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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 kysten og naturområder omkring den historiske by Mértola.
Vi vil opleve fugle som begge trappe-arter, sandhøns, skadegøg og mange rovfugle. Langs kysten ser vi flamingoer, vandfugle og orkidéer.
Det er ingen forudsætning at have kendskab til fugle eller orkidéer, og
lysten til at opleve kommer helt af sig selv.

Forside Blå glente (Foto P. Marques)

Mértola

Dag 1.
Tidlig afgang fra København, og vi lander
tidligt på formiddagen i Faro på Algarve
kysten. Fra lufthavnen kører vi til steppeområdet Castro Verde. Vi passerer store
områder med kork- og egetræer og ser
de første ensfarvede stære og måske blå
glente. Vi stopper for frokost på en af
motorvejsrestauranterne, inden vi kommer til Castro Verde steppen, der er en af
hovedlokaliteterne for i dag og de næste
dage. Når vi nærmer os steppen, begynder masterne langs vejen at blive dekoreret med storkereder, og de mange storke
følger os hele vejen til Mértola.
Sidst på dagen ankommer vi til Mina de
São Domingos, hvor vi skal bo i 3 nætter.
Byen ligger ca. 15 km fra Mertola ud til et
parkområde med søer.
Dag 2-3:
2½ dag til at udforske de smukke områder omkring den lille historiske by Mérto-

Stortrappe

la. Mod vest ligger Castro Verde steppen,
som er Portugals vigtigste steppeområde.
På mange måder ligner steppeområdet de
langt mere kendte områder i Extremadura. Langs Guadiana floden ligger Guadiana naturpark med mange flotte klippeformationer.
Hele området er et rent mekka for fugleog naturinteresserede.
Oprindelige steppeområder er efterhånden meget sjældne, da områderne trues
af opdyrkning. Castro Verde er delvist opdyrket, men stadig med plads til mange
af steppens karakterfugle og endda i fine
antal. Både stortrappe og dværgtrappe er
tallige, mens sortbuget sandhøne og ellekrage er mere fåtallige. Rovfugle er her
mange af, og vi kan se blå glente, høgeørn, slangeørn, gåse- og munkegrib m.fl.

Hedehøgen ses i små ynglekolonier, og
områdets tætte bestand af kaniner tiltrækker unge spanske kejserørne, som
opholder sig i området i deres unge år.
Skadegøgen er en anden af steppens spe-

cialiteter. Andre fuglearter, vi kan se, er
rødhøne, triel, rødvinget braksvale, kirkeugle, hærfugl, kalenderlærke, sydlig stor
tornskade og spansk spurv.
Er vi heldige blomstrer steppen og omdannes til et smukt tæppe af lilla og gule
blomster.
Langs Guadiane floden er der flere kortere vandreture i lettere kuperet terræn.
Alle turene går ned langs floden, hvor der
vil være en fin udsigt til klippeområderne på den modsatte side af floden. Klippesvale, rødrygget svale, klippeværling
og blådrossel er arter, som altid er tæt
ved klipper, og sort stork, høgeørn samt
kongeørn bruger klipperne som en ideel
yngleplads. Biæder, iberisk grønspætte,
hærfugl, pirol, hedelærke, theklalærke,
ensfarvet stær, provencesanger og blåskade er andre arter, vi kan se i området.
Mértola var i meget gamle dage en vigtig
handelsstation, da byen havde den sidste
”havn”, som kunne sejles til op ad Guadiana floden. Her har fønikerne, Karthago,
romerne, arabere og kristne brugt byen
som handelscenter. I dag kan denne hi-
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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. Rundt om
bymuren ned mod floden huser byen en
koloni af lille tårnfalk.
En eftermiddag skal vi med lokal kulturguide på et par timers vandring i byen.
Dag 4.
Vi har det meste af dagen i de fine områder omkring Mértola. Om eftermiddagen
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kører vi til Algarve og tjekker ind på det
hyggelige hotel Quinta dos Poetas i udkanten af Faro.
Dag 5
I dag skal vi besøge de lave bjerge langs
Algarve kysten. Vi starter med at besøge orkidé-området Fonto Benémola.
Langs en smuk sti kan vi finde en række
orkidéer, men hvor mange orkidéer, der
blomstrer, mens vi er her, er, afhænger af
hvor varmt og tørt foråret har været. Vi

