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SCANBIRDs nyhedsbrev
Siden sidst har vi igen været på Færøerne, og vi kan med glæde fortælle, at lunderne i år havde masser af mad og sikkert
får masser af unger. Det er 7-8 år siden,
at der var mad nok til, at lunderne kunne
føde deres unger på Færøerne.
Med denne succeshistorie vil vi byde jer
jer velkommen til dette nyhedsbrev.
Fra og med dette nummer vil vi gøre lidt
mere ud af rejseannoncerne, og de fleste
af 2018-rejsere er med i dette nummer.
Nyhedsbrevet vil også i nogle perioder af
året udkommet lidt ofterer. Især om efteråret.
Dette betyder, at online-kataloget udgår
Kataloget udkom kun en gang om året og
blev hurtigt forældet.
I 2018 kan vi tilbyde flere nyheder. Det
gælder en rejse til Armenien, hvor både

natur og fugle er helt fantastiske, og en
rejse til det skotske højland med Politiken plus, hvor der også er flere kulturelle
indsalg.
Der er også forskellige rejser til Sydspanien (Andalusien). En rejse, hvor fuglene
kommer i centrum, og en rejse for Politiken, hvor også fantastiske kuturelle besøg
til Alhambra, Cordoba og Sevilla indgår.
I 2018 bliver der en helt ny turform, hvor
vi fokuserer på blomster og sommerfugle i
Nordvest-Spanien.
Sidst på året er der rejse til den arabiske
perle Oman. I dejligt klima vil vi opleve
det fantastiske land og de mange fugle.
God fornøjelse
Erik Mølgaard
Direktør
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REJSER & Ture 2017
Sort sol

Få en af Danmarks største
naturoplevelser Sort Sol.
Sort sol er, når op til ½ million
stære samles i en stor flok,
inden de går til overnatning i
marskens rørskove. Her ved
de hurtige rovfugle som duehøg, spurvehøg, dværgfalk og
vandrefalk, at der kan hentes
et nemt måltid. Men stærene
vil det anderledes, og unikke
formationer dannes, når stærene laver undvigemanøvre og
vender på en tallerken.
Turen foregår i bus, hvor vi

starter fra Sjælør station.
Herfra kører vi direkte til
Saltvandssøen syd for Højer,
hvor vi starter med at se på
Vadehavets fugle. I Vadehavet
samles tusinder af vadefugle,
gæs og rovfugle.
Dato: 7. oktober
Guide: Jan Hjort
Pris: fra kr. 680
Tilmelding: via Politikens
hjemmeside eller Her

______________________________________________
Rügen

60.000 traner kan ikke tage
fejl! Rügen er et naturparadis.
Vi skal opleve tranerne gå til
overnatning. Rügen er også en
kultur- og naturperle, og vi vil
på denne tur besøge Arkona,
som er meget flot natur i sig
selv og med maleriske småbyer, men for danskere tilmed
med en spændende stemning
af vendertogt, Absalon og
Svantevit.

Hent program her
Dato: 14.-17. oktober
Guide: Søren Sørensen &
Ebbe Mortensen
Pris: fra kr. 4.200
Tilmelding: via Politikens
hjemmeside eller Her

______________________________________________

DREAM TEAM – KOMPLET
Scanbird kan med glæde præsentere to nye guider Peter Lafrenz og Erling Krabbe, som
længe har stået på ønskesedlen. Med Erling og Peter har Scanbird et Dream team af de
bedste fugle- og naturguider i Danmark og Sverige. Peter debuterer med en rejse til Armenien og Erling med en blomster- & sommerfugle-safari til NV Spanien. Begge rejser
er maj næste år.
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Rejseberetning fra Scanbirds Georgiens rejse i maj
Udsigt til Europas tag med enestående fugleliv, fantastiske landskaber, spændende kulturhistorie og flinke folk….
Af: Stig Jensen

Forventningens glæde er altid den største,
sådan skrev Søren Kierkegaard for snart
længe siden. Mine forventninger til Scanbird rejsen til Georgien var store. Mit første besøg til Georgien var tilbage i 1984,
hvor landet var præget af Sovjetunionens
jernhånd, alligevel var det en mindeværdig
tur.

