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Scanbirds nyhedsbrev

SCANBIRDS nyhedsbrev
Årets første nyhedsbrev har beskrivelser
af alle årets rejser, hvor der stadig er ledige
pladser.
Er I interesseret i Extremadura, Sicilien eller
Valencia, skal I nok skynde jer, da der er
meget få pladser tilbage.
22. februar starter vi 2020-sæsonnen med
vores traditionelle ørneture i samarbejde
med Politiken. Der er allerede mange tilmeldte, og vi forventer snart udsolgt.

I denne weekend begynder Politikken Plus at
annoncere vores fælles rejser til Nordspanien og Færøerne. To fine rejser, der
plejer at blive hurtigt udsolgt.
Ellers glæder vi os til at komme igang med
vores ture og rejser. Der bliver en masse oplevelser at se frrem imod.
God fornøjelse
Erik Mølgaard
Direktør

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 1

Rejser med Scanbird 2020

Extremadura

30. april - 7. 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: John Speich

2 ledige pladser

Pris: kr. 12.900
Tilmelding: her>>

Side 2

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird 2020

Valencia

16. - 23. april

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 fuglelokaliteter. Her findes mængder af almindelige lokale fugle krydret med sjældenheder som hvidhovedet 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. 12.950
Tilmelding: her>>

Kun 1 ledige plads
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Side 3

Sicilien

Rejser med Scanbird 2020
23. - 30. april

Rejseleder: Jan Hjort
Pris: kr. 14.200

Kun 1 ledig plads

Hent program her>>
Tilmelding her>>
På denne rejse skal vi koncentrere os om den
vestlige del af øen. Her finder vi den mest
vilde natur med flotte bjergområder, søer og
kystlandskaber.
Øen huser de typiske middelhavsfugle samt
sjældenheder som stenhøne, høgeørn og lannerfalk.
Ud over dette vil vi også se en række forskellige orkidé-arter, hvoraf et par stykke er endemiske til Sicilien, samt besøge et par kulturelle seværdigheder.

Side 4

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird 2020

Oman

11. - 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.
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Side 5

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 store 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>>

Side 6

Bestil på www.scanbird.com

Ørne-tur til Skåne

Rejse med Politiken Plus

22. februar
Turledere: John Speich
og Erik Mølgaard

Både kongeørnen og havørnen har ynglet flere
steder i Skåne i de seneste år. I vinterhalvåret får
de faste ynglepar selskab
af adskillige ørne nordfra, der nyder godt af den
rigelige føde, som den
skånske natur byder på.
Ud over ørnene kan vi se
glenter, gæs, spætter og
med held vildsvin.
Læs mere og tilmeld her>>

Trane-tur til Skåne
28. marts

På denne tur skal vi besøge traneområde ved Pulken i Østskåne. Her samles
op til 8.000 traner, som gør ophold, inden de fortsætter til ynglepladserne.
Den berømte tranedans ses iblandt.
Den kendte danske fuglemaler Carl Christian Tofte er nabo til tranene, og vi
skal besøge hans lille galleri.
Herefter besøger vi nogle af Østskånes naturperler og Skånes højeste vandfald Forsaker.

Læs mere og tilmeld her>>
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Side 7

Rejser med Politiken Plus 2019

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, natur og kultur (Alhambra, Cordoba og Sevilla)
Pris: kr. 14.550
Dato: 31. marts - 7. april
Guide: Søren Sørensen
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>
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, marmorand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg, rødhalset natravn, sørgestenpikker 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 tredjestørste katedral i Sevilla.

Side 8

Bestil på www.scanbird.com

Færøerne

Rejse med Politiken Plus

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.
Guide: Mads Bunch
Hent program her>>
Pris: kr. 13.900
Tilmeld dig her>>
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Side 9

Cypern

Rejser med Politiken Plus
22. - 29. april 2020

Pris: kr. 11.800
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 cypernstenpikker samt sporevibe, skadegøg, sortstrubet sanger, rustværling m.fl.
Tidspunktet er perfekt til orkidéer, og vi besøger flere historiske turistseværdigheder.
Hent rejsens flotte program her>>

Side 10

Tilmeld dig rejsen her>>

Bestil på www.scanbird.com

Valencia

28. april - 4. maj

Rejser med Politiken Plus

En helt ny naturrejse med masser af fugle, natur, orkideer og kultur
Rejseleder Stig Jensen

På denne nye rejse til Valencia provinsen skal vi opleve en række interesssante fuglearter i forskellige bioper fra store vådområder langs kysten til flotte bjerge og den truede spanske steppe.
Vi kommer til at se over 150 fuglearter bl.a. flamingoer, hejre, sjældne ænder, ørne og på steppen stortrappe.
Vi vil også gå på opdagelse efter de flotte orkideer samt besøge det verdensberømte borg-komplex Sagunto.

