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 Mértola

Portugal bliver af mange glemt som iberisk rejsemål grundet storebror 
Spaniens størrelse og mange tilbud.
Portugal er et fantastisk land med flotte naturområder, god infrastruktur 
med flotte motorveje, gode hoteller og dejlig mad.

På denne tur koncentrerer vi os om det sydlige Portugal langs Algarve ky-
sten og naturområder omkring den historiske by Mértola. 

Vi vil opleve havfugle, begge trappe-arter, sandhøns, og mange rovfugle. 
Langs kysten ser vi flamingoer, hejre og vadefugle.



Dag 1.
Tidlig afgang fra København, og vi lander 
tidligt på formiddagen i Faro på Algarve 
kysten. Fra lufthavnen kører vi til Sal-
gados lagunesø. Her vil vi se de første 
flamingoer, skestork, diverse hejrearter, 
rødhovedet and og flere vadefuglearter. 
Vi gør er frokoststop ved en motorvejs-
restaurant (ikke inkluderet), inden vi 

fortsætter til vores hotel, der ligger i Vila 
de Bispo ikke langt fra Cabo São Vicente 
Europas sydvestligste spids. Her skal vi 
bo i tre nætter. 
I dette imponerede golde, flade, forrevne 
landskab med dramatiske lodrette, stejle 
klippepartier direkte ned til havet på beg-
ge sider af den smalle tange skal vi bruge 
de næste dage. 



Om eftermiddagen besøger vi områ-
det omkring det legendariske Cabo 
São Vicente, hvor vi ud over de utallige 
souvenir-butikker også skal se efter de 
første havfugle, mest sandsynlig er sule 
og kuhls skråpe. Langs klipperne ses ofte 
blådrossel og vandrefalk. 

Dag 2
Vi starter dagen med en havfugletur ud 
fra Sagres. Vi sejler ud til kontinentalsok-
len, hvor der ofte er flest havfugle. Der er 
især storskråpe og den sjædnere wilsons 
stormsvale vi skal håbe på. Mere almin-
delig er sule, kuhls skråpe, belarisk skrå-
pe, lille stormsvale og storskjove. Nogle 
gange kommer delfinerne og følger bå-
den. Turen tager 2-3 timer, og vi er tilba-
ge ved frokosttid. 
Frokosten indtager vi sikkert ved rovfug-
letrækstedet ikke langt fra Sagres. Det 

er ikke de store antal, som kommer helt 
herude vestpå. Men de rovfugle, som 
kommer, trækker ikke ud, de ligger og 
kører rundt på halvøen og ses som re-
gel på klods hold. De almindeligste arter 
er dværgørn, slangeørn, hvepsevåge og 
ådselsgrib samt sort stork. Nogle gange 
dukker både høgeørn og spansk kejserørn 
og gåsegrib også op. 

Dag 3
Efter morgenmad tager vi ud mod rov-
fugletrækstedet igen. Men i dag besøger 
vi mange af de krat og skovråder, som 
er i ”hedelandet”. Her er der ofte mange 
rastende småfugle, som er på vej mod 
Afrika. Det er mest de hjemlige sangere, 
rødstjert og fluesnappere, men også ven-
dehals og turteldue. Af de lokale yngle-
fugle findes alpekrage, theklalærke, sort-
hovedet sanger og sortstrubet bynkefugl. 
I luften skal vi holde øje med alpesejler 
og gråsejler. 
Op af formiddagen kommer rovfugletræk-
ket i gang, og vi kan se noget lignende de 
samme som i går. 
Sidst på eftermiddagen er det måske tid 
til igen at tage ud til Cabo São Vicente og 
se efter havfugle samt en fortjent kaffe-
pause.



Dag 4 
Efter morgenmad kører vi nordpå til 
Castro Verde. Her ligger Portugals vigtig-
ste steppeområde.
Castro Verde steppen er delvist opdyr-
ket, men der er stadig plads til mange af 
steppens karakterfugle og endda i fine 
antal. Både stortrappe og dværgtrappe er 
tallige, mens sortbuget sandhøne er mere 
fåtallige. Rovfugle er her mange af, og vi 
kan se blå glente, høgeørn, slangeørn, 
gåse- og munkegrib m.fl.  
Områdets tætte bestand af kaniner til-
trækker unge spanske kejserørne, som 
opholder sig i området i deres unge år. 
Vi fortsætter til den lille historiske by 
Mértola, hvor vi skal bo på byens bedste 
hotel! 
Mértola var i meget gamle dage en vigtig 
handelsstation, da byen havde den sidste 
”havn”, som kunne sejles til op ad Guadi-

ana floden. Her har fønikerne, Karthago, 
romerne, arabere og kristne brugt byen 
som handelscenter. I dag kan denne hi-
storiske arv stadig ses i de mange små 
museer, som er fordelt rundt i bycentrum. 
På byens højeste punkt ligger en smuk 
borg, som har beskyttet byen.



