
scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04 Side 1

 SScan-Nyt
Scanbirds nyhedsbrev

        December 2020

I Rausut

SCANBIRDS nyhedsbrev

Året går snart på held, og vi kan se tilbage på et 
år i Covid-19's tegn. Det er ikke blevet til mange 
rejser, og mange af os har været mere eller mindre 
isoleret af frygt for smitten. 

Heldigvis er der håb forude. I disse dage begynder 
vi i Danmark og Europa at vaccinere mod Covid-19, 
og i løbet af foråret vil det igen blive muligt at rej-
se. I dette nyhedsbrev finder I foråret rejser. 

I må have en glædelig jul og et god nytår

På gensyn i 2021

Erik Mølgaard
Direktør 
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Valencia  15. - 22. april 2021
Dette nye rejsemål går til de fine fugle- og naturområder i nærheden af storbyerne Valencia 
og Alicante.
Langs kysten findes en perlerække af vådområder, hvor de fleste er beskyttede fuglelokalite-
ter. Her findes mængder af almindelige lokale fugle krydret med sjældenheder som hvidho-
vedet and, marmorand og kamblishøne. I træktiden er områderne vigtige rasteområder for 
fugle, som trækker fra Afrika mod nord.
Inde i landet ikke langt fra kysten findes både fine bjergområder og steppe. Her vil vi især se 
efter høgeørn, sørgestenpikker, blådrossel og provencesanger og på steppen bl.a. den flotte 
stortrappe og dværgtrappe samt kirkeugle, kalanderlærke og middelhavsstenpikker.
Vi besøger også den historiske        by Sagunto med det store flotte borg-komplex.

Hent program her>>

Guide: John Frikke

Pris: kr. 13.100

Tilmelding: her>>

 Rejser med Scanbird 2021

http://scanbird.com/assets/valencia-scanbird-2021.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html


scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04 Side 3

Vestjyske NaturperlerVestjyske Naturperler  
  -- Fanø, Blåvands Huk, Filsø & Skjern Enge Fanø, Blåvands Huk, Filsø & Skjern Enge 

Bededagsferien 30. april - 2. maj 2021Bededagsferien 30. april - 2. maj 2021

Guide:Guide: Jan Hjort Jan Hjort

Pris:Pris: kr. 3.700 kr. 3.700

Tilmelding:Tilmelding:  herher>>>>

Hent programHent program  her>>her>>

 Rejser med Scanbird 2021

http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
http://scanbird.com/assets/vestjylland-2021.pdf
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Portugal 17. - 24. april 2021

Fugle, natur og kultur

Guide: Vicky Knudsen

Vi vil se masser af fugle og orkidéer, besøge den historiske by Mértola og mange flotte 
naturområder i forårets solskin.
På steppen kan vi se trapper, sandhøns, skadegøg, mængder af storke og rovfugle, bl.a. 
sjældne arter som spansk kejserørn, blå glente og høgeørn. Langs Algarvekystens våd-
område ses flamingo, skestork, sultanhøne og mange vadefugle. 
Vi kan også se op til 10 arter orkidéer, hvor fire af dem er de sjove bi-blomster. I Mér-
tola bliver vi guidet rundt i den hyggelige by, som både fønikerne, Karthago, romerne, 
arabere og kristne har brugt som handelscenter. Vi vil bl.a. se kirken og byens gamle 
borg. 

Hent program her >>

Pris: kr. 13.600

Tilmelding: her >>

 Rejser med Scanbird 2021

http://scanbird.com/assets/program-portugal-2021-scanbird.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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 Rejser med Scanbird 2021

Albanien 17. - 24. april 2021

Fugle, natur og kultur

Guide: Stig Jensen

På denne nye spændende rejser skal vi opleve et land, som i mange år har været iso-
leret og ”gemt” for omverdenen. Først efter murens fald blev Albanien igen åbnet op 
efter mange år i kommunistisk isolation. Landet er hurtigt blevet et yndet turistmål med 
masser af kultur og natur og ikke mindst sine flotte dramatiske bjerge, som dækker 
næste 70% af landet. 
Landet har de seneste år fået flere rejseanbefalinger af internationale magasiner.
På denne tur kommer vi rundt i landet og ser de forskellige landskaber. Vi vil koncentre-
re os om fuglene, orkidéer samt se enkelte historiske steder. 

