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Extremadura 8 dagar 4 - 11 maj 2022 

 Fåglar, Kultur och Natur     
 

Guide: Tommy Holmgren 
 
Det är med stor glädje som Scanbird igen kan erbjuda en resa till Spaniens 

bakgård - Extremadura - en region som naturälskare i åratal har sökt sig till! 
Utöver detta fantastiska område besöker vi även den vackra bergskedjan  

Sierra de Gredos. 
 
Gamar i hundratals, örnar, trappar, flyghöns och hundratals andra fågelarter 

kommer vi att få uppleva i Extremadura, som har några av Europas absolut 
finaste fågelområden. 

 
Naturen är mycket varierande från stora Monfragüe nationalpark med floder, 
klippor och massor av kork- och stenekar till de torra stäppområden, små 

våtmarker och den vackra dalen vid foten av Gredosbergen. 
 

Kulturupplevelserna är fantastiska! Vi kommer att besöka gamla städer som 
Cáceres och Trujillo, som båda döljer berättelser om en svunnen tid. Cáceres 
med sin gamla medeltida stadskärnan och Trujillo med den vackra borgen 

och där stadens söner var en del i "upptäckten" av Amerika! 
 

  

 

 
Stäppen i full blom 
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Dag 1 Köpenhamn – Madrid – Extremadura 

Vi flyger tidigt på morgonen från Köpenhamn via München till Madrid. Här väntar vår 
buss på att köra oss vidare de ca 30 milen till Extremadura. Vi kommer göra ett 

kortare stop längs vägen för att fika och handla lite innan vi fortsätter till vårt 4-
stjärniga hotell där middagen väntar på oss. Vi ska bo på detta hotell i 3 nätter. 
 

Dag 2  Monfragüe Nationalpark  
Vi kommer att spendera hela dagen med att utforska Spaniens mest berömda 

nationalpark. Parken är 120 kvadratkilometer och förklarades som "Biosphere 
Reserve" av UNESCO 2003. Parken består av stora områden som domineras av kork- 
och stenekar med låga berg, floder och branta klippor. Mitt i parken ligger den lilla 

staden Villa Real de San Carlos, där informationscentrat för parken ligger samt några 
restauranger och souvenirbutiker. 

 

 
Monfragüe Nationalpark 

 
Peña Falcón 

 
Grågam 

 
Gåsgam 

 

Parken är känd för sitt rika fågelliv och det är särskilt rovfåglar kommer dra till sig 
våran uppmärksamhet. Ingenstans i Europa är beståndet av rovfåglar så stort som 

här. Det häckar hundratals gamar (av 3 arter), spansk kejsarörn, dvärgörn, ormörn, 
hökörn, och pilgrimsfalk. Parken är också hem för en stor population av kronhjort och 
vildsvin - iberisk lo och utter kan även ses sällsynt, vilka vi dock inte räknar med att 

se på denna resa. 
Vi börjar dagen med att besöka området med utsikt över klippan Peña Falcón, som är 

vackert beläget invid floden Tajo. Klippan är känd för sin stora population av gåsgam, 
vilka vi kommer få se på riktigt nära håll. Cirka 400 gamar håller till runt klippan och 
de imponerande fåglarna med ett vingspann på 2,5 meter kommer flygande förbi oss 

på närmast ”klappavstånd”. Dessutom kan även den ännu större grågamen ses flyga 
förbi på nära håll. Kring observationsplatsen håller klippsparv och blåtrast till 

samtidigt som klippsvalorna patrullerar längs klippsidorna. Extremadura är också känt 
för sina många vita storkar. 
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Gåsgamar i Monfragüe N.P. 

 
Här på klippan finns den mer sällsynta svarta storken och den häckar här sida vid sida 

med gåsgamarna. Från Peña Falcón är vårt nästa stopp längs floden Tejo, vilken är 
huvudfloden genom parken. Vi kommer att ta en promenad längs floden eller längs 

något av biflödena. Förutom många intressanta växter och blommor, är det uppe i 
luften som det händer. Rovfåglar ses överallt och längs floden finns det goda chanser 
för hökörn, dvärgörn och ormörn. 

 
Vi gör ett kaffestopp i staden Villa Real de San Carlos med tid för att besöka 

informationcentrat samt köpa några souvenirer, innan det är lunch som vi njuter av i 
det fria. Efter lunch kör vi ut till en annan av de berömda rovfågelklipporna. Här är 
chansen för spansk kejsarörn mycket god. Den spanska kejsarörnen häckar i princip 

bara i Spanien och det finns inte mer än 280 par i landet. På berget kan vi ha tur att 
hitta berguv, som ofta har sitt bo här. 

 
Om tid finns kommer vi under sen eftermiddag besöka den gamla borgen "Ermita y 
Castillo de Monfragüe", som kan dateras tillbaka till år 713. Den byggdes av araberna 

som hade erövrat landet vid denna tidpunkt. Borgen, som idag mestadels är i ruiner, 
ligger på en kulle med en fantastisk utsikt över parken. 

