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SCANBIRDs nyhedsbrev
En flot sortsol-tur med masser af stære
og fine oplevelser i Vadehavet samt en
herlig rejse til Rügen med mængder af
traner og fine kulturelle oplevelser er det,
som vores delatgere har kunne opleve
siden sidste nyhedsbrev.
Her i november er årets sidste rejser, som
alle går til Oman. Vi ser frem til at besøge
dette venlige land med masser af fugle og
godt vejr.

ser, hvor tusinder har trukket fra Sverige
til Danmark.

I oktober har der været mange fugle at
se på. Flere dage med et stort træk af
musvåge og rød glente samt mængder af
bramgæs. En mindre invation af blåmej

God fornøjelse

Billedet på denne side er en rødhalset
natravn fra Sydspanien. Arten er ekspert i
at camouflere sig på jordbunden.
Tilmeldingerne til næste års rejser går
stadig fint, og der er især interesse for
Spaniensrejserne og Gotland

Erik Mølgaard
Direktør
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Side 1

Georgien

24. april - 2. maj 2019
Rejseleder: Peter Lafrenz
Pris: kr. 15.500
Hent program her>>
Tilmelding: her >>

Få pladser
9 dages fantastisk fuglerejse til Georgien.
Turen er planlagt med henblik på optimale
muligheder for at se nogle af landets specialiteter i unik natur. Det gælder bl.a. kaukasisk
kongehøne, sort urfugl, güldenstadts rødstjert
og stor karmindompap. Disse arter lever
normalt højt oppe i bjergene, men om vinteren og frem til foråret findes arterne længere
nede ad bjergene og i dalene i højlandet.
Ud over disse specialiteter huser Georgien en
række fine fuglearter som f.eks. lammegrib,
kejserørn, steppeørn, slagfalk, sort fracolin, murløber, hvidrygget stenpikker, bjerggransanger, grøn sanger, rødpandet gulirisk
og snefinke.

Side 2

Bestil på www.scanbird.com

Armenien

14. - 22. maj 2019
Rejseleder: Stig Jensen
Pris: kr. 16.300
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

På denne fuglerejse skal vi opleve en
stor buket af nogle af de eftertragtede
arter, som findes i den fjerneste del af
Østeuropa og Lilleasien. Ud over fuglene byder Armenien også på en række
interessante kulturseværdigheder.
Af fugle kan vi bl.a. se kaspisk kongehøne, sumpvibe, grøn biæder, raddes
jernspurv, hvidhals, hvidrygget og kurdisk stenpikker, gråhovedet værling,
upchers gulbug, bleg stenspurv og østlig klippespætmejse.
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Side 3

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle & natur

Dato: 24. april - 1 maj 2019
Guider: John Frikke
Pris: kr. 13.900
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 som hvidhovedet and, marmorand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg, rødhalset natravn, sørgestenpikker og de afrikanske gæster eremitibis og lille sejler.

Side 4

Bestil på www.scanbird.com

Portugal

27.april - 4. maj 2019

Fugle, natur og kultur
Guide: Vicky Knudsen

Få pladser

Vi vil se masser af fugle, orkidéer, besøge den historiske by Mértola og mange flotte naturområder i forårets solskin.
På steppen ser vi trapper, sandhøns, skadegøg, mængder af storke og rovfugle, bl.a.
sjældne arter som spansk kejserørn, blå glente og høgeørn. Langs Algarvekystens vådområde ses flamingo, skestork, sultanhøne og mange vadefugle.
Omkring 10 arter orkidéer, hvor fire af dem er de sjove bi-blomster. I Mértola bliver vi
guidet rundt i den hyggelige by, hvor både fønikerne, Karthago, romerne, arabere og
kristne har brugt byen som handelscenter. Vi vil bl.a. se kirken og byens gamle borg.
Hent program her >>
Pris: kr. 13.500
Tilmelding: her >>
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Side 5

Rumænien (Donau-deltaet)
Fugle og kultur
Dato: 27. maj - 3. juni
Guide: John Speich
Pris: kr. 13.950
Hent program 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.

Kun 2 ledige pladser

Tilmeld dig her >>

Kuwait

Fugle og natur
Dato: 21. - 29. april
Guide: Mads Bunch
Pris: kr. 18.500
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

Trods Kuwaits størrelse er der meget at se for
den fugleinteresserede.Omkring byen findes
store ørkenområder med frodige wadier, langs
den Persiske golf fine områder for vadefugle,
måger og terner. I selve byen er der mange
parkområder.
I træktiden fungerer Kuwait som en magnet
på trækfuglene, som skal fra Afrika og op til
yngleområderne i Asien.

Side 6

Bestil på www.scanbird.com

Øland

30. maj - 2. juni 2019

Fugle, orkidéer og natur
Guide: Stig Jensen
Pris: kr. 5.100
Hent program her
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 op til 10 forskellige orkidéarter, hvoraf
en af dem er den flotte fruesko.

