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Scanbirds nyhedsbrev

        April 2020

I Rausut

SCANBIRDS nyhedsbrev

Scanbird havde set frem at sende vores del-
tagere ud på spændende rejser her i foråret. 
Men dagen før afrejsen til den første Marok-
ko-rejse kom rejseforbuddet fra regeringen, 
og i løbet af nogle få dage stod det klart, at 
alle vores rejser i marts - maj sikkert ville 
blive aflyst. 
Der røg 9 måneders planlægning lige op i 
luften. Men det er klart, at der ikke kan ar-
rangeres rejser, sådan som Coronavirussen 
hærger i øjeblikket.
Hvornår det igen er muligt at rejse er svært 
at forudsige, men vi håber på vores juni rej-
ser og forventer, at Færørejserne til sommer 

kan gennemføres. 

I 2021 vil vi gentage en del af de aflyste rej-
ser, så I får en ny mulighed. Vi satser på at 
starte salget i løbet af maj måned.

Vi har fået mange mails, hvor vores deltage-
re håber, at vi kommer godt gennem krisen. 
Jeg kan berolig jer med, at Scanbird er et 
robust firma og nok skal komme godt ud af 
krisen, og I kan se frem til mange spænden-
de rejser i årene, der kommer. 

God påske

Erik Mølgaard
Direktør 
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 Rejser med Scanbird 2020

Oman  21. - 28. november 2020   
Rejseleder: Stig Jensen     

Pris: kr. 18.900

Hent program her >>

Tilmelding: her >>

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

Oplev den fredelige ørkenstat 
beliggende ud til Det Arabiske Hav.
Her findes ørken, bjerge, laguner og 
lange sandstrande.
Op til 175 fuglearter i behageligt
klima. 

http://scanbird.com/assets/oman-2020-scanbird-ny.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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Nordiske rovdyr
Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske 
grænse. Her er naturen vild og uberørt med store flotte 
skove, søer og højmoser. Det er i disse omgivelser de sto-
re nordiske rovdyr bjørn, ulv og jærv lever. 

Individuelle rejser fra kr. 8.400 (5 dage, 4 nætter) 

Transport tilkommer, der kan flyves fra København og Billund

Hent programmet her>>

http://scanbird.com/assets/scanbird-bjørn-pakkerejse-program-2020-final.pdf
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 Rejser med Politiken Plus

Rumænien (Donau deltaet) 
Fugle og kultur
Dato: 1. - 8. juni 2020
 
Guide: Vicky Knudsen
Pris: kr. 14.150

Hent program her >>

Tilmeld dig her >>

Donaus udløb i Rumænien danner et kæmpe delta. Deltaet er et eldorado 
for fugle og huser nogle af de største ynglekolonier i Europa. 
Vi skal opleve deltaet fra båd, så vi kan komme igennem små kanaler og 
besøge øer. Deltaet er kendt for sine enorme bestande af større fugle.

http://scanbird.com/assets/program-rumænien-pol-2020.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/Rumaenien/#
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De "ukendte" bjerge Picos de Europa og Montaña Pa-
lantina byder på en fantastisk sammensætning af fugle, 
blomster og sommerfugle. I de høje bjerge kan vi se flere 
unikke fuglearter som murløber og snefinke. Der findes 
rigtig mange blomster, og vi kan se op til 20 arter or-
kidéer. Sommerfugle er talrige i de lavere bjerge, og nog-
le er endda endemiske til bjergmassivet.
I Bilboa skal vi se det verdensberømte Guggenheim mus-
seum. 

Nord-Spanien 9.-16. juni 
Luksus naturrejse med besøg på Guggenheim-museet i Bilbao

Rejseleder John Frikke

Pris: kr. 14.950

Hent program her >>

Tilmeld dig her >>

 Rejser med Politiken Plus

http://scanbird.com/assets/program-picos-de-europa-2020.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/Nordspanien/
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Færøerne 4.-9. juli 2020
Scanbirds klassiske sommerrejse til Færøerne. På rejsen skal vi rundt i den færøske 
natur til en række af de større og små øer. Naturen og ikke mindst fuglene vil være i 
centrum her i den grønne atlantiske højsommer mellem fjeldene og fjordene, men der 
bliver naturligvis også god lejlighed til at stifte bekendtskab med hovedstaden og med 
flere byer og helt små bygdesamfund. Turen er lagt til rette, så dagene samlet vil give 
et godt indtryk af en fantastisk natur i et moderne samfund med en spændende nordisk 
historie og kultur.