 
Dag 3  Arrocampo  
Vi börjar dagen med att köra den gamla vägen till Arrocampo. Längs den slingrande 

vägen kommer vi att göra flera stopp. Det är särskilt de sydeuropeiska sångarna vi 
söker efter och vi har chans för herdesångare, sammetshätta, rostsångare, 

provencesångare och glasögonsångare samt sydnäktergal och härfågel. Arrocampo är 
en av de viktigaste våtmarken i regionen och är även ett reservat. Vi ska från 
gömslen leta efter purpurhöna  (en iberisk specialitet) samt flera hägerarter så som 

natt-, ägrett-, silkes-, purpur- och rallhäger. I vassområdet hörs flera arter sångare 
och på ängarna ser vi svarthakade buskskvättor. De senaste åren har det även häckat 
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några par av svartvingade glador i området. I en by i närheten som vi besöker häckar 

flera par rödfalkar i kyrkan och från ett närliggande café kan vi studera dessa läckra 
små falkar. På eftermiddagen besöker vi en liten backe i en olivlund som är känd för 

sina många orkidéer. Så här i maj, i slutet av säsongen, så vi kommer förmodligen 
bara se ett fåtal arter så som göknycklar, borstnycklar, och bi-ofrys. 
 

Dag 4  Talaván, Monroyområdet och Cáceres 
Vägen mot Monroy domineras av stora haciendas (egendomar). Här finns stora 

områden med betande får och kor - ett fint skafferi för områdets många gamar. Har vi 
tur kanske vi kan få se flera hundra gamar sitta vid ett dött djur och få sig en god 
måltid. Annars är det ett område där vi kommer att se vita storkar i stora 

koncentrationer. Storkarna går mestadels av tiden runt på fälten på jakt efter grodor, 
gräshoppor, ödlor eller annan föda. 

Vi börjar dagen med att besöka "pinjeskogen" där en koloni av storkar häckar i träden 
tillsammans med spanska sparvar. Med lite tur kan vi också möta den svartvingade 
gladan i detta område. Sedan kör vi till en av de få våtmarkerna i Extremadura, där vi 

tittar efter rödvingad vadardsvala, kalenderlärka, kungsörn, ängshök, iberisk varfågel 
samt diverse arter änder och hägrar. På eftermiddagen anländer vi till Cáceres som är 

en av de mest spännande städerna i Spanien. Staden utnämndes till världsarv av 
UNESCO 1986. Stadens gamla medeltida stadskärnan har många välbevarade palats, 

kyrkor och kloster. Från Plaza Mayor går vi in i gamla stan genom Arco de la Estrella 
för att se flera mysiga torg, gamla slott och kyrkor. I Cáceres häckar många par 
rödfalk samt blek tornseglare. 

 
Vår lokala kulturguide tar oss runt i staden på en tvåtimmars promenad för att berätta 

några av de många historier som staden döljer. Efter turen kommer det att finnas tid 
att utforska staden på egen hand eller ta en kaffe på ett av stadens otaliga kaféer. 
 

 
Talavánsjön 

 
 Vackra blommor 

 
Cáceres 

 
Cáceres 
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Dag 5  Stäppområdet och Trujillo 

Centrala Spanien hyser resterna av det stora europeiska stäppområdet som aldrig 
odlats utan istället avsatts som reservat. Inte långt från Trujillo hittar vi delar av detta 

område som vi kommer att besöka tidigt på morgonen innan det blir för varmt. Vi ska 
leta efter de egendomliga trapparna, som en gång var utbredda enda norrut till 
Sverige. Stortrapp och småtramp är faktiskt släkt med tranan. Stortrappen kan bli till 

över 1 m hög väga över 15 kg. Stortrappshanen spelar sitt fantastiska spel där den 
vänder ut och in på hela fjäderdräkten (som brukar kallas ”skumbad”) för att visa för 

andra hanar att de inte ska försöka ta någon av hans honor. Småtrappen däremot har 
bara en hona och spelar med ett karakteristiskt ”pruttande” som även yttras i 
spelflykt.  

Vitbukig och svartbukig flyghöna är två andra stäppspecialiteter som tidigt på 
morgonen flyger för att dricka vid något vattenhål för att sedan sprida ut sig i på de 

torra områden. Från stäppen kör vi till den lilla staden Santa Marta de Magasca där 
det finns en möjlighet att köpa en kopp kaffe i stadens lilla mysiga café. När vi sedan 
fortsätter, kommer rovfåglar att vara upp i luften och återigen dominerar gamar och 

örnar himlen. Vårt fokus kommer dock nu ligga på de många holkar som finns 
uppsatta längs vägen. I dessa häckar blåkråkor och rödfalkar sida vid sida. I 

omkringliggande marker spanar vi efter ängshökar och kalanderlärka. På vägen 
tillbaka mot Trujillo spanar vi efter skatgök, en kusin till vår egen gök. Den föredrar 

torra småbuskiga områden där den använder den vanliga skatan som värd för sina 
ägg. 
 

