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Grækenland
På Scanbirds nye rejse til Grækenland kommer vi i 9 hele dage rundt på 
de fineste lokaliteter i det nordlige Grækenland. 

Rejsen foregår mest i den helt østlige del af landet, hvor vi besøger både 
det berømte Evros delta og Dadia nationalpark. Sidste del af rejsen bliver 
ved den fuglerige Kerkini sø.

Vi vil se et bredt udsnit af fugle og forventer op mod 180 arter.

Turen vil blive i roligt tempo med rig lejlighed til at studere de lokale fug-
le, og for fotografen er vådområderne et mekka.



Dag 1. København – Thessaloniki – Kavala
Morgenafgang fra København via Wien til 
Thessaloniki, hvor vi lander ved 13-tiden (lokal 
tid).
I lufthavnen møder vi vores lokale guide og 
bus, som er med på resten af rejsen.
Fra lufthavnen kører vi til hotellet i nærheden 
af Kavala. Køretiden er et par timer. Måske gør 
vi et par fuglestop på vejen. 



Dag 2. Mt Paggaio – Alexandropolis
Efter morgenmad skal vi besøge bjerget 
Paggeo. Vi gør de første stop i bjerg-
skove og ser efter misteldrossel, balkan 
fluesnapper og gransanger. Når vi kom-
mer op over trægrænsen, ser vi de første 
hortulaner, som i Grækenland stadig har 
en god bestand. Omkring skiliften findes 
bjergpiber og måske stendrossel. 
Efter Mt Paggaio kører vi til Alexandropo-
lis, Øst-Grækenlands største by. Byen vil 
være vores base for besøget i det østlige 
og vi har fire nætter på et dejligt hotel, 

som ligger lige ud til havet. 
Langs kysten ses ofte træk af måger og 
terner samt ægæisk skråpe og topskarv. 
I vegetationen omkring hotellet syn-
ger østlig bleg gulbug, gærdeværling og 
sydlig nattergal. I de høje træer er der 
syrisk flagspætte. 



Dag 3–5. Det østlige Grækenland
I de næste 3 dage skal vi besøge en perlerække af fine lokaliteter. I hvilken rækkeføl-
ge vil rejselederen beslutte på turen.

Evros deltaet
Evros floden er grænseflod mellem Grækenland og Tyrkiet. Inden udløbet i Adriater-
havet danner floden et enormt delta. Deltaet er meget fuglerigt både for ynglefugle, 
men også for trækfugle som raster i deltaet på deres vej nord- eller sydpå.
Den græske del af deltaet er inddelt i den østlige del og den vestlige del. Den østlige 
del kan alle besøge, mens det kræver tilladelse for at kunne besøge den vestlige del. 
Scanbird vil selvfølgelig forsøge at få en sådanne tilladelse.
I hele deltaet vil der være masser at se på. I de tørre marker op mod deltaet ses 
triel, hætteværling, ellekrage, biæder, hærfugl, markpiber, kalanderlærke, korttået 
lærke og måske aftenfalk og ørnevåge I vådområderne kan vi se de fleste hejrearter, 
dværgskarv, skestork, flere arter terner, stylteløber, klyde og braksvale.  Af småfugle 
ses cettisanger, cistussanger, drosselrørsanger og spansk spurv. 
I området kan vi også håbe at se nogle af Øst-Grækenlands specialiteter. Sporevibe 
har en lille stabil bestand, mens rustand, isabellastenpikker og rosenstær er mere 
fåtallige.



Dadia-Lefkimi-Soufli Forest National Park
Parken er et fantastisk område for rovfugle. I parken yngler tre grippearter, kongeørn, 
lille skrigeørn, slangeørn, dværgørn, balkanhøg og mange flere. 
Gribbebestanden og især den af munkegrib er stigende, Dette skyldes sikkert et 
fodringsprogram i Dadia nationalparken.
Vi starter med at kører op til Dadia og gå gennem skoven (eller kører) ud til skjulet, 
hvorfra man kan se fodringstedet. Her vil sikkert sidde nogle gåse- og munkegribbe, 
og i luften vil der være flere andre rovfugle.
Efter besøget ved Dadia er det måske tid til kaffepause i en af byens små tavernaer. 
I området og langs den gamle vej tilbage mod Alexandropolis findes flere åbne enge, 
fine skovområder samt maki. Her er mulighed for en række fuglearter som sort stork, 
rødhovedet tornskade, bjergløvsanger, turteldue, hvidskægget og sorthovedet sanger, 
mestersanger, pirol, rødrygget svale og hortulan.



Porto Lagos
En hel dag skal vi besøge Porto Lagos området, som ligger en god times kørsel fra 
vores hotel.
Området omkring den smalle tange ved Porto Lagos huser en masse små fine lokali-
teter. Her findes saltbassiner, større søer, små skove og en fin kyststrækning. I salt-
bassinerne kan der raste højarktiske vadefugle som dværgryle og krumnæbbet ryle, 
sidstnævnte i deres flotte røde sommerdragt. Med held lidt ses også sjældnere vade-
fugle som damklire, odinshane og kærløber. Langs den fuglerige kyst ses ofte større 
flokke af flamingo, split- og dværgterne, strandhjejle, spover og præstekraver. Om-
kring søerne ses cettisanger, sydlig nattergal og pungmejse. 
På vej tilbage mod Alexandropolis besøger den store Ismarida sø. Vandspejlet ligger 
et stykke for vejen, men på afstand kan vi sikkert få øje på bøde hvidvinget og hvid-
skægget terne. I store rørskove synger drosselrørsanger og langs vejen østlig bleg 
gulbug og biæder. 
Dagens sidste stop bliver den lille by Kalamokastro, hvor der findes en mindre koloni 
af lille tårnfalk.



