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Scanbirds nyhedsbrev

SCANBIRDS nyhedsbrev
Med nedlukningen har vi måtte aflyse alle
rejser i marts og april.

Danmark vil selvfølgelig være åbent, så
både Vestjyllandsturen og turen til Færøerne kan blive gennemført. De andre rejser
håber vi også at kunne afvikle.

Heldigvis ser det ud til, at smitten er på retur i Danmark og flere andre lande. Udbredelsen af vaccine kan forhåbentlig hjælpe
med til, at dette forsætter.

I dette nyhedsbrev finder I blandt de mange rejser en ny rejse til Spanien i efteråret
med murløber og lammegribbe samt meget
mere.

Derfor har vi tiltro til, at flere lande åbner
op sidst på foråret, og vi igen kan komme
ud og få nogle fine oplevelser.

God fornøejselse
Erik Mølgaard
Direktør

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 1

Rejser med Scanbird 2021

-

Vestjyske Naturperler

Fanø, Blåvands Huk, Filsø & Skjern Enge
Bededagsferien 30. april - 2. maj 2021

Guide: Jan Hjort
Pris: kr. 3.700
Tilmelding: her
her>>
>>
Hent program her>>

På denne nye tur skal vi opleve nogle af de vestjyske naturperler.
Vi skal besøge Blåvands Huk, Danmarks vestligste punkt,
de to størtse naturgenopretningsprojekter Filsø og Skjern
Enge, som er blevet gjort i Danmark. En hel dag skal vi
besøge Fanø ud for Esbjerg.
Vi vil opleve meget varieret natur, som nogle steder også
kan virke barsk. Her lever sjældne fugle som sorthalset
lappedykker, sorthovedet måge, sandterne, skestork, sølvhejre, hvidbrystet præstekrave, sydlig blåhals og mange
flere.

Side 2

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird 2021

Nordspanien

Murløber og lammegribbe i Sierra de Guara og duponts lærke,
trapper og sandhøns på steppen ved Belchite
Dato: 25. - 30. oktober 2021
På denne efterårsrejse til Spanien skal vi opleve steppeområderne omkring den lille by Belchite
og bjergkæden Sierra de Guara, som er forpost til de store Pyrenæer.
Lammegrib og murløber er bjergenes vartegn her om efteråret. Der yngler flere par lammegribbe, mens murløber kommer ned til forbjergene fra yngleområderne i de høje bjerge.
Steppen omkring Belchite er et kendt sted for den sjældne og sky duponts lærke, som i mange
år levede i Spanien helt uden ornitologernes bevågenhed. Af andre specialiteter
findes begge arter sandhøns og godt med dværglærker.

Hent program her>>
Guide: Erling Krabbe
Pris: kr. 10.900
Tilmelding: her>>
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Side 3

Rejser med Scanbird 2021

Extremadura

27. april - 4. 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>>

Få pladser

Guide: Peter Lafrenz
Pris: kr. 12.900
Tilmelding: her>>
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Rejser med Scanbird 2021

Øland

13. - 16. maj 2021

Fugle, orkidéer og natur
Guide: Stig Jensen
Hent program her>>
Pris: kr. 5.400
Tilmelding: her>>

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 Alvaret, som er en meget speciel
naturtype med en hård flad
kalkbjerggrund samt mange
levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin
helt egen flora og er i dag
udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges
bedste fuglelokaliteter.
På de forskellige lokaliteter
vil vi bl.a. opleve hedehøg,
karmindompap, hvidhalset
fluesnapper og flere forskellige orkidéarter.
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Side 5

Rejser med Scanbird 2021

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.

Hent program her>>
Guide: Søren Sørensen
Pris: kr. 15.900
Tilmelding: her>>
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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.
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Side 7

Marokko

Rejser med Politiken Plus
Fugle, kultur og natur

Guide: Søren Sørensen

Dato: 13.-20. november 2021
Pris: fra 11.650 kr.
Tilmelding: her >>
Hent program her >>

Side 8

Vi skal på denne tur bl.a. besøge ørkenen
på kanten til Sahara, nogle frodige flodmundinger syd for Agadir, kysten ved Atlanterhavet og bjergene i Høje Atlas ved Marrakesh. Valget af rute gør, at vi får mulighed
for rige oplevelser i Sydmarokkos smukke
natur samt undervejs også et indtryk af folkeliv 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 berberkultur. Men glem ikke, at fuglene vil være i
absolut fokus - og målet for turens opdagelseslyst må være at finde den meget specielle eremitibis, som her har sine sidste frie
ynglepladser.

Bestil på www.scanbird.com

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.
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Side 9

Rejser med Politiken Plus

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 Østersøområdet. 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 arter, 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 forskellige.

Side 10
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Færøerne

5.-10. juli 2021

Rejse med Politiken Plus

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.
Guide: Mads Bunch
Hent program her>>
Pris: kr. 14.900
Tilmeld dig her>>
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Side 11

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

Side 12

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, paradismonarker, 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, arabiska och afrikanska arter.

Bestil på www.scanbird.com

Rejseprogram
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

Extremadura
Fugle, orkideer og natur

27. april - 4.
maj

Peter Lafrenz

Scanbird

Få pladser

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

5.10. juli

Mads Bunch

Politiken Plus

Åben

Nordspanien
Fugle og natur

25.-30. oktober

Erling Krabbe

Scanbird

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

Færøerne classic
Fugle, kultur og natur
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