
scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04 Side 1

 Scan-Nyt
Scanbirds nyhedsbrev

        Maj 2018

SCANBIRDs nyhedsbrev

Det er nogle måneder siden I har hørt fra 
Scanbird og her kommer et lille nyheds-
brev.
Forårets rejser ser ud til at gå fint. Man-
ge fine fugle og andre oplevelser beretter 
rejselederne om efter hjemkomst. 
På kontoret er vi i fuld gang med, at plan-
lægge 2019 programmet. Af nye rejsemål  
planlægger vi Hercegovina og Kuwait, 
samt gensyn med mange af de populære 
steder vi har besøgt de senere år.
Vi forventer tilmeldingen til 2019 rejserne 
åbner i juni. 

Ny adresse
Scanbird har fået ny adresse og den er 

Tværmarksvej 40
2860 Søborg

Sidst i maj træder de nye EU regler om 
datahåndtering i kraft. I vil på Scanbirds 
hjemmeside under "generelle bestem-
melser" kunne (fra sidst i maj) læse om 
Scanbirds håndtering af disse regler.

Nu må I have et rigtig godt forår og nyde 
det dejlige vejr. 

Erik Mølgaard
Direktør
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 Rejser med Scanbird 2018

Oman  20. - 28. november   
Rejseleder: Erling Krabbe     

Pris: kr. 18.900

Hent program her>>

Tilmelding: her >>

Inkl.
Resort hotel
Bus/jeeps med lokal chauffør
Havfugletur
Al mad m.m.

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. 

Ekstra rejse

http://scanbird.com/Oman%202018%20Scanbird%20Ekstra.pdf
http://scanbird.com/oman.html
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Østskånes fugle og natur

Dato: 26. maj 
Guide: Søren Sørensen og Ebbe Mortensen

Læse mere og

tilmeld her>>
Langs Østersøkysten finder man noget 
af den flotteste og mest særprægede 
natur i Skåne, og vi skal på denne tur 
besøge de lysåbne skove i det fulde løv-
spring,orkidéer, blomsterne æbleplanta-
ger og hedepartier i et dramatisk kuperet 
terræn. Flere steder er det ned til hvide 
sandstrande, og i slettelandet omkring 
den store Helgeå er der enestående våd-
områder. 

Nogle hovedmål vil være Stenshuvud na-
tionalpark, Drakanmöllans naturreservat, 
Skånes højeste vandfald og Hammersjön 
i Vattenriket ved Kristianstad. Her har vi 
chanc for pirol, sortterne, grønspætte, 
makpiber, hedelærke, rødrygget tornska-
de, stenpikke samt flere orkidé-arter.

Orkidé-safari til Møn
Dato: 1. juli 2018

Guide: Ebbe Mortensen

Læs mere og tilmeld>>

På Møns Klint vokser der mange orkidéer, 
og på denne årstid blomstrer den sjæld-
ne orkidé Horndrager, som i Danmark kun 
findes i Jydelejet på Møn. Arten har siden 
1989 været overvåget, og takket være 
intensiv naturpleje er arten nu i fremgang 
og spredning. På turen kan vi også stif-
te bekendtskab med andre orkideer som 
rød- og hvidgul Skovlilje, Skov-Gøgeurt og 
Sump-Hullæbe.
Ud over de flotte orkideer er der mange 
andre fine blomster at se på, og der er 
næppe en blomst, som guiderne ikke kan 
fortælle om.
På turen kommer vi ud at se selve Møns 
Klint, hvor vandrefalken yngler. 

https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/ostskanes-fugle-og-natur/#
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/ostskanes-fugle-og-natur/#
https://butik.information.dk/products/blomstersafari-pa-mon


Bestil på www.scanbird.comSide 4

    Resor med Club 300

Oman 17 - 25 november

Rejseledera: Tommy Holmgren

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, nil-
solfågel, arabisk guldvingefink samt mängder med örnar och 
vadare.

Hämta program här>>        Anmäld här>>

Pris: 

Från Köpenhamn Skr. 24 500
Från Stockholm   Skr. 25 000

http://scanbird.com/Oman%202018%20%20club300.pdf
http://scanbird.com/page73.html
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Rejsemål Dato Rejseleder Partner Status

2018

Pyrenæerne och steppe
Fåglar, natur och orkideer 22-29/5 Björn Malmhagen SkOF 2 platser

Armenien 
Fugle & natur 25/5-2/6 Peter Lafrenz Scanbird Udsolgt

Rumænien (Donau)
Fugle & natur 28/5-4/6 Jan Hjort Politiken Udsolgt

Estland
Fugle & natur 29/5-4/6 John Speich Scanbird Udsolgt

Nordvest Spanien (Picos de Europa)
Blomster & sommerfugle 30/5-6/6 Erling Krabbe Scanbird Udsolgt

Estland
Fåglar & natur 5-11/6 Thomas Nyberg SkOF Åben

Skotland
Fugle, natur og kultur 13-18/5 Søren Sørensen Politiken Udsolgt

Færøerne
Fugle, natur, samfund og kultur 1-6/6 Mads Bunch Politiken Udsolgt

Oman
Fugle & natur 17-25/11 Stig Jensen Scanbird Udsolgt

Oman
Fåglar og natur 17-25/11 Tommy Holmgren Club300 Åben

Oman
Fugle & natur 20-28/11 Erling Krabbe Scanbird Åben

2019

Marokko
Fugle og natur marts 19 TBA Scanbird TBA

Syd-spanien
Fugle & natur April 19 TBA Scanbird TBA

Portugal
Fugle og natur April 19 TBA Scanbird TBA

Kuwait
Fugle og natur April 19 Mads Bunch Scanbird TBA

Georgien
Fugle og natur April/maj 19 TBA Scanbird TBA

Armenien
Fugle og natur Maj 19 TBA Scanbird TBA

Herzagovina
Fugle & natur Maj 19 TBA Scanbird TBA

Svalbard
Fugle, isbjørn & natur 9.-17. juni 19 John Frikke Scanbird TBA

Rejseprogram 2018