 
Skatgök 

 
Stäppen 

 
Trujillo 

 
Trujillo 

 

På eftermiddagen besöker vi Trujillo och vår kulturguide ska igen guida oss runt i 
denna gamla stad. Staden är byggd kring den imponerande borgen, som byggdes av 
araberna på 700-talet. Borgens högt placerad läge med fantastisk panoramautsikt gav 

Trujillo en strategisk plats mellan Madrid och Lissabon. Senare reste några av stadens 
söner för att erövra den nya världen. Den mest kända var Francisco Pizarro, som 
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tillsammans med sina bröder erövrade Peru. Francisco kom hem och byggde 

imponerande palats och på torget restes en stor staty av honom. 
 

Dag 6  Torrejón el Rubio – Sierra de Gredos 
Efter frukost beger vi oss genom Monfragüe nationalpark och fortsätter vidare upp i 
bergen. Vårt mål är den vackra bergskedjan Sierra de Gredos, där den högsta toppen 

är över 2 500 m.ö.h. På vägen gör vi flera stopp, och vi räknar med att anlända till 
hotellet till middag. På eftermiddagen kommer vi att besöka några av de närliggande 

lokalerna för att leta efter ett antal för området speciella arter. På denna höjd finns 
inte lika många olika arter, men de vi ser är specialiserade för dessa mer karga 
miljöer. Det är särskilt bergsångare, stensparv och citronsiska vi ska leta efter. 

Bergsångare är en karaktärsfågel och stensparv finns runt hotellet. Citronsiskan är 
alltid lite lurigare och klart fåtaligare. Vi kommer att bo på det mysiga hotellet 

Almanzor, som har en fantastisk vy över Sierra de Gredos toppar. 
 
Dag 7  Sierra de Gredos  

Efter frukost kommer vi att besöka nationalparken "Reserva Nacional de Gredos". Vi 
ska upp på kalfjället och kommer att vandra längs en mycket vacker naturstig på upp 

på fjällheden. Utsikten är imponerande och på sluttningarna spanar vi efter efter 
iberisk stenbock, som vanligtvis är väldigt skygg. Här i parken är det dock förbud mot 

jakt och djuren kan ofta ses på nära håll. Längs stigen håller vi också ögonen öppna 
efter för området typiska fågelarter så som alpkråka, stentrast, blåhake, 
vattenpiplärka, klippsparv och med stor tur även alpjärnsparv. 

 
Dag 8  Sierra de Gredos - Madrid – Köpenhamn 

Vi gör en kortare morgontur i närheten av hotellet för att leta efter citronsiska och 
bergsångare. Vi lämnar hotellet på förmiddagen för att ta eftermiddagsflyget till 
Köpenhamn, där vi landar ca. 21.30. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Sierra de Gredos 

 
Iberisk stenbock 
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Praktisk information 
 

Pris: 18 425 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2 450 kr.  

Anmälningsavgift: 3 000 kr. 

 

I priset ingår:  

Alla transporter - flyg från Köpenhamn och egen buss i Spanien. 

- 7 nätter på hotel med frukost. 

- 6 luncher som är lunchpaket som äts i fält. 

- 7 middagar med vin och vatten till några av måltiderna. 

- Lokal naturguide från dag 2 till sista dagen. 

- Lokal kulturguide i Cáceres och Trujillo. 

- Entréavgift till några av sevärdheterna i Cáceres och Trujillo. 

- Fågel/naturguide från Scanbird med från Köpenhamn. 

 

I priset ingår inte dricka till alla måltider (till några ingår vin), eventuell dricks samt 

övriga personliga inköp. 

 

Hotell: Vi kommer bo på 4-stjärniga hotell i Extremadura och Trujillo samt ett mycket 

bra och trevligt 2-stjärnigt hotell de sista nätterna i Gredos. 

 

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.  

 

Informationsbrev: Deltagarna kommer 2 månader innan resan få ett brev med 

praktisk information samt en fågelchecklista.  

http://www.scanbird.com/
https://d.docs.live.net/4a8330ae0b207702/Scanbird/Programmer/www.rejsegarantifonden.dk
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Övrig information:  

Om Extremadura: http://www.extremaduraguide.com 

Visit Extremadura: http://www.visitextremadura.co.uk/ 

 

Reseledare: Tommy Holmgren, du kan läsa om Tommy här  

 

Arrangör och kontakt  

 

Scanbird ApS 
Telefon: +45 23 42 34 04 

Mail: scanbird@scanbird.com 

Hemsida: www.scanbird.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.extremaduraguide.com/
http://www.visitextremadura.co.uk/
http://scanbird.com/birdguides.html
mailto:scanbird@scanbird.com
https://d.docs.live.net/4a8330ae0b207702/Scanbird/Programmer/www.scanbird.com
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Biätare 
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