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    December 2021

SCANBIRDs nyhedsbrev

Her fremsendes årets sidste nyhedsbrev. 
Sikke et år - 4 gennemførte rejser var da 3 
mere end året før!
Det ser ud til, at 2022 vil blive endnu bed-
re. Vi er ved at lære at rejse med diverse 
restriktioner, og vi ved efterhånden, at 
epedimien bliver meget mindre i løbet af 
foråret og sommer.
Vi sælger stadig fint, og flere rejser er ud-
solgt - på andre er der stadigt ledige plad-
ser. Vi glæder os til, at se jer.

I må have en god jul og et godt nytår.

God fornøjese

Erik Mølgaard
Direktør 

 SScan-Nyt
Scanbirds nyhedsbrev
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Marokko 
Vi gentager dette års 10 dages fugletur til Marokko. På turen vil vi besøge de klassiske 
lokaliteter omkring Agadir, de høje Atlasbjerge ved Marrakesh, og vi kommer helt ned i 
Sahara ørkenen, hvor de store sandklitter findes. Her skal vi med lokal guide prøve at 
se nogle af de mest specielle ørkenfugle, som findes i Sahara. Det er ørkenravn, ørken 
stor hornugle, ørkenspurv, ørkensanger, kronet og plettet sandhøne, grøn biæder samt 
mange arter lærker og stenpikkere. Endvidere vil vi se størstedelen af Marokkos specia-
liteter som eremitibis, diademrødstjert, sortkronet tchagra, atlas karmousinfinke, ber-
bergrønspætte og tristrams sanger.  

 Rejser med Scanbird

7.-19. marts 2022
Rejseleder: Erling Krabbe
Hent rejsens program her>>
Pris kr. 16.900
Tilmeld rejsen her>>

http://scanbird.com/assets/marokko-program-scanbird-2022-erling.pdf
https://www.scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Island
 
Fugle og natur
Pris: kr. 19.000

Dato: 28. maj - 3. juni 2022
Rejseleder: John Frikke
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

Island er kontrasternes land. På vores rejse til den sagno-
mspundne ø midt i det nordlige Atlanterhav finder vi en vild 
og spændende natur med vulkaner, gejsere og vandfald – 
og et moderne samfund bygget på fortællinger og traditio-
ner helt tilbage fra vikingetiden.

Scanbirds rejse koncentrerer sig om naturen og fuglene. Vi 
har udvalgt to smukke fugleområder, Myvatn og Snæfellsnes 
halvøen, som hovedområde for denne rejse.
På rejsen har vi mulighed for at se de fleste fuglearter, som 
yngler på øen 

På Island findes to arter, som ikke findes andre steder i 
Europa, islandsk hvinand og strømand, samt en pæn be-
stand af jagtfalk, mange ænder, vadefugle, alkefugle og 
meget mere...

http://scanbird.com/assets/island-program-2022a.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Færøerne - ad andre veje   2. - 8. 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 tur, 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

Hent program her>>

Guide: Søren Sørensen

Pris: kr. 16.400

Tilmelding: her>>

Rejser med Scanbird

http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-ad-andre-veje-2022.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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Tarifa - Sydspanien
17.-24. september 2022

Guide: Vicky Knudsen 

Pris: Kr. 13.900

Sydspanien er sikkert bedst kendt for 
solkysten med sine mange strande, hvor 
chartergæster har boltret sig i årevis.
Men Sydspanien har også rigtig meget at 
tilbyde den fugle- og naturinteresserede. 
Vi skal på denne rejse koncentrerer os om 
lokaliteterne langs sydkysten øst for Tari-
fa. Her findes flere raste lokaliteter, samt 
det berømte rovfugletræk, som passerer 
Tarifa, hvor tusinder af ørne og gribbe fly-
ver mod Afrika.
Vi vil på turen se et stort udsnit af forskel-
lige fuglearter krydret med sjældenheder, 
som ofte opholder sig i denne del af Euro-
pa. Det drejer sig om afrikanske gæster 
som eremit ibis, rüppells grib, lille sejler 

Hent program her >>

       
Tilmeld dig her >>

Rejser med Scanbird

Få pladser

http://scanbird.com/assets/program-tarifa-2022.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Vi skal på denne rundtur opleve nogle af Andalusiens fineste fuglelokaliteter som 
en flamingosø, Doñana nationalpark, saliner og Sierra de Grazalema naturpark 
nær Ronda.
Der venter deltagerne en masse spændende fugle, hvidhovedet and, marmo-
rand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg, rødhalset natravn, sørgesten-
pikker og de afrikanske gæster eremitibis og lille sejler. 

