. Sommerfugle er talrige i de lavere bjerge, og nogle er end-
da endemiske til bjergmassivet. Vi kan se op til 45 arter dagsommerfugle. 

Vores lokale guide er botanikker, og der er nok ikke et græsstrå, vi ikke kan få navn 
på! Scanbird guiden er sommerfuglemand. Ud over dette er de begge gode til fug-
lene, hvis dette også skulle have jeres interesse. 

Fire af nætterne vil vi bo på et af de berømte Parador hoteller. En kæde, som Fran-
co grundlagde, med gode hoteller i unikke omgivelser. 



Dag 1 København -  Bilbao - Fuente Dé
Tidlig afrejse fra København med Lufthansa via 
München til Bilboa, hvor vi allerede lander ved 
11-tiden.  
Efter bagageudlevering m.m. kører vi mod Picos 
de Europa. Vi gør et frokoststop langs vejen 
(ikke inkluderet i prisen).
Når vi kommer til Picos området starter vi med 
at gå en tur i en mindre kløft. Langs stien står 
to biblomstarter, bi-ophrys og vestlig snep-
pe-ophrys.
Vi forsætter mod Fuente Dé, og vejen vil skæ-
re sig gennem flotte stejle klippepartier. Vi gør 
stop langs floden, som løber langs vejen, og ser 
efter sommerfugle, især de blomstrende haver 
er steder, hvor sommerfuglene holder til. 
Sidst på dagen ankommer vi til Fuente Dé. 
”Byen” er faktisk kun er et par hoteller, en bar 
og stedet, hvorfra svævebanen bringer folk højt 
op på bjerget. Et panorama af 600 meter høje, 
stejle klippevægge, der står lodret op mod 
himlen, er udsigten fra vores hotel, det legen-
dariske Parador de Fuente Dé. Parador-kæden 
blev dannet af Franco, som ville have en kæde 
af fashionable hoteller til eliten. I dag har ho-

tellerne i kæden sin egen rustikke charme af 
kvalitet, og køkkenets høje madstandard er altid 
en oplevelse.



Parador hotellet Fuente Dé



Sidst på dagen kan vi gå en tur i skoven nær 
hotellet. Her kan vi se spansk gøgeurt og bak-
ke-gøgeurt.

Dag 2-4
Vi har tre hele dage til at udforske den sydlige 
del af Picos de Europa. Her er findes smukke 
bjergpartier, dalstrøg, blomsterenge, floder og 
mulighed for at køre op til bjergheden over 
trægrænsen. 
Over de tre dage kommer vi til at besøge føl-
gende lokaliteter.

Fuente Dé
Områdets absolutte højdepunkter. Vi skal med 
svævebanen, som bringer os fra hotellet i 1.200 
m.o.h op over trægrænsen i 1.800 m.o.h. Her 
møder vi et eventyrligt månelandskab af sten-
mark, bjergmassiver og græsenge – og stien, 
vi skal vandre på, er næsten flad. Den spar-

somme, men interessante alpine flora vil også 
tage vores opmærksomhed. Vi skal se efter den 
lokale påskelilje (narcissus asturiensis), ranukel 
(ranunculus parnassifolia) og ensian (gentiana 
verna).  

Af sjældne fuglearter findes murløber, snefinke 
og alpejernspurv samt lammegrib.
Med en fantastisk udsigt ud over dalen ligger 
endda en fin café, hvor vi kan nyde eftermid-
dagskaffen, inden vi igen skal med svævebanen 
ned til hotellet. 

Espinama
Fra den lille by Espinama går vi på en fin grus-
vej op i bjergene. De første to kilometer går 
gennem skoven og er nogle steder noget stejl. 
I de små skovlysninger skal vi se efter den 
flotte orkidé ”vifte-gøgeurt” og langs vejen står
dactylorhiza ericetorum - en orkidé, som ligner 

Ovenfor Espinama



plettet gøgeurt.
Efter to kilometer kommer vi ud af skoven, og 
et pragtfuldt bjerglandskab åbner sig. Flotte 
enge med tallige orkidéer, høj-, han-, kødfar-
vet-, skov- og pletter gøgeurt, langakset tråd-
sporre og tunge-sepapias. 