Dag 6. Alexandropolis – Kerkini søen
Efter morgenmaden pakker vi bussen efter nogle dejlige dage på hotellet. Inden vi be-
gynder vores lange vej til Kerkini søen besøger vi Loutros bakkerne eller Avas slugten. 
Her har vi igen mulighed for en del af maki arterne, som sorthovedet og hvidskægget 
sanger, hætteværling, hortulan og tornskader. 

Herefter forsætter vi til Kerkini. På vejen gør vi 
frokostophold ved Nestos kløften, hvor der på 
P-pladsen også er mulighed for køb af kaffe og 
andet drikkelse. I den flotte kløft går vi en tur, 
hvor stien nærmest er klistret fast på klippesi-
den. Langs stien håber vi på klippesvale, alpe-
sejler, blådrossel og klippeværling.
Herefter fortætter vi til Kerkini søen, hvor vi 
ankommer sidst på eftermiddagen til vores 
hotel, som ligger med en pragtfuld udsigt over 
en del af søen.



Dag 7 og 8. Kerkini søen og nærliggende områder
Dette fantastiske område er menneskeskabt, da man i 1932 besluttede at opdæmme 
Strimonas floden, og dermed blev Kerkini søen skabt. Smeltevand fra bjerge i Bulga-
rien og Nordmakedonien løber gennem floden og danner Kerkini søen. Dette betyder, 
at vandstanden svinger op til 5 meter fra sent forår til vinter. Søens vand bliver om 
sommeren brugt til vanding af landbrug.
Senere er søen blevet nationalpark og er i dag en af de fuglerigeste søer i hele Euro-
pa. 10.000 par skarver dekorerer alle træer med deres reder, alle Europas hejrearter, 
skestork, sort ibis yngler omkring søen, og søens vartegn er ynglekolonien af krøltop-
pet pelikan på omkring 700 par. Som om dette ikke er nok kommer op til 2-3.000 
hvide pelikaner til søen for at fiske efter mad. 
Vi har to hele dage til at udforske herlighederne, hvor vi også skal ud at sejle på søen 
for at komme hel tæt på søens fugle. På søen ses også flere arter terner, dværgskarv 
og hvidøjet and. 
Omkring søen findes mange små fine lokaliteter. Ikke langt fra hotellet går der en fin 
jordvej langs en biflod til Strimonas floden. Vi vil en morgen gå et par kilometer langs 
bifloden. Her findes flere par masketornskader, middelhavsstenpikker, rødhovedet 
tornskade, biæder, hærfugl, hortulan og med held olivensanger. 



En anden morgen besøger vi spætteskoven, som er grænseskov til Bulgarien. En fan-
tastisk skov, som huser 7 arter spætter, balkanfluesnapper og meget mere. Desværre 
er årstiden ikke den bedste for spætter, men vi håber at kunne spotte et par arter. 
Omkring søen er der mange muligheder for stop, og fugletårne findes her og der. I 
skovene omkring søen yngler der mange rovfugle, og vi skal holde øje i luften med 
lille skrigeørn og slangeørn m.fl. 

Dag 9. Kerkini søen – København
Efter en mindre morgentur er det tid til at sige farvel til Kerkini og begive os de ca. 
100 km til lufthavnen i Thessaloniki og via Wien flyve hjem til København. 



Praktiske informationer

Pris:  14.500 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 2.800
 Depositum kr. 3.000

I prisen indgår: 

• Al transport: fly fra København og bus i Grækenland
• 8 nætter på hotel med morgenmad 
• 8 x aftensmad 
• 7 x frokost (vil være madpakker, som vi spiser i det fri) 
• Lokal guide   
• Scanbird fugle/naturguide med fra København 
• I prisen indgår ikke drikkevare, eventuelle drikkepenge og personlige
 fornødenheder.

Deltagerantal: Der er kun plads til 20 deltagere på denne rejse.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på http://scanbird.com/gr%c3%a-
6kenland.html, herefter får du tilsendt en faktura. 

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Indtil 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.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Grækenland. Scanbird kræver, at vore kunder tegner en hjemtransportforsikring, da 
dette er nemmest for begge parter, hvis uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan 
tegnes, hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsikringsselskab eller f.eks. Europæi-
ske. 

Hotel: Vi skal bo på 3 - 5-stjernede hoteller. 

Kavala: https://electrahotel.gr/en/index.html

Alexandropolis: https://www.alexbh.gr/

Kerkini: https://hotel-erodios.gr/en/erodios-hotel/

Guide: Scanbirds guide bliver Peter Lafrenz. Se mere om Peter her>>

Informationsbrev: 2 måneder før afrejse fremsendes et informationsbrev og fugleli-
ste.

Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 234 234 04
Mail: Scanbird@scanbird.com 
Hjemmeside: www.scanbird.com
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