Meget har ændret sig i Georgien siden
1984, heldigvis. Georgien er et land på
vej frem økonomisk og ikke mindst politisk, med ambitioner om at kvalificere sig
til medlemskab af EU og NATO. I modsætningen det fleste lande i regionen har
Georgien et stærkt forankret demokrati.
Heldigvis er der også meget, som ikke er
ændret, især fuglelivet, naturen og land-

skaberne er stadigvæk imponerende.
Fokus på Scanbird-turen var på tre områder. For det første Kaukasus-bjergene mod
nord. For det andet, steppeområde mod
øst, og endelig det centrale/sydlige af landet på grænsen til Aserbajdsjan.

Kaukasus-området minder meget om
Nepal, og vi boede med udsigt til Kazbegi
bjerget, utrolig smukt og med 5033 moh
højere end ”Europas” højeste bjerg, Mont
Blanc. Fuglelivet smager også lidt á la
Himalaya med arter som stor karmindompap og güldenstadts rødstjert. Vi fik set
de endemiske arter, som kaukasisk kongehøne og sort urfugl plus lokale racer af
bjergpiber, ringdrossel, bjerglærke, berggransanger mm. Plus fede bjergarter som
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lammegrib, murløber, rødpandet gulirisk,
snefinke og meget andet. Den endemiske
bjergged, østkaukasisk tur, kom ligeledes
på bogen.
Steppeområdet Chachuna i det østlige Georgien er helt specielt - bløde bakker med
kort græs i forskellige grønne nuancer.
Området var spækket med farvestrålende
fugle. Hætteværling, biæder, rødhovedet
tornskader, hortulan var karakterfugle. I
områderne med buskvegetation var der
rosasanger, ellekrager, sort frankolin og
ikke at forglemme imponerende flokke
med rosenstære - plus kejserørn på yngleplads og skadegøg, som er registreret
færre end ti gange i landet. Der var også
en del dyr, fine landskildpadder og sørme
også en ulv.

I den centrale/sydlige del boede vi i hovedstaden Tbilisi, meget interessant by,
hvor historiens vingesus møder moderne
arkitektur med stål og glas, og hvor senegalduen rammer nordgrænsen. I det sydlige besøgte vi skove, søområder og David
Gareja klosterkomplekset. Landskabet var
kuperet og smukt. Selve David Gareja er
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en kulturhistorisk perle, der ligger ind over
grænsen til Aserbajdsjan. Fuglemæssigt
særdeles givtigt med smukke jomfrutraner, munkegrib, balkanfluesnapper, grøn
sanger, balkanhøg, rosenbrystet tornskader mm.

Ud over den flotte natur og fine kultursteder, så var der mange fine kulinariske
oplevelser, og landets vine et kapitel med
vindyrkningstraditioner, der går mere end
6000 år tilbage. Vores lokale guide, Archil
var en oplevelse i sig selv, utrolig underholdende og vidende om alle aspekter af
Georgien og med gang i mange ting. Han
er forfatter, skuespiller, tidligere jæger,
habil ornitolog og med en fin og smittende
humor.
Om Georgien lever op til forventningerne
afhænger af kriterierne, men jeg vil tilbage næste år, for det er svært at finde
et land i Europa med flottere kulisse for
fuglekigning uden at være hårdt ramt af
masseturismen.
Scanbird besøger igen Georgien i 2018,
læs om denne rejse her i nyhedsbrevet.
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Georgien

25. april - 3. maj

Få pladser

Rejseleder: Stig Jensen
Pris: kr. 15.200
Hent program her>>
9 dages fantastisk fuglerejse til Georgien.
Turen er planlagt med henblik på optimale
muligheder for at se nogle af landets specialiteter i unik natur. 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, slagfalk, sort fracolin, murløber, hvidrygget stenpikker, bjerggransanger, grøn sanger, rødpandet gulirisk
og snefinke.