Pris: kr. 12.750
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>
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Side 11

Nord-Spanien

9.-16. juni

Rejser med Politiken Plus

Luksus naturrejse med besøg på Guggenheim-museet i Bilbao
Rejseleder John Frikke

Pris: kr. 14.950
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

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 orkidéer. Sommerfugle er talrige i de lavere bjerge, og nogle er endda endemiske til bjergmassivet.
I Bilboa skal vi se det verdensberømte Guggenheim musseum.
Side 12

Bestil på www.scanbird.com

Kuwait

9.-17. april

Guide: Tommy Holmgren
Hämta program här>>
Pris: Från Köpenhamn Skr. 27.500
Från Stockholm Skr. 28.000
Anmälan här>>

Kuwait är en liten oljestat som ligger vid Persiska
viken inklämd mellan Irak och Saudiarabien. Även
om landet är ett av världens minsta så har det en
gigantisk oljeindustri.
Trots Kuwaits storlek finns det mycket att se för
den fågelintresserade. Runt själva Kuwait city
finns stora ökenområden med frodiga wadis och
längs Persiska viken ligger fina våtmarker. I själva
staden finns det också många parker. Under
sträcktiden fungerar Kuwait som en magnet för
flyttfåglarna på deras resa från Afrika till häckplatserna i Asien. Vi har chans att se vitstrupig
näktergal, orientsångare, isabellatörnskata, citronärla, flera arter örnar och mycket mer.
I öknen ser vi ett antal olika arter stenskvättor
och lärkor. Längs kusten finns mängder av vadare, måsar och tärnor. Av de mer speciella häckfåglarna märks hägerpipare, socotraskarv, basrasångare och vitkindad tärna.
Totalt har 415 olika arter setts i Kuwait och överraskningar från Asien eller Afrika kan alltid dyka
upp!
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Side 13

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 Mértola.
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>>

Side 14

Bestil på www.scanbird.com

Södra Spanien

17.-24. september

Guide: Tommy Holmgren
Södra Spanien har mycket mer att erbjuda för den
fågel- och naturintresserade. Vi kommer på denna SkOF resa att studera det berömda rovfågelsträcket som passerar Tarifa samt besöka flera de
många fina rastlokaler som ligger i området.
Vi kommer på resan se ett stort urval av olika fågelarter 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 eremitibis, Rüppelgam, stubbstjärtseglare och trädgårdsbulbyl 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>>
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Side 15

Rejseprogram
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

Marokko
Fugle, natur og kultur

14.-21.
marts

Søren Sørensen

Politiken Plus

Udsolgt

Marokko
Fugle & natur

19.-28.
marts

Jan Hjort

Scanbird

Udsolgt

1.-8. april

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

9.-17. april

Tommy Holmgren

Club300

åben

Spanien (Valencia & Alicante)
Fugle & natur

15.-22. april

John Frikke

Scanbird

1 plads

Sicilien
Fugle, kultur & natur

16.-23. april

Björn Malmhagen

SkOF

Slut såld

Cypern
Fugle, kultur & natur

21.-28. april

Søren Sørensen

Politiken Plus

åben

Georgien
Fugle & natur

22.-30. april

Erling Krabbe

Scanbird

Udsolgt

Sicilien
Fugle & natur

23.-30. april

Jan Hjort

Scanbird

1 plads

Spanien (Valencia & Alicante)
Fugle, kultur og natur

28/4-4/5

Stig Jensen

Politiken Plus

Åben

Spanien (Extremadura)
Fugle, kultur & natur

30/4-7/5

John Speich

Scanbird

2 opladser

Rumænien
Fugle & natur

1.-8. Juni

Vicky Knudsen

Politiken Plus

Udsolgt

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. september

Tommy Holmgren

SkOF Res

Åben

Portugal
Fåglar och Natur

19.-26. september

Björn Malmhagen

Club300

Åben

Oman
Fugle & natur

14.-22. November

Stig Jensen

Scanbird

Åben

2020

Sydspanien
Fugle, kultur & natur
Kuwait
Fugle & natur

TBA = Information kommer snart
Side 16

Bestil på www.scanbird.com