 Rejse med Politiken Plus 

Guide: Mads Bunch

Hent program her>>

Pris: kr. 13.900

Tilmeld dig her>>

http://scanbird.com/assets/færøerne-classic-pol-2020.pdf
http://scanbird.com/assets/færøerne-classic-pol-2020.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/Faeroerne-Natur-fugle-kultur-og-samfund/
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Rügen  22.- 25. oktober 2020      
Rejseleder: Søren Sørensen og Ebbe Mortensen    

Pris: fra kr. 4.400 

Hent program og tilmeld her>>

60.000 traner kan ikke tage fejl! 
Rügen er et naturparadis. Vi skal 
opleve tranerne gå til overnat-
ning. Rügen er også en kultur- 
og naturperle, og vi vil på denne 
tur besøge Arkona, som er me-
get flot natur i sig selv og med 
maleriske småbyer, men for dan-
skere tilmed med en spændende 
stemning af vendertogt, Absalon 
og Svantevit.

 Rejse med Politiken Plus 

http://scanbird.com/rügen.html
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Portugal 19.-26. september
Guide: Björn Malmhagen

På denna Club300 resa koncentrerar vi oss på södra Portugal längs 
Algarvekusten och naturområden kring den historiska staden Mér-
tola.
Vi kommer att uppleva havsfåglar, båda arterna trappar, flyghöns 
och många rovfåglar. Längs kusten ser vi flamingos, vadarfåglar 
och hägrar.
En av resans höjdpunkter är havsfågelturen ut från Sages, där det 
finns goda möjligheter på bl.a. större lira och havslöpare.

Hämta program här>>

Pris: Från Köpenhamn Skr. 19 900
        
        Från Stockholm Skr. 19 900

Anmälan här>>

http://scanbird.com/assets/portugal-efterår-2020-club300.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-club300.html
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Södra Spanien 17.-24. september
Guide: Tommy Holmgren

Södra Spanien har mycket mer att erbjuda för den 
fågel- och naturintresserade. Vi kommer på den-
na SkOF resa att studera det berömda rovfågel-
sträcket som passerar Tarifa samt besöka flera de 
många fina rastlokaler som ligger i området.

Vi kommer på resan se ett stort urval av olika få-
gelarter kryddat med ett antal lite mer sällsynta 
som finns i denna sydvästra dela av Europa. Det 
rör sig bl.a. om afrikanska gäster så som eremiti-
bis, Rüppelgam, stubbstjärtseglare och trädgårds-
bulbyl samt lokala specialiteter så som marmorand, 
kopparand och kamsothöna.

Hämta program här>>

Pris: Från Köpenhamn Skr. 19 000
       
        Från Stockholm Skr. 19 000

Anmälan här>>

http://scanbird.com/assets/sydspanien-2020-skof.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Rejseprogram 

TBA = Information kommer snart

Rejsemål Dato Rejseleder Partner Status

20202020
Georgien
Fugle & natur 22.-30. april Erling Krabbe Scanbird Aflyst

Sicilien
Fugle & natur 23.-30. april Jan Hjort Scanbird Aflyst

Spanien (Valencia & Alicante)
Fugle, kultur og natur 28/4-4/5 Stig Jensen Politiken Plus Aflyst

Spanien (Extremadura)
Fugle, kultur & natur 30/4-7/5 John Speich Scanbird Aflyst

Rumænien
Fugle & natur 1.-8. Juni Vicky Knudsen Politiken Plus Åben

Spanien (Picos de Europa)
Fugle & natur 9.-16. juni John Frikke Politiken Plus Åben

Færøerne
Fugle & natur 27/6-3/7 Søren Sørensen Scanbird Udsolgt

Færøerne
Fugle, samfund & natur 4.-9. juli Mads Bunch Politiken Plus Åben

Södra Spanien
Fåglar och Natur

17.-24. sep-
tember Tommy Holmgren SkOF Res Åben

Portugal
Fåglar och Natur

19.-26. sep-
tember Björn Malmhagen Club300 Åben

Oman
Fugle & natur

21.-28. No-
vember Stig Jensen Scanbird Åben