Tilmelding: her >>

Oman

17. - 25. november

Rejseleder: Stig Jensen
Pris: kr. 18.900
Hent program her>>
Oplev den fredelige ørkenstat
beliggende ud til det Arabiske Hav.
Her findes ørken, bjerge, laguner og
lange sandstrande.
Op til 200 fuglearter i behageligt
klima.

Tilmelding: her >>
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Andalusien/Syd-Spanien

3.-10. april

Rejseledere: John Frikke & Laura Benito
Pris: kr. 12.400
Hent program her>>
På denne rundrejse i Andalusien
- det sydlige Spanien - besøger
vi en række naturperler som
bjergene omkring den smukke
by Ronda, flamingosøen Fuente
de Piedra, Europas berømteste
nationalparker Doñana m. fl.
Der venter deltagerne en masse
spændende fugle, hvidhovedet
and, marmorand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg,
rødhalset natravn, sørgestenpikker og de afrikanske gæster
eremitibis og lille sejler.
Tilmelding her>>

Estland

29. maj - 4. juni

Rejseleder: John Speich
Pris: kr. 12.000
Hent program her>>

På denne rundrejse vil vi se en masse fugle og
orkidéer samt Tallinn, Estlands hovedstad.
Fuglefaunaen vil byde på skrigeørn, sort stork,
ugler, spætter, citronvipstjert, buskrørsanger
og mange flere.
Mange orkidéer med både tusinder af fruesko
og flueblomst.
Tilmelding: her>>
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Marokko

8. - 17. marts

Vi gentager dette års 10 dages fugletur til Marokko. På turen vil vi besøge de klassiske
lokaliteter omkring Agadir, de høje Atlasbjerge ved Marrakesh, og vi kommer helt ned i
Sahara ørkenen, hvor de store sandklitter findes. Her skal vi med lokal guide prøve at
se nogle af de mest specielle ørkenfugle, som findes i Sahara. Det er ørkenravn, ørken
stor hornugle, ørkenspurv, ørkensanger, kronet og plettet sandhøne, grøn biæder samt
mange arter lærker og stenpikkere. Endvidere vil vi se størstedelen af Marokkos specialiteter som eremitibis, diademrødstjert, sortkronet tchagra, atlas karmousinfinke, berbergrønspætte og tristrams sanger.
Hent turen store program her >>

Guide: Jan Hjort

Pris: kr. 12.900

Tilmelding: her
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Nordvest-spanien

Blomster- & sommerfuglesafari
30 arter orkidéer, 400
arter andre blomster
samt mange flotte og
interessante sommerfugle kan ses på denne
nye Scanbird rejse.
Rejsen koncentreres
om de to flotte bjergområder Picos de Europa og Palentina.
Program og pris forventes klar i løbet af
august.
Guider: Erling Krabbe
& Laura Benito
Send os en mail og få
programmet tilsendt
når det udkomme.
Mail her>>
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Nordtyskland med Helgoland

27.-29. april (Bededagsferien)

Vi skal på turen besøge storkebyen Bergenhusen, flere fine området i vadehavet samt
en heldagstur til Helgoland. På Helgoland vil vi besøge fuglefjeldet med suler, lomvier,
rider m.m. I vadehavet er der mængder af vadefugle som brushøns, ryler og kobbersnepper samt blåhals, skægmejse og havørn. Vi skal bo på et godt hotel i Friedrichstadt.
Pris kr. 3.700
Hent programmet her>>
Tilmeld dig her >>

Extremadura

1.-8. maj

Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns samt mange andre fuglearter vil vi opleve i nogle
af Europas allerfineste fugleområder.
Naturen er meget varieret fra den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og masser
af kork– og stenege til de tørre steppeområder, de små vådområder og de smukke dalstrøg for
foden af Gredos-bjergene.
Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve de gamle byer Cáceres og Trujillo, der gemmer på historier
om en svunden tid.
Sidst på turen besøger vi den smukke Gredos bjergkæde. Her skal vi på en flot bjergtur for at
se efter spansk ibex, stendrossel, blåhals og bjergløvsanger m.fl.