På rejsen vil vi besøge tre verdenskendte kulturseværdigheder, Spaniens største 
turistseværdighed Alhambra, den berømte moské i Cordoba og verdens tredje-
største katedral i Sevilla.

Syd-Spanien (Andalusien)
 
Fugle, natur og kultur (Alhambra, Cordoba og Sevilla)
Pris: kr. 14.850

Dato: 31. marts - 7. april 2022
Guide: Søren Sørensen 
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

 Rejser med Politiken Plus 

1 plads

http://scanbird.com/assets/andalusien-program-pol-2022.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/Sydspanien-Andalusien/#
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Cypern 21. - 28. april 2022
Pris: kr. 12.300
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
3 pladser

http://scanbird.com/assets/program-cypern-pol-2022.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/fugle--natur--og-kulturrejse-til-cypern-2022/#
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Extremadura  11. - 17. maj 2022
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: Mads Bunch

Pris: kr. 12.700

Tilmelding:  her>>

 Rejser med Politiken Plus 

http://scanbird.com/assets/extremadura-program-pol-2022.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/Extremadura_Spanien/#
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 Rejser med Politiken Plus

Rumænien (Donau deltaet) 
Fugle og kultur
Dato: 26. maj - 2. juni 2022
Guide: Peter Lafrenz
Pris: kr. 14.550

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-2022a.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/rumaenien-2022/#
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Færøerne 21.-26. juni 2022
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. 15.200

Tilmeld dig her>>

http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-ad-andre-veje-2022.pdf
http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-ad-andre-veje-2022.pdf
https://politiken.dk/plus/rejser/rejser/faroerne-natur-fugle-kultur-og-samfund222/#
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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.

En SkOf resa 

Sicilien  20 - 27 april 2022
     
Rejseledera: Björn Malmhagen

Hämta program här>>

Pris: Från Köpenhamn Skr. 20 575

Anmälan här>>

http://scanbird.com/assets/sicilien-scanbird-skof-2022.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Extremadura 4 - 11 maj 2022
Gamar i hundratals, örnar, trappar, flyghöns och hundratals andra fågel-
arter kommer vi att få uppleva i Extremadura, som har några av Europas 
absolut finaste fågelområden.

En SkOf resa 

Rejseledera: Tommy Holmgren

Hämta program här>>

Pris: Från Köpenhamn Skr. 18 425

Anmälan här>>

http://scanbird.com/assets/extremadura-program-skof-2022.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Rejseprogram 2022

Rejsemål Dato Rejseleder Partner Status

Marokko
Fugle og natur 8.-19. marts Erling Krabbe Scanbird Åben

Marokko
Fugle og natur 

14.-26. 
marts Jan Hjort Scanbird Udsolgt

Sydspanien
Fugle, natur og kultur

31. marts-7.
april Søren Sørensen Politiken Plus 1 plads

Valencia området
Fugle, natur og kultur 19.-26. april John Frikke Scanbird Udsolgt

Georgien
Fugle og natur 19.-27. april Erling Krabbe Scanbird Udsolgt

Sicilien
Fugle, natur, kultur og orkideer 20.-27. april Björn Malmhagen SkOF-Res Åben

Cypern
Fugle, natur, kultur og orkideer 21.-28. april Søren Sørensen Politiken Plus 3 pladser

Extremadura
Fugle, natur, kultur og orkideer

27. april-4.
maj Peter Lafrenz Scanbird Udsolgt

Extremadura
Fugle, natur, kultur og orkideer 4.-11. maj Tommy Holmgren SkOF-Res Åben

Extremadura
Fugle, natur, kultur og orkideer 11.-18. maj Mads Bunch Politiken Plus Åben

Øland
Fugle, natur og orkideer 26.-29. Maj John Speich Scanbird Udsolgt

Rumænien
Fugle og natur

26. maj-4.
juni Peter Lafrenz Politiken Plus Åben

Island
Fugle og natur 28/5-3/6 John Frikke Scanbird Åben

Færøerne "Classic"
Fugle, natur og samfund 21.-26. juni Mads Bunch Politiken Plus Åben

Færøerne ad andre veje
Fugle og natur 2.-8. juli Søren Sørensen Scanbird Åben

Tarifa - Sydspanien
Fugle og natur

20.-27. sep-
tember Vicky Knudsen Scanbird Åben

Oman
Fugle og Natur November Erling Krabbe Scanbird TBA

Oman
Fugle og Natur November Björn Malmhagen SkOF-Res TBA