kan se op til fire forskellige arter ophrys-biblomster (gul, spejl, lak og vestlig sneppe),
sværd-skovlilje og hangøgeurt Herefter vi
vil besøge flere maki-lignende områder med
smålunde m.m. Der er ikke mange rovfugle
i området, men med held ser vi den sjældne
høgeørn. Ellers kan vi finde en række småfugle
som pirol, iberisk gransanger, rødhovedet tornskade, hvidskægget sanger, gulirisk, korttået
træløber og rødrygget svale.
Dag 6.
I dag kører vi til det allerøstligste Algarve nær
grænsen til Spanien. Vi skal besøge Castro
Marim-reservater, som ligger på vestsiden
Guadiane floden, der her er blevet til grænseflod. En smuk bro forbinder de to lande. Selve
Castro Marim er et Ramsar-beskyttet reservat
med vigtige vådområder, saliner og saltsletter.

Vi har mulighed for silkehejre, tophejre,
stylteløber, klyde, rødvinget braksvale,
rovterne, rørhøg, gråsejler, skadegøg og
dværglærke. Hen mod frokost kører vi til
udkanten af Faro, hvor der ligger et fint
lille parkområde. Vi tager måske frokosten med ud til parksøens fugleskjul, hvor
fuglene er meget tillidsfulde. Her kan vi
se dværghejre, sultanhøne, rødhovedet
and og knarand. I parken findes vendehals, hærfugl, sorthovedet sanger, cistussanger og ”black-headed weaver”, som
er en flot afrikansk småfugl, der nu lever
vildt i Algarve.
Dag 7.
I dag starter vi lidt tidligere, da vi har en
længere køretur til Europas fastlands sydvestligste punkt Cabo de São Vicente.
I dette imponerede golde, flade, forrevne
landskab med dramatiske lodrette, stejle
klippepartier direkte ned til havet på begge sider af den smalle tange skal vi bruge
det meste af dagen. Især omkring tan-

gens fyrtårn, skal vi se efter sule og kuhls
og balearskråpe, som oftest ses langt ud
over vandet. På klipperne yngler topskarv
og middelhavsmåge. I luften ligger der
næsten altid rovfugle som slangeørn, sort
glente og gåsegrib. Det lokale vandrefalke-par lever godt af alle de rastende
småfugle, som lander her efter turen fra
Afrika. Af lokale ynglefugle kan vi håbe på
alpesejler, blådrossel, sortstrubet bynkefugl, brillesanger, spottesanger, klippeværling og kernebider.
Senere vil vi besøge den lille by Sagres,
hvor vi måske kan finde en audoinsmåge
i havnen og nyde en kop kaffe på en af
byens hyggelige cafeer.
Dag 8.
Vi skal med en morgenflyver fra Faro
og lander ved middagstid i København.

Praktiske informationer
Pris: kr. 13.500
Tillæg for enkeltværelse 1.850 kr. Depositum 3.100 kr.
I prisen indgår al transport,
•
•
•
•
•
•

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

I prisen indgår ikke frokost den første dag og drikkelse til måltiderne, eventuelle drikkepenge og personlige fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på http://scanbird.com/portugal.
html, herefter får du tilsendt en faktura.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.100 kr. pr. person
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens
pris.
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.
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 forbindelse med bestilling af rejsen.

Hotel:
I Mértola skal vi bo på et 3-stjernet hotel og i Faro på 4-stjernet hotel.
Dværghejre

https://alentejostarhotel.com/en/hotel.html
http://www.quintadospoetas.com/pt/home

Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter og orkidéer.
Scanbird guide: Vicky Knudsen, se Vickys profil her
Endvidere vil der også være en lokal fugleguide med på rejsen.
Teknisk arrangør og kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