Hent program her>>
Dato: 1. - 8. maj
Guide: Vicky Knudsen
Pris: kr. 12.400
Tilmelding: her>>
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Armenien

25. maj - 2. juni
Rejseleder: Peter Lafrenz
På denne fuglerejse skal vi opleve en stor buket af nogle af
Pris: kr. 15.800
Programmet kommer snart

de eftertragtede arter, som findes i den fjerneste del af Østeuropa og lille Asien. Ud over
fuglene byder Armenien også
på en række interessante kulturseværdigheder.
Af fugle kan vi bl.a. se kaspisk
kongehøne, sumpvibe, grøn
biæder, Raddes jernspurv, hvidhals, hvidrygget og afghanstenpikker, gråhovedet værling,
upchers gulbug, bleg stenspurv
og østlig klippespætmejse.
Send os en mail og få programmet
tilsendt, når det er klart. Mail her>>

Skotlands vilde natur
13.-18. maj

Rejseleder: Søren Sørensen

På denne flotte naturrejse oplever du det berømte højland,
Lock Ness, fuglekolonier, whiskydestilleri og meget mere.

Program bliver klart i løbet af september.
Send os en mail og få programmet tilsendt,
når det er klart. Mail her>>
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Rejser med Politiken Plus 2018
Marokko

Fugle, kultur og natur

Vi skal på denne tur bl.a.
besøge ørkenen i kanten af
Sahara, nogle frodige flodmundinger syd for Agadir,
kysten ved Atlanterhavet og
bjergene i Høje Atlas ved Marrakesh. Valget af rute gør, at
vi får mulighed for rige oplevelser i Sydmarokkos smukke
natur samt undervejs også et
indtryk af folkeliv og byer, som
ligger uden for det mest turistprægede. Marokko er fremmedartet, eksotisk og alligevel

Rumænien

Fugle & natur

Donaus udløb i Rumænien
danner et kæmpe delta. Deltaet er et eldorado for fugle
og huser nogle af de største
ynglekolonier i Europa.
Vi skal opleve deltaet fra båd,
så vi kan komme igennem
små kanaler og besøge øer.
Deltaet er kendt for sine enorme bestande af større fugle.
Områderne langs Donau
er fantastiske. Vi skal på 3
busture besøge Macin nationalpark, Babadag skoven,

er det nemt at være turist - i
mødet med en farverig, gæstfri og venlig befolkning af ikke
mindst berberkultur. Men glem
ikke, at fuglene vil være i absolut fokus - og ikonet for turens opdagelseslyst må være
at finde den meget specielle
eremitibis, som her har sine
sidste frie ynglepladser.
Hent program her
Dato: 10. - 17. marts
Guide: Søren Sørensen
Pris: fra kr. 10.650
Tilmelding: her
steppeområder, søer, rørskove
og laguner ud mod Sortehavet. Her vil vi opleve aftenfalk,
ellekrage, biæder, mellemflagspætte, sørgemejse, nonneog isabellastenpikker samt lille
rørsanger.
Hent program her
Dato: 28. maj - 4. juni
Guide: Jan Hjort
Pris: kr. 13.950
Tilmelding: her

Extremadura (Spanien)

gemmer på historier om en
svunden tid.

