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Pyrenæerne - den 400 km lange bjergkæde, som adskiller den 
iberiske halvø med resten af Europa. Op til 3.400 meter forrev-
ne bjergtoppe, frodige dalstrøg og stenørkenagtige sletter dan-
ner den smukke bjergkæde. 

Denne Scanbird rejse har fokus på Pyrenæerne. Vi kommer 
også til at besøge steppeområder og Sierra de Guara massivet, 
som ligger som en forpost inden Pyrenæerne. 

Vi vil fokusere på fuglene, og også have tid til både orkidéer og 
sommerfugle.

Vi håber på nogle af områdets specialiteter som murløber, lam-
megrib, duponts lærke, citronsisken, sørgestenpikker, alpejern-
spurv og sandhøns. 

Gåsegrib
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Dag 1. København – Barcelona – Bel-
chite
Morgenafgang fra København til Barce-
lona. I lufthavnen møder vi vores lokale 
guide Jaume, som vil være med os rundt 
på turen. Vi kører mod Belchite området, 
som ligger ca. 300 km fra lufthavnen. 
Undervejs spiser vi frokost (ikke inklude-
ret) på en af de mange restauranter, som 
ligger langs motorvejen og besøger det 
opdyrkede steppeområde omkring Lleida. 
Her har vi chance for dværgtrappe, elle-
krage, hedehøg og kalanderlærke. Heref-
ter fortsætter vi til hotellet.

Dag 2. Belchite området 
Området er et større steppeområde med 
flotte landskaber, som godt kan få tan-
kerne hen på en bedre spaghetti Western. 
Den ornitologiske forening ejer et mindre 
reservat, hvor flere steppearter findes. 
Områdets vartegn er uden tvivl den sky 
duponts lærke, som mange gange er 
nemmere at høre end at se løbe rundt 
mellem de små saltbuske. Vi starter da-
gen tidligt om morgenen for at have den 
bedste chance for at se den sky lærke. 

Andre specialiteter er begge sandhøns og 
dvæglærke. Resten af dagen vil vi be-
søge flere steder på steppen og måske 

langs Ebro floden, som ikke ligger langt 
væk. Vi kan se sort glente, slangeørn, lille 
tårnfalk, hedehøg, purperhejre, kohejre, 
kalanderlærke, korttået lærke, middel-
havsstenpikker, pirol, biæder, spottesan-
ger, ensfarvet stær og pungmejse.

Dag 3. Belchite – Echo dalen (Pyre-
næerne)
Vi har endnu et forsøg på duponts lærke, 
hvis den glippede dagen før. Ellers går 
turen mod Pyrenæerne. På vejen besøger 
vi et bjergpas, hvor der ofte ses stendros-
sel. I skovene omkring klosteret San Juan 
de la Peña findes sortspætte, bjergløv-
sanger, rødtoppet fuglekonge, topmejse 
og lille korsnæb. Med udsigt til Pyrenæer-
ne kan vi se gåsegrib og ådselsgrib. Sidst 
på eftermiddagen kommer vi til vores 
hyggelige hotel i Echo dalen med en fan-
tastisk udsigt til Pyrenæerne. 

Hedehøg

Spidshalet sandhøne
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Dag 4-5. Pyrenæerne
Vi har hele to dage til at udforske dette imponerende område. Vi starter med at be-
søge det blandt ornitologer velkendte område Grabadito. Omkring den lille café ses 
citronsisken, gåsegrib og lammegrib. Efter et par kilometer på en flot vandresti kom-
mer vi til en enorm klippe, som huser området eneste par murløbere. 
Det tager ofte nogle timer før de ejendommelige fugle viser sig, så det gælder om at 
sidde og gennemse de stejle klippesider. Området er også rigt på orkidéer, sidst så vi 
rederod, rød skovlilje, bakke-gøgelilje og skov-gøgeurt. 
Om eftermiddagen kører vi op i Echo dalen. Langs den flotte, smalle vej med flere 
tunneller og stejle klippeside lige ned til vejen ender vi ved vejs ende i et flot skovom-
råde. Her findes dværgørn, slangeørn, vandstær og korttået træløber. 
På anden dagen kører vi til Belagua dalen, som ligger i nabostaten Navarra. Op mod 
den franske grænse kommer vi op over trægrænsen, hvor landskabet ændrer sig til 
nøgne, lidt forblæste bjergsletter med en herlig ren luft. Vi fortsætter lidt ind i Frank-
rig, da nogle af bjergarterne er nemmere der. Her findes alpekrage og alpeallike, 
bjergpiber, ringdrossel, lammegrib, kongeørn og med held alpejernspurv. 