Lidt længere op af vejen ser vi den imponeren-
de orkidé, den 110 cm høje atlantisk remtunge, 
og af sommerfugle kan vi se sortåret hvidvinge, 
storplettet perlemorssommerfugl, dagpåfugleøje 
og svalehale. 

Er I også til fugle, skal I holde øje med himlen, 
hvor 3 arter gribbe kan ses patruljere over 
bjergtoppene. 

Funte Dé dalen
Fra vores hotel for enden af dalen og helt ned 
til områdets hovedby Potes findes flere fine stier 
og områder med blomster og sommerfugle.
Blandt de mange blomster kan vi se de flotte 
orkidéer rød skovlilje, den lokale hullæbe epi-
pactis tremolsii, sværd-skovlilje, bi-blomst og  
tyndakset gøgeurt. 
Vi skal også håbe på begge arter svalehaler 
samt områdets endemiske randøje erebia pala-
rica.
Om eftermiddagen kan det være kaffepausen 
bliver i den hyggelige by Potes eller måske ved 
vores dejlige hotel.

Dag 5 Fuente Dé - Montaña Palantina 
Efter morgenmad begiver vi os mod Montaña 
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Palantina. Ad flotte snoede bjergveje kommer 
vi først til passet Piedrasluengas i 1.355 m.o.h. 
Her fra kan vi se Picos de Europa massivet. 
I området er der rigt med bakke gørgeurt og 
tyndakset gøgeurt. Senere kommer vi ned i 
lavlandet med fine søer, og her præger storken 
landskabet med sine store reder på master i de 
små byer, vi passerer igennem.
Sidst på eftermiddagen kommer vi frem til vores 
lille landlige hotel, som vi skal bo på de næste 
tre nætter. Hotellet bliver drevet af to vennepar 
og ligger i en landsby.

Dag 6 Montaña Palantina området
Denne del af Spanien er ikke særligt kendt af os 
nordboere. Men Montaña Palantina naturpark er 
et stort og lidt ”utilgængeligt” bjergområde. Det 
kræver 4-hjuls-trækker samt speciel tilladelse 
for at kunne besøge parken. Her findes gode 
bestande af bjørn, ulv og vild kat.
Vi nøjes dog med at besøge randområdederne 
til naturparken. Her findes frodige dale og Pisu-
erga floden med fine omkringliggende enge. 
Blandt de mange fine blomster står orkidéerne 
langakset trådspore, bakke-gøgeurt og sydeuro-
pæisk ophrys.

Langs floden er der også godt for sommerfugle 
som galathea, orange citronsommerfugl og 
vestlig guirlandesommerfugl. 
Ved floden findes en hyggelig café, hvor vi kan 
holde en kaffepause. 

Montaña Palantina



Dag 7 Las Tuerces
Las Tuerces naturpark ligger lige syd for Aquilar de Campo ca. 25 km fra vores hotel. Denne lille 
park bliver turens højedepunkt for orkidéer. Op til 25 arter findes i området, og er vi heldige med 
blomstringstiden og foråret vejrlig, kan vi se de fleste.
Det er bl.a. hullæben epipactis kleinii, langakset trådspore, vifte-, bakke-, tyndakset-, kødfarvet-, 
høj, skov- og plettet gøgeurt, remtunge, bredlæbet serapias samt en række biblomster (ophrys) 
som castellana, vasconica, escalopicus, virescens, araneola, dyris, riojana og scolopax. Nogle reg-
nes som racer, men har artsstatus i flere orkidébøger. 
Der bliver meget at se på, og vi vil bruge det meste af dagen i parken. Et tiltrængt kaffe stop i 
byen Aquilar de Campo på vej tilbage. i denne by bor vores lokale guide Laura, så mon ikke hun 
kan finde den helt rigtige café. 

Dag 8 Hjemrejse
Efter morgenmad kører vi til Bilbao og flyver hjem til København, hvor vi landet ved 16-tiden.



Praktiske informationer

Pris: 13.500 kr., tillæg for enkeltværelse 2.100 kr. Depositum 3.100 kr.

I prisen indgår: 

•	 Al	transport,	fly	fra	København	
•	 7	overnatninger	på	hotel	med	morgenmad	
• 7 x aftensmad
• 6 x frokoster (madpakker)
•  Svævebanetur i Fuente Dé
•  Lokal naturguide 
•	 Scanbird	fugle/naturguide	med	fra	København	

I	prisen	indgår	ikke	frokost	den	første	og	sidste	dag	samt	drikkelse	til	måltiderne,	
eventuelle	drikkepenge	og	personlige	fornødenheder.

