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     Februar 2023

I januar havde Scanbird sin første rejse i 
2023. Det var den nye tur til Syd-Spanien, 
hvor vi både skulle se efter den Spanske 
Los og fugle.
Rejsen blev en stor succes, gruppen så 
5 forskellige Spanske Losser (se billede) 
samt masser af fine fugle i spæde spanske 
forår. 
Der blev set Spansk Kejseørn, Munkegrib, 
Blå Glente, Hvidhovet and, Marmorand, 
Kamblihøne, Stor- og Dværgtrappe samt 
Skadegøg. Rejsens største overraskelse var 
en Lille Flamingo, som er en meget sjæl-
den gæst fra Afrika. 

Med den succes gentager vi rejsen i januar 
2024. (Se rejsen her i nyhedsbrevet).
Til november arrangerer vi vores første 
rejse syd for Sahara, det egentlige Afrika, 
som går til Gambia (læs mere i nyhedsbre-
vet).
Ligeledes i november vil Vicky guide en 
Politiken Plus rejse til Marokkos ørkenom-
råder, mere om denne rejse i næste ny-
hedsbrev.

God fornøjelse med nyhedsbrevet

Erik Mølgaard

 SScan-Nyt
Scanbirds nyhedsbrev

SCANBIRDs nyhedsbrev
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Marokko 
Denne ny 14 dages fugletur til Marokko er lagt på et senere tidspunkt på året end de 
hidtige ture med Scanbird for at give mulighed for specialiteter som Magreb stenpikker 
og Magreb fluesnapper. To arter, som kun yngler i Marokko. Her ud over vil der også 
være mulighed for koloni af grøn biæder, trænattergal, duponts lærke og eleonorafalk. 
På turen besøger vi også de klassiske lokaliteter omkring Agadir, de høje Atlasbjerge 
ved Marrakesh, og vi kommer helt ned i Sahara, 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 samt mange arter lærker og stenpikkere. Endvidere vil vi se størstede-
len af Marokkos specialiteter som eremitibis, diademrødstjert, sortkronet tchagra, atlas 
karmousinfinke, berbergrønspætte og tristrams sanger.  

 Rejser med Scanbird

24 april -7. maj 2023
Rejseleder: Jan Hjort
Pris: 19.900

Hent program her>>
Tilmelding: her >

http://scanbird.com/assets/marokko-program-scanbird-2023.pdf
https://www.scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Extremadura  29. april - 6. maj

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: Lars Ejlersen

Pris: kr. 13.850

Tilmelding: her>>

 Rejser med Scanbird

Få pladser

http://scanbird.com/assets/extremadura-2023.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.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 18. - 21. maj 2023
Fugle, orkidéer og natur

Guide: Vicky Knudsen

Pris: kr. 6.500

Hent program her>>

Tilmelding: her >>

 Rejser med Scanbird

2 ledige pladser

http://scanbird.com/assets/%c3%b8land-2023.pdf
https://www.scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Grækenland  23 - 31. maj (9 dage)
     
På Scanbirds nye rejse til Grækenland kommer vi i 9 hele dage rundt på de 
fineste lokaliteter i det nordlige Grækenland.

Rejsen foregår mest i den helt østlige del af landet, hvor vi besøger både 
det berømte Evros delta og Dadia nationalpark. Sidste del af rejsen bliver 
ved den fuglerige Kerkini sø.

Vi vil se et bredt udsnit af fugle og forventer op mod 180 arter.
Turen vil blive i roligt tempo med rig lejlighed til at studere de lokale fugle, 
og for fotografen er vådområderne et mekka.

Rejseleder: Peter Lafrenz

Pris: kr. 14.500

Hent program her>>
Tilmelding: her >>

http://scanbird.com/assets/gr%c3%a6kenland-2023.pdf
https://www.scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Pyrenæerne 25. maj - 1. juni
Guide: Jan Hjort 
Den klassiske Pyrenæer-rejse med besøg på steppen ved Bechite og pre-Pyrenæermas-
sivet Guara. 
Steppen giver mulighed for den sky duponts lærke, sandhøns og triel. Pyrenæernes flot-
te bjerge er hjemsted for lammegrib, murløber, citronsisken, alpejernspurv m.fl. I Guara 
massivet ses også lammegrib samt sørgestenpikker og brillesanger. På rejsen ser vi også 
flere orkidé-arter og har chance for den flotte fruesko, som kun findes 3 steder i Pyre-
næerne.

Hent program >> her

Pris: kr. 14.500

Tilmelding: >> her

http://scanbird.com/assets/pyren%c3%a6erne-scanbird-2023.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Gotland 8.-13 juni 2023
 
Fugle, orkidéer, natur og kultur 

Guide: Erik Mølgaard og John Frikke

Pris: 11.750 kr

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.

Få pladser
(kun dobbeltværelser)

http://scanbird.com/assets/gotland-2023a.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Færøerne - ad andre veje   7. - 13. juli 
Guide: Søren Sørensen

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.

Hent program >> her

Pris: kr. 17.400

Tilmelding: >> her

Rejser med Scanbird

http://scanbird.com/assets/f%c3%a6r%c3%b8erne-ad-andre-veje-2023.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html


scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04 Side 9

Rejser med Scanbird  Rejser med Scanbird 2023 

Oman  14. - 23. november    

Guide: John Frikke 

Pris: kr. 21.995

Hent program her>>

Tilmelding: her>>

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-2023-scanbird.pdf
http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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NordspanienNordspanien 
Murløber og lammegribbe i Sierra de Guara og duponts lærke, Murløber og lammegribbe i Sierra de Guara og duponts lærke, 
trapper og trapper og sandhøns på steppen ved Belchitesandhøns på steppen ved Belchite

November 2022November 2022

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 lammegrib-
be, 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.