Grabadito

Murløber

Grabadito

Alpejernspurv Slangeørn

Skov-gøgeurt
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Dag 6. Pyrenæerne - Sierra de Guara
Vi starter med at køre op til grænsepasset Portalet, endnu et 
imponerende område i Pyrenæerne med fantastiske landskaber. 
Vi vil have mulighed for de fleste bjergarter, som vi har set efter 
de seneste dage samt hortulan og den flotte orkidé fruesko, 
som kun findes 3 steder i Pyrenæerne. Herfra er der nogle times 
kørsel til Sierra de Guara. Vi gør stop ved spændende bjergfor-
mationer omkring Riglos, hvor der sikkert også bliver tid til et 
kaffestop. Sidst på eftermiddagen kommer vi frem til vores hyg-
gelige hotel i den lille by Bierge.  

Sierra de Guara

Fruesko
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Dag 7. Sierra de Guara
Sierra de Guara er et stort bjerg-
massiv lige syd for Pyrenæerne. 
Massivet blev allerede til National-
park i 1990.  Området består af 
flotte spektakulære klipper med 
søjler og tinder. Smukke kløfter, 
egeskove, mandelplantager, oli-
venlunde og mange små ”sovende 
byer”. Især lammegribben har en 
fin bestand og ses ofte her bedre 
end i Pyrenæerne. 
Vi starter med at besøge et områ-
de, hvor der findes både brillesan-
ger, stenspurv og sort stenpikker. 
Senere kører vi højere op i mas-
sivet og ser efter rovfugle. Her er 
den første chance for lammegrib 
og kongeørn. Mere talrige er gåse-
grib, vandrefalk og slangeørn. 
Om eftermiddagen besøger vi en 
slugt, som ligge nord for vores ho-
tel. Området er måske den bedste 
lammegrib-lokalitet, vi kommer 
til at besøge på turen, da et par 
mange gange holder til i slugten. 
I løbet af dagen vil se mange an-
dre arter som sydlig nattergal, 
biæder, theklalærke, klippesvale, 
blådrossel og alpesejler. 

Dag 8. Sierra de Guara – Bar-
celona – København
Vi starter dagen med at se efter 
nogle af de sydlandske sangere 
som provencesanger, mestersan-
ger og hvidskægget sanger.  Her-
efter køre vi til Barcelona og tager 
et eftermiddagsfly til København 
og lander først på aftenen i Køben-
havn. 

Lammegrib
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Praktiske informationer

Pris: 14.500 kr. i delt dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse, koster det kr. 2.400 
Depositum 2.800 kr.

I prisen vil indgå:
• Al transport og udflugter, som beskrevet i programmet
• 7 nætter på hotel med morgenmad
• 7 x aftensmad 
• 6 x frokoster, (madpakker)
• Scanbird guide
• Lokal fugle/naturguide (Jaume Solar) med på hele turen fra Barcelona

I prisen indgår ikke frokost den første og sidste dag, drikkelse til alle måltider, drikke-
penge og personlige fornødenheder.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på www.scanbird.com, herefter får 
du tilsendt en faktura.

Naturrejse: På en naturrejse er det den vilde natur, vi skal opleve. Derfor kan f.eks. 
vejret spille en afgørende faktor, i forhold til om vi kan opleve alt, hvad der er be-
skrevet i programmet. Det er dog den risiko, der er, når vi vil opleve naturen på dens 
præmisser. Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelser grundet ovennævnte 
forhold. 

Afbestilling 
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.800 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.

Guide: Jan Hjort, du kan læse mere om Jan Her

Er turen anstrengende? Turen er ikke anstrengende, men vi vil komme ud for gåtu-
re på nogle kilometeres længde i lidt ujævnt terræn.

ForsikringForsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder på I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder på 
Cypern. Eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore Cypern. Eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore 
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis 
uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan tegnes i forbindelse med bestilling af rej-uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan tegnes i forbindelse med bestilling af rej-
sen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan tilkøbes.sen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Hotel: Vi skal bo på følgende hoteller:
Hotel i Rincon del Cierzo https://www.rincondelcierzo.com/
Hotel Uson www.hoteluson.com/
Hosteria de Guara http://www.hosteriadeguara.com/en/home/

Hotellerne i Belchite og Echo dalen er små hyggelige hoteller (Der findes ikke andet). 

http://scanbird.com/guides.html
http://www.hoteluson.com
http://www.hosteriadeguara.com/en/home/
www.hosteriadeguara.com/en/hotel
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Informationsbrev: Deltagerne vil inden 
turen modtage et brev med praktiske oplys-
ninger og tjekliste over mulige fuglearter.

Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com Hjemmeside: 
www.scanbird.com

mailto:Scanbird@scanbird.com
http://www.scanbird.com