Dag 5
Omkring Mértola er der mange mulighe-
der, f.eks. at besøge steppen, områder 
langs Guadiana floden og mindre skove. 
Guiden vil planlægge dagen efter, hvilken 
arter som vi ikke har set endnu. Men der 
er mulighed for de samme arter, som er 
nævnt i gårsdagens program samt rød-
høne, kirkeugle, blåskade, hærfugl, ka-
lenderlærke, provencesanger, sydlig stor 
tornskade, klippesvale, rødrygget svale 
m.fl.

Dag 6
Vi har det meste af dagen i de fine områ-
der omkring Mértola. 

Om eftermiddagen kører vi tilbage til 
kysten til det allerøstligste Algarve nær 
grænsen til Spanien. Vi skal besøge 
Castro Marim-reservatet, som ligger på 
vestsiden af Guadiana floden, der her er 
blevet til grænseflod til Spanien. En smuk 
bro forbinder de to lande. Selve Castro 
Marim er et Ramsar-beskyttet reser-
vat med vigtige vådområder, saliner og 
saltsletter. Vi har mulighed for flamingo, 
kohejre, silkehejre, stylteløber, klyde, stor 
kobbersneppe, rovterne, rørhøg, cistus-
sanger og dværglærke. Sidst på eftermid-
dagen kører vi til Faro og tjekker ind på 
det hyggelige hotel Quinta dos Poetas i 
landlige omgivelser i udkanten af byen. 



Dag 7
Inden morgenmad går vi en lille tur om-
kring hotelles golfbane. På plænen søger 
iberisk grønspætte ofte føde og kan man-
ge gange ses på klods hold. 
Vi starter dagen med at besøge en sø i 
udkanten af Faro og de tilstødende saliner  
samt kystens store Rio Formosa reservat. 
Omkring søens fugleskjul, hvor fuglene er 
meget tillidsfulde, ses ofte dværghejre, 
sultanhøne, rødhovedet and og knarand 
samt ”black-headed weaver”, som er en 
flot afrikansk småfugl, der nu lever vildt 
i Algarve. I salinerne ses flamingo, ske-
stork, ænder, masser af vadefugle, og i 
de rastende mågeflokke skal vi se efter 
sorthovedet måge og audouinsmåge. 
Om eftermiddagen besøger vi et andet 
vådområde i det store Rio Formosa reser-
vat. Her ses også flamingo, mange vade-
fugle og måske tyndnæbbet måge.

Dag 8.
Vi skal med en morgenflyver fra Faro 
og lander ved middagstid i København.



Praktiske informationer

Pris:  Rejsens pris er 12.950 kr. Tillæg for enkeltværelse 1.950 kr.
Depositum 3.000 kr.

I prisen indgår al transport, 

• Al transport, fly fra København og Van i Portugal
• 7 overnatninger på hotel med morgenmad 
• 4 x aftensmad
• 6 x frokoster (madpakker)
• Havfugletur
• Lokal naturguide 
• Scanbird fugle/naturguide med fra København 

I prisen indgår ikke frokost den første dag, 3 x aftensmad og drikkelse til måltiderne  
samt eventuelle drikkepenge og personlige fornødenheder.
I Vila de Bispo (Sagres) findes nogle rigtig gode restauranter i bymidten, derfor har vi 
inkluderet middag disse dage, så I kan gå ud og prøve de gode restauranter frem for 
hotelmenuen.

Deltagerantal: Der kan maksimum være 14 deltagere på rejsen, så hurtig tilmelding 
tilrådes. 

Havfugleturen: Turen foregår i 10 personers RIP både. Hvis turen må indstilles 
grundet for meget vind, vil vi forsøge dagen efter. Hvis dette heller ikke lykkedes re-
funderes turen pris på Euro 45 pr. person. Det skal bemærkes, at der normalt er næ-
sten vindstille om formiddagen, og der indstilles meget få turen i løber af et efterår.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på www.scanbird.com, herefter får 
du tilsendt en faktura. 
 

http://www.scanbird.com


Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.000 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.

Hotel: 
Vi skal bo på følgende hoteller:

Hotel Mira Sagres: http://www.hotelmirasagres.com/

Hotel Musoe: http://www.hotelmuseu.com/

Hotel Quinta dos Poetas: http://www.quintadospoetas.com

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Portugal, 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. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillings-
forsikring kan tilkøbes, se her

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

Scanbird guide: Jan Hjort, se Jans profil her

Teknisk arrangør og kontakt 

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

http://www.hotelmirasagres.com/
Hotel Musoe:
http://www.hotelmuseu.com/
Hotel Quinta dos Poetas: 
http://www.quintadospoetas.com
http://www.gouda.dk/page3320.aspx?owner=101&coun
http://www.scanbird.com/birdguides.html