Transport:	I	Spanien	vil	vi	kører	rundt	i	to	minibusser	(vans),	som	guiderne	kører.	
Derfor er der kun plads til 14 deltagere på denne rejse. 

Tilmelding:	Udfyld	tilmeldingsskemaet	ved	turen	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	3.100	kr.	pr.	person
•	59–30	dage	før	turen	beregner	Scanbird	sig	et	gebyr	svarende	til	50%	af	turens	pris
•	Ved	afbestilling	mindre	end	30	dage	før	afrejsen	beregner	Scanbird	sig	et	gebyr	sva-
rende til turens pris

Forsikring
I	prisen	er	der	ikke	inkluderet	nogen	forsikring.	Det	blå	sygesikringsbevis	gælder	i	

http://scanbird.com/page45.html


Spanien, eventuelt	bør	en	udvidet	sygeforsikring	overvejes.	Scanbird kræver, at vore 
kunder	tegner	en	hjemtransportforsikring,	da	dette	er	nemmest	for	begge	parter,	hvis	
uheldet	er	ude.	Ønsker	du	at	tegne	en	afbestillingsforsikring,	skal	det	gøres	i	forbin-
delse med bestilling af rejsen. 

Er rejsen anstrengende? Rejsen kan ikke anbefales til dårligt gående. Vi vil dagligt 
skulle	gå	ture	op	til	nogle	timers	varighed.	Nødvendigvis	ikke	mange	kilometer,	da	vi	
skal	se,	hvad	der	er	omkring	os.	Nogle	steder	vil	der	være	nogle	kortere	stigninger,	
ellers	vil	vi	prøve	at	finde	stier,	som	er	nogenlunde	flade.	
Den ene dag i Fuente Dé skal vi gå det meste af dagen (5-6 timer). Vi skal ikke gå 
langt,	og	der	findes	en	café	i	området,	hvis	man	ikke	gider	mere!	Den	anden	dag	går	
det	noget	opad	de	første	to	kilometer.	
Generelt	vil	det	altid	være	muligt	at	blive	ved	bilerne,	hvis	dette	ønskes.		

Programmet:	Vejret	kan	have	en	afgørende	indflydelse	på,	hvad	der	er	muligt	i	for-
hold	til	det	programlagte.	Derfor	kan	ændringer	i	programmet	forekomme.

Hotel: 
Vi	bo	på	følgende	to	hoteller:	

Parador Fuente Dé: http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-fuente-de

Piedra Abierta: http://piedraabierta.com/

Parador	hoteller	er	et	hotel	i	højklasse	med	et	fint	køkken	og	en	urolig	flot	beliggen-
hed.	
Piedra	Abierta	er	et	lille	hotel	beliggende	i	en	landsby.	Hotellet	er	hyggeligt	og	fine	
værelser.	Dog	er	morgenmaden	mere	”self	service”	agtigt.	Da	køkkenet	først	åbner	kl.	
09.00	og	vi	gerne	vil	have	morgenmad	lidt	tidligere.			

Informationsbrev:	Deltagerne	vil	inden	turen	modtage	et	brev	med	praktiske	oplys-
ninger og tjekliste over mulige blomster og sommerfugle.

Scanbird guide:	Erling	Krabbe,	se	Erlings	profil	her

Lokal guide: Laura Benito er professionel guide, som bl.a. også arbejde for Europas 
største	naturrejsebureau	Naturetrek	i	England.	Hun	har	floraen	som	sit	speciale.		

Fugle: Både Erling og Laura er glimrende ornitologer, så er der deltagere, som er lidt 
fugleinteresserede, kan guiderne nemt bestemme og fremvise fuglene.

Blomsterne: Tidspunktet for blomstringen 
afhænger	for	de	fleste	blomster	af,	hvor	
varmt	eller	koldt	foråret	har	været.	De	i	
dette program beskrevne arter er alle set 
på samme tidspunkt, som denne rejse.

Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: scanbird@scanbird.com 

http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-fuente-de
http://piedraabierta.com/ 
http://scanbird.com/birdguides.html