Hent program her >>

Pris: kr. 12.900

Tilmelding: her >>

http://scanbird.com/assets/albanien-scanbird-2021.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Extremadura  30. april - 7. maj 2021
Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns samt mange andre fuglearter vil vi opleve i nogle 
af Europas allerfineste fugleområder.
Naturen er meget varieret fra den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og masser 
af kork– og stenege til de tørre steppeområder, de små vådområder og de smukke dalstrøg for 
foden af Gredos-bjergene.
Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve de gamle byer Cáceres og Trujillo, der gemmer på historier 
om en svunden tid. 
Sidst på turen besøger vi den smukke Gredos bjergkæde. Her skal vi på en flot bjergtur for at 
se efter spansk ibex, stendrossel, blåhals og bjergløvsanger m.fl.

Hent program her>>

Guide: Peter Lafrenz

Pris: kr. 12.900

Tilmelding: her>>

 Rejser med Scanbird 2021

Få pladser

http://scanbird.com/assets/extremadura-program-scanbird-2021a.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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Ølands flotte og varierede 
natur findes ikke magen til i 
Norden. Her findes løvskove,
moser, overdrev, sten- og 
sandstande. Øens sydlige 
tredjedel er dækket af Alva-
ret, som er en meget speciel 
naturtype med en hård flad 
kalkbjerggrund samt mange
levende stengærde, småsko-
ve og søer. Alvaret har sin 
helt egen flora og er i dag
udpeget af UNESCO til Ver-
densarv. Længst mod syd lig-
ger Ottenby, en af Sveriges
bedste fuglelokaliteter.
På de forskellige lokaliteter 
vil vi bl.a. opleve hedehøg, 
karmindompap, hvidhalset 
fluesnapper og flere forskelli-
ge orkidéarter.

Øland 13. - 16. maj 2021
Fugle, orkidéer og natur

Guide: Stig Jensen

Hent program her>>

Pris: kr. 5.400

Tilmelding: her>>

 Rejser med Scanbird 2021

http://scanbird.com/assets/%c3%b8land-2021.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Færøerne - ad andre veje   27. juni - 3. juli 

Med en overdådig og fuglerig natur i centrum har de atlantiske øer været et populært rejsemål 
for Scanbird igennem en årrække. Måske er du en af de mange, der har haft glæde af vores 
faste, traditionsrige rundtur? Nu har vi et spændende bud på en udvidet, en rundtur, der vil 
tiltale alle, der sætter pris at opleve fuglene og naturen i de helt store rammer med oceanet, 
de grønne øer og de maleriske bygder ved fjorde og sunde – nye steder og nye landskaber.

 Rejser med Scanbird 2021

Hent program her>>

Guide: Søren Sørensen

Pris: kr. 15.900

Tilmelding: her>>

http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-ad-andre-veje-2021.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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 Rejser med Scanbird 2021 

Oman  13. - 21. november 2021   
Guide: Erling Krabbe     

Pris: kr. 19.300

Hent program her >>

Tilmelding: her >>

Inkl.
Resorthotel
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-2021-scanbird.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/bjoerneprogram-2021.pdf
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Vi skal på denne tur bl.a. besøge ørkenen 
på kanten til Sahara, nogle frodige flodmun-
dinger syd for Agadir, kysten ved Atlanter-
havet og bjergene i Høje Atlas ved Marra-
kesh. Valget af rute gør, at vi får mulighed 
for rige oplevelser i Sydmarokkos smukke 
natur samt undervejs også et indtryk af fol-
keliv og byer, som ligger uden for det mest 
turistprægede. Marokko er fremmedartet, 
eksotisk, og alligevel er det nemt at være 
turist - i mødet med en farverig, gæstfri 
og venlig befolkning af ikke mindst berber-
kultur. Men glem ikke, at fuglene vil være i 
absolut fokus - og målet for turens opdagel-
seslyst må være at finde den meget spe-
cielle eremitibis, som her har sine sidste frie 
ynglepladser.  
 