Gribbe i hundredvis, ørne,
trapper, sandhøns samt mange
andre fuglearter vil vi opleve i
nogle af Europas aller fineste
fugleområder.
Naturen er meget varieret fra
den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og
masser af kork– og stenege til
de tørre steppeområder og de
små vådområder.
Kulturen er i særklasse! Vi vil
opleve de gamle byer Merida,
Cáceres og Trujillo, der alle

Dato: 25. april - 1. maj

Fugle, orkidéer og kultur

Syd-spanien (Andalusien)
Fugle, Alhambra og natur

Vi skal på denne rundtur opleve nogle af Andalusiens fineste
fuglelokaliteter som flamingosø,
Doñana nationalpark, saliner og
Sierra de Grazalema naturpark
nær Ronda.
Der venter deltagerne en masse
spændende fugle, hvidhovedet
and, marmorand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg,
rødhalset natravn, sørgestenpikker og de afrikanske gæster
eremitibis og lille sejler.
På rejsen vil vi besøge tre

Guide: John Speich
Pris: kr. 12.250
Program & tilmelding:
Forventes klar i starten af september. Følg med på hjemmesiden eller hos Politikken Plus.

verdenskendte kulturseværdigheder, Alhambra, katedralen i
Cordoba og Sevilla.
Dato: 17. - 24. april
Guide: Søren Sørensen & Laura
Benito
Program & tilmelding:
Forventes klar i starten af september. Følg med på hjemmesiden eller hos Politikken Plus.
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Resor med SkOF
Södra Spanien

På denna vackra rundresa
vil vi besöker vi ett antal
naturpärlor så som bergen kring den väcka staden
Ronda, flamingosjön Fuente
de Piedra (där över 20 000
par häckar!), en av Europas
mest berömda nationalparker
Doñana samt ett antal andra
unika och vackra lokaler.
En massa spännande fåglar
väntar för deltagarna. Några
av den arter som är typiska
för området är kopparand,
marmorand, spansk kejsarörn, kamsothöna, skatgök,

iberisk gröngöling, rödhalsad
nattskärra, svart stenskvätta
och de afrikanska gästerna
eremitibis och stubbstjärtseglare.
Hämta program har
Dato: 10 - 17 april
Guide: Tommy Holmgren &
Laura Benito
Pris: Skr. 16 500
Anmälan: här

______________________________________________
Pyrenéerna

Pyrenéerna - den 400 km
långa bergskedjan som skiljer
den Iberiska halvön från
resten av Europa. Upp till 3
400 meter höga bergstoppar, grönskande dalar och
stenökenaktiga slätter bildar
denna fantastiskt vackra
bergskedja!
Denna resa fokuserar på
Pyrenéerna. Vi kommer även
att besöka stäppområden och
Sierra de Guara massivet som
ligger som en utpost innan
Pyrenéerna.
Vi kommer att fokusera på

fåglarna, men även ha tid för
både orkidéer och fjärilar.
Vi hoppas att få se några av
områdets specialiteter så
som murkrypare, lammgam,
dupontlärka citronsiska, svart
stenskvätta, alpjärnsparv och
flyghöns.
Hämta program här
Dato: 21 - 28 maj
Guide: Björn Malmhagen och
Jaume Solér
Pris: Skr. 16 400
Anmälan: här

______________________________________________
Estland

Stora områden av orörd natur
med skogar, sjöar och myrar
väntar Scanbirds deltagare på
denna första resa till Estland.
Landet är ett paradis för
naturälskare. Och ja - esterna
har lyckats skydda mycket av
sin natur genom att inrätta
flera nationalparker av vilka
vi kommer besöka några
av de vackraste och mest
tillgängliga.
Fågelfaunan kommer att
erbjuda skrikörnar, svarta
storkar, ugglor, hackspettar,
citronärla, busksångare och
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mycket fler. Estland har samma jordmån som Öland och
Gotland, och därför är landet
likt de två svenska öarna ett
eldorado för orkidéälskare. På
resan kommer vi att se en av
de absolut finaste nämligen
guckusko samt många fler.
Hämta program här
Dato: 5 - 11 juni
Guide: Thomas Nyberg och
Rein Koresoo
Pris: Skr. 15 900
Anmälan: här