Turen er under planlagt og pris samt 

program vil være klar i løbet af februar.

Du har mulighed for at forhåndstilmel-

de dig her>>

 Rejser med Scanbird 2023

http://scanbird.com/scanbirdtilmelding.html
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Andalusien 25. januar - 1. februar 2024

Den sjældne iberiske los er temaet på denne nye rejse. 
Hvor vi også ser masser af fugle som spansk kejserørn, 
stortrappe, munkegrib og mange flere

Guide: Henrik Haaning Nielsen

Pris: kr. 14.900

Hent program her >>

Tilmelding: her >>

På denne flotte rejse til Andalusien 
- det sydlige Spanien - skal vi besø-
ge den iberiske los´s rige. I parker-
ne Andujar og Cota Doñana findes 
der begge steder en stabil, men 
stigende bestand af det sjældneste 
rovdyr i Europa.
Her i januar har vi gode chancer for 
at se lossen begge steder, da vege-
tationen er lav.
Ud over los findes der i begge om-
råder mange interessante fugle. I 
Doñana er der store koncentratio-
ner af overvintrende fugle krydret 
med lokale specialiteter, og i Andu-
jar er der gode bestande af spansk 
kejserørn og munkegrib.

 Rejser med Scanbird 2023

http://www.scanbird.com/assets/andalusien-lostur-2024.pdf
https://www.scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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Gambia 24. november . 8. december (16. dage) 
Guide: Jan Hjort

Den lille vestafrikanske republik Gambia ligger som lille enklave langs Gambia floden omkran-
set af Senegal. Der er en venligt afslappet atmosfære i landet, og en lykkelig kombination af 
interessant fuglekikkere og et varmt solrigt klima gør det til et ideelt feriemål.  
På rejsen kommer vi til omkring 275 arter både velkendte danske arter, som er på vinterferie 
og Afrikanske specialiteter. Mange hejre, pelikaner, slangehalsfugl langs floden. Isfugle, biæ-
dere og ellekrager er rigt repræsenteret med flere farverige arter. Langs floden skal vi især se 
efter de to ejendommelige vadefugle krokodillevogter og broget riksesnep.

Pris: kr. 28.000

Tilmelding: >> her

Program erklart i løbet af 
marts, du kan også for-
håndstilmelde dig ved at 
sende os en mail.

http://scanbird.com/tilmelding-scanbird.html
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GEORGIEN  19 - 28 april 2023

Guide: Tommy Holmgren 

Hämta program här>>

Pris: Från Köpenhamn 
Skr. 24 240 (Flyg ingår)

Anmälan här>>

En fantastisk fågelresa till Georgien! 
Resan är planerad med fokus på
optimala förutsättningar för att se 
några av landets specialiteter så 
som
kaukasisk snöhöna, kaukasisk orre, 
bergrödstjärt och större rosenfink.
Dessa arter lever högt uppe i ber-
gen, men under vintern och tidig vår
kan de även ses på lägre höjd ner 
mot höglandet.
Utöver dessa specialiteter hyser Ge-
orgien en hel del andra spännande
arter så som lammgam, kejsarörn, 
stäppörn, tatarfalk, svart frankolin,
murkypare, berggransångare, röd-
pannad gulhämpling och snöfink.

1 plats kvar

https://www.scanbird.com/assets/georgian-2023-skof-res.pdf
https://www.scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Portugal 23.-30. september 2023
Guide: Björn Malmhagen

På denna SkOF 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 SEK 22 500
        
        
Anmälan här>> Bare 2 platser kvar

http://scanbird.com/assets/portugal-efter%c3%a5r-2023-skof.pdf
http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
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Rejseprogram 2023-24

Her er en oversigt over vores rejser. 

Rejsemål Dato Rejseleder Partner Status

Andalusien (Sydspanien)
Fugle, natur og kultur 15 - 22/3 Søren Sørensen Politiken Plus Lukket

Georgien
Fåglar och Natur 19-28/4 Tommy Holmgren SkOF-Res 1 plats

Georgien
Fugle og Natur 21-30/4 Henrik Haaning 

Nielsen Scanbird Udsolgt

Marokko
Fugle og Natur 24/4-7/5 Jan Hjort Scanbird Åben

Extremadura - Spanien
Fugle, Natur og Kultur 29/4-6/5 Mads Bunch Scanbird Få pladser

Skotland
Fugle, natur og kultur 2 - 7/5 Søren Sørensen Politiken Plus Udsolgt

Øland
Fugle, orkidéer og natur 18-21/5 Vicky  Knudsen Scanbird 2 pladser

Grækenland
Fugle og Natur 23 - 31/5 Peter Lafrenz Scanbird Åben

Pyrenæerne -Spanien
Fugle og Natur 25/5-1/6 Jan Hjort Scanbird Åben

Gotland
Fugle, Natur, Kultur og Orkidéer 7-12/6 Erik Mølgaard og 

John Frikke Scanbird Få pladser

Færøerne ad andre veje
Fugle, kultur og natur 7-13/7 Søren Sørensen Scanbird Åben

Portugal
Fåglar och Natur 23 - 30/9 Björn Malmhagen SkOF Åben

Oman
Fugle og Natur 14-23/11 John Frikke Scanbird Åben

Nordspanien 
Fugle og Natur November TBA Scanbird TBA

Gambia
Fugle og Natur 24/11-8/12 Jan Hjort Scanbird Åben

Syd-Spanien (Los-rejse)
Los, fugle og natur

25/1-1/2- 
2024

Henrik Haaning 
Nielsen Scanbird Åben

TBA = Information og mulighed for tilmelding kommer senere