Marokko  Fugle, kultur og natur 
Guide: Søren Sørensen

Pris: fra 11.650 kr. 

Tilmelding: her >>

Hent program her >>

 Rejser med Politiken Plus 

Flyttet til 
November

Mere informatiom kommer

https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/marokkos-natur-fugle-kultur-og-mennesker3/
http://scanbird.com/assets/marokko-program-pol-2021.pdf


Bestil på www.scanbird.comSide 12

Cypern 22. - 29. april 2021
Pris: kr. 11.900
Opev det tidlige forår på Cypern, hvor der er en perlerække af forskellige naturområder. 
Langs kysten findes både stejle klipper og kridhvide sandstrande. Flere steder på øen 
findes saliner og midt på øen bjerge, hvor Olympus bjerget med sine 1952 m.o.h. er det 
højeste.
Blandt de mange fugle håber vi at se de to endemiske arter cypern-sanger og cypern-
stenpikker samt sporevibe, skadegøg, sortstrubet sanger, rustværling m.fl. 
Tidspunktet er perfekt til orkidéer, og vi besøger flere historiske turistseværdigheder.

Hent rejsens flotte program her>>                 Tilmeld dig rejsen her>>

 Rejser med Politiken Plus

http://scanbird.com/assets/program-cypern-pol-2021.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/fugle--natur--og-kulturrejse-til-cypern3/
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Extremadura  4. - 10. maj 2021
Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns samt mange andre fuglearter vil vi opleve i 
nogle af Europas allerfineste fugleområder.

Naturen er meget varieret fra den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og masser 
af kork– og stenege til de tørre steppeområder og de små vådområder med masser af storke.

Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve de gamle byer Merida, Cáceres og Trujillo, der alle 
gemmer på historier om en svunden tid. 

Hent program her>>

Guide: John Speich

Pris: kr. 12.500

Tilmelding: her>>

 Rejser med Politiken Plus 

http://scanbird.com/assets/extremadura-program-pol-2021a.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird-pol.html
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 Rejser med Politiken Plus

Rumænien (Donau deltaet) 
Fugle og kultur
Dato: 29. maj - 5. juni 2021
 
Guide: John Frikke
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-rum%c3%a6nien-pol-2021.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird-pol.html
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Gotland
 
Fugle, orkidéer, natur og kultur 

Dato: 12.-17.. juni 2021
Pris: kr. 9.800
Guide: Stig Jensen
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

Gotland er en levende historiebog og hørte til Danmark i mere end 300 år.
Middelalderbyen Visby var hansestad og centrum for al handel i hele Øster-
søområdet. I dag er byen kåret af UNESCO som Nordens bedst bevarede 
middelalderby.
På denne tur skal vi koncentrere os om fuglene, hvor vi vil se op til 100 ar-
ter, den imponerede natur, kulturen og ikke mindst orkidéerne. Gotland er 
det sted i Skandinavien, der huser flest arter, og vi kan se op til 15-20 for-
skellige.

 Rejser med Politiken Plus 

http://scanbird.com/assets/gotland-program-2021.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/Gotland/
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Færøerne 5.-10. juli 2021
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. 14.900

Tilmeld dig her>>

http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-classic-pol-2021.pdf
http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-classic-pol-2021.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/faroerne-natur-fugle-kultur-og-samfund22/#
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Sicilien  20 - 27 april 2021
     
Rejseledera: Björn Malmhagen

Hämta program här>>

Pris: Från Köpenhamn Skr. 20 575

Anmälan här>> På denna resa ska vi koncentrera oss 
på de västliga delarna av ön där vi 
hittar Siciliens mest vilda natur med 
vackra bergsområden, sjöar och ku-
stlandskap.
 
Vi ser typiska fågelarter för Medel-
havet och har stor chans på de lite 
ovanligare rovfåglarna hökörn och 
slagfalk. 
 