Resor med Club 300
Slut såld

Marocko

Under denna 10 dagar
långa fågel- och naturresa
till Marocko får vi uppleva Nordafrikas fågelrikaste
land och ett antal fågelarter
som är speciella för detta
hörn av världen. Det rör sig
bl.a. om ökennattskärra,
saharasångare, ökenberguv,
atlasgröngöling, afrikansk
bergsökenfink, diademrödstjärt, maghrebstenskvätta,
härfågellärka, tjocknäbbad
lärka och självfallet eremitibis. Vår resrutt gör att vi får
möjlighet att uppleva

Marockos vackra natur och
ibland byar samt folkliv långt
från de normala turiststråken.
Dato: 15 - 24 mars
Guide: Björn Malmhagen
Pris: Skr. 17.000

______________________________________________
Georgien

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.
Hämta program här
Dato: 22 - 30 april
Guide: Thomas Nyberg
Pris: Skr. 19.900
Anmälan: här

______________________________________________
Oman

Upplev det lugna ökenlandet som ligger intill Arabiska
havet. Här finns öknar, berg,
laguner och långa sandstränder. Vi ska bo på ett och
samma hotell i Salalah och
därifrån köra runt med lokala
chafförer.
Upp till 200 fågelarter kan
ses i det behagliga klimatet
vilket bl.a. inkluderar arabiska rödhöna, arabpetrell,
fasanjacana, klippörn, fläcktjockfot, hypokolius, persiska
stenskvätta, arabsångare,

nilsolfågel, arabisk guldvingefink samt mängder med örnar
och vadare.
Dato: 17 - 25 november
Guide: Tommy Holmgren
Pris:
Från Köpenhamn 24 500
Från Stockholm 25 000
Anmälan: här
Program kommer snart

______________________________________________
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Rejseprogram 2017-18
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

Södra Spanien
Fågler och natur

20/9-27/9

Björn Malmhagen

Club300

Åben

Portugal
Fugle & natur

23/9-30/9

Jan Hjort

Scanbird

Udsolgt

8-17/3

Jan Hjort

Scanbird

Åben

Marokko
Fugle, kultur & natur

10-17/3

Søren Sørensen

Politiken

Åben

Marokko
Fåglar & natur

17-24/3

Björn Malmhagen

Club300

Slut Såld

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, blomster & natur

3-10/4

John Frikke

Scanbird

Åben

Syd-Spanien (Andalusien)
Fåglar, blommer & natur

10-17/4

Tommy Holmgren

SkOF

Åben

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, kultur, blomster & natur

17-24/4

Søren Sørensen

Politiken

Åben

Georgien
Fåglar & natur

22-30/4

Thomas Nyberg

Club300

Åben

Georgien
Fugle & natur

25/4-3/5

Stig Jensen

Scanbird

Få pladser

Extremadura
Fugle, kultur, blomster & natur

25/4-1/5

John Speich

Politiken

TBA

Nordtyskland & Helgoland
Fugle, & natur

27-29/4

Jan Hjort og John
Frikke

Scanbird

Åben

1-8/5

Vicky Knudsen

Scanbird

Åben

Pyrenæerne och steppe
Fåglar, natur och orkideer

22-29/5

Björn Malmhagen

SkOF

Åben

Armenien
Fugle & natur

25/5-2/6

Peter Lafrenz

Scanbird

Åben

Rumænien (Donau)
Fugle & natur

28/5-4/6

Jan Hjort

Politiken

Åben

Estland
Fugle & natur

29/5-4/6

John Speich

Scanbird

Åben

Nordvest Spanien (Picos de Europa)
Blomster & sommerfugle

30/5-6/6

Erling Krabbe

Scanbird

TBA

5-11/6

Thomas Nyberg

SkOF

Åben

13-18/5

Søren Sørensen

Politiken

TBA

Oman
Fugle & natur

17-25/11

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Oman
Fåglar og natur

17-25/11

Tommy Holmgren

Club300

TBA

2017

2018
Marokko
Fugle & natur

Extremadura
Fugle, kultur, blomster & natur

Estland
Fåglar & natur
Skotland
Fugle, natur og kultur

Side 14

Bestil på www.scanbird.com