Ut över detta ser vi också se en rad 
olika orkidéer, var av några är ende-
miska för Sicilien. Vi kommer också 
göra några kulturella besöka under 
resan.

http://scanbird.com/assets/sicilien-scanbird-skof-2021.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Albanien  1 - 8 maj 2021
Fåglar, natur og kultur

Rejseledera: Tommy Holmgren

På denna spännande resa kommer vi få uppleva ett land som under många 
år varit isolerat och ”gömt” för omvärlden. Det var först efter Berlinmurens 
fall som Albanien öppnades efter många år i kommunistisk isolation. Landet 
har snabbt blivit en populär turistdestination med massor av natur och kul-
tur samt inte minst landets vackra dramatiska berg som täcker nästan 70% 
av landet. På denna resa tar vi oss runt i landet och upplever de varierade 
landskapet. Vi kommer att koncentrera oss på fåglar, orkidéer samt besöka 
några historiska intressanta platser.

Hämta program her >>

Pris: Skr. 18 500

Anmälan: her >>

http://scanbird.com/assets/albanien-skof-2021.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Oman  13 - 21 november 2021   

Guide: Björn Malmhagen    

Pris: Skr. 26 900

Hämta program her >>

Anmälan her >>

I priset ingår:
Flyg från Köpenhamn / Stockholm
Egen buss/jeep med lokal chaufför
8 nätter på hotell med halvpension
Lunchpaket
Havsfågeltur från Mirbat

På denna resa vi besöker områdena kring 
Salalah i södra delen av landet.
Här finner vi en mycket varierad natur 
med de grönskande Dhofarbergen,
öknar, laguner och sjöar längs kusten.
Fågellivet i denna del av Oman är mycket 
spännande. Det finns en hel del
lokala arter som bulbyler, solfåglar, para-
dismonarker, glansstarar m.m.,
men också en hel del flyttfåglar norrifrån 
från både Europa och Asien. Det
rör sig om ett varierat utbud av rovfåglar, 
vadare och tättingar - andra
arter som abdimstork som är en afrikansk 
häckfågel sträcker norrut till
Oman. Vi kan alltså förvänta oss en härlig 
blandning av europeiska, asiatiska, arabi-
ska och afrikanska arter.

http://scanbird.com/assets/oman-2021-skof.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Rejseprogram 

TBA = Information kommer snart

Rejsemål Dato Rejseleder Partner Status

Marokko
Fugle og natur

16.-27. 
marts Jan Hjort Scanbird UDSOLGT

Valencia
Fugle og natur 15.-22. april John Frikke Scanbird Åben

Albanien
Fugle og natur 17.-24. april Stig Jensen Scanbird Åben

Portugal
Fugle, orkideer og natur 17.-24. april Vicky Knudsen Scanbird Åben

Sicilien
Fugle, orkideer og natur 20.-27. april Björn Malmhagen SKOF Åben

Georgien
Fugle og natur 20.-28. april Erling Krabbe Scanbird UDSOLGT

Cypern
Fugle, orkideer og natur 22.-29. april Søren Sørensen Politiken Plus Åben

Extremadura
Fugle, orkideer og natur

27. april - 4. 
maj Peter Lafrenz Scanbird Få pladser

Albanien
Fugle, orkideer og natur 1.-8. maj Tommy Holmgren SKOF Åben

Extremadura
Fugle, orkideer og natur 4.-10. maj John Speich Politiken Plus Åben

Øland
Fugle, orkideer og natur 13.-16. maj Stig Jensen Scanbird Få pladser

Rumænien
Fugle og natur

29. maj - 5. 
juni John Frikke Politiken Plus Åben

Gotland
Fugle, orkideer og natur 12.-17. juni Stig Jensen Politiken Plus Få pladser

Færøerne ad andre veje
Fugle, kultur og natur

27. juni - 3. 
juli Søren Sørensen Scanbird Åben

Færøerne classic
Fugle, kultur og natur 5.10. juli Mads Bunch Politiken Plus Åben

Oman
Fugle & natur

13.-21.     
november Erling Krabbe Scanbird Åben

Oman
Fåglar och Natur

13.-21.      
november Björn Malmhagen SKOF Åben

Marokko
Fugle, natur og kultur

13.-20. 
november Søren Sørensen Politiken Plus Åben