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 7

Rejser med Politiken Plus 2019
Rejser med Politiken Plus 2019

Nordtyskland med Helgoland
17.-19. maj (Bededagsferien)

Vi skal på turen besøge storkebyen Bergenhusen, flere fine områder i vadehavet samt
på en heldagstur til Helgoland. På Helgoland vil vi besøge fuglefjeldet med suler, lomvier, rider m.m. I vadehavet er der mængder af vadefugle som brushøns, ryler og
kobbersnepper samt blåhals, skægmejse og havørn. Vi skal bo på et godt hotel i Friedrichstadt.
Pris kr. fra kr. 4.100

Hent programmet her>>
Tilmeld dig her >>

Skotlands vilde natur

12.-17. maj
På denne flotte naturrejse oplever du det berømte højland,
Lock Ness, fuglekolonier, whiskydestilleri og meget mere
Guide: Søren Sørensen
Pris: fra kr. 11.900
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

Side 8

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Politiken Plus 2019

Marokko

Fugle, kultur og natur

Dato: 9. - 16. marts

Guide: Søren Sørensen
Pris: fra kr. 11.150
Tilmelding: her >>
Hent program her >>

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.

Extremadura (Spanien)
Fugle, orkidéer og kultur
Dato: 23. - 29. april
Guide: John Speich
Pris: kr. 12.750
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns
samt mange andre fuglearter vil vi opleve i
nogle af Europas aller fineste fugleområder.
Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve de gamle
byer Merida, Cáceres og Trujillo, der alle gemmer på historier om en svunden tid.

Rejser med Politiken Plus 2019
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Side 9

Rejser med Politiken Plus 2019

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, natur og kultur (Alhambra, Cordoba og Sevilla)
Dato: 9.-16. 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 10

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Politiken Plus 2019

Gotland
Fugle, orkidéer, natur og kultur
Dato: 6.-11. juni 2019
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.
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Side 11

Resor med Club 300

Armenien

26. maj - 3 juni

Guide: Björn Malmhagen
Pris:
Från Köpenhamn Skr 23 200
Från Stockholm

Skr 23 700

Hämta program her >>
Anmäld her >>

Side 12

På denna fågelresa får vi uppleva ett flertal av de
eftertraktade arter som bara finns i östra Europa och
västra Asien. Utöver fåglarna erbjuder också Armenien
på ett antal mycket intressanta kulturella sevärdheter.
Armenien är ett gästvänligt och glesbefolkat land
med en befolkning på 4 miljoner, varav 1,4 miljoner
bor i huvudstaden Jerevan. Landet är lugnt och har
en orörd natur. Växlande landskap med djupa raviner, floder, lövskogar, halvöknar, sjöar och de otroligt

Bestil på www.scanbird.com

Ungern 4 - 11 maj
Guide: Tommy Holmgren
Hämta program här
Pris: Skr. 18.990
Anmälan: här
På denna resa ska vi besöka
Ungerns viktigaste natur- och
fågelområden.
Det världsberömda området
Hortobágy, som är ett stort
komplex av fiskedammar,
stäppområden och skogspartier. Zempléndalen med de
närliggande låga bergen är det
andra huvudområdet av resan.
Båda platserna har mycket att
erbjuda, och några av de arter
vi hoppas kunna se är tatarfalk,
kejsarörn, stortrapp, mängder
av olika hägrar, vadare, tärnor,
upp till 5-6 arter spettar, slaguggla, biätare, härfågel och
mycket mer!
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Side 13

Rejseprogram
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

Marokko
Fugle og natur

14-23 marts

Erling Krabbe

Scanbird

Udsolgt

Marokko
Fugle og natur

9-16 marts

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Syd-Spanien
Fugle, natur og kultur

9-16 april

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Portugal
Fåglar, orkidéer och natur

6-13 april

Björn Malmhagen

SkOF-Res

Slut såld

Syd-Spanien
Fugle & natur

24/4-1/5

John Frikke

Scanbird

Åben

Portugal
Fugle og natur

27/4-4/5

Vicky Knudsen

Scanbird

Åben

Kuwait
Fugle og natur

21-29/4

Mads Bunch

Scanbird

Åben

23-29 april

John Speich

Politiken Plus

Åben

Georgien
Fugle og natur

24/4-2/5

Peter Lafrenz

Scanbird

4 pladser

Ungern
Fåglar och natur

4-11 maj

Tommy Holmgren

SkOF-Res

Åben

12-17 maj

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Armenien
Fugle og natur

14-22/5

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Armenien
Fåglar och natur

26/5-3/6

Björn Malmhagen

Club300

Åben

Rumænien
Fugle og natur

27/5-3/6

John Speich

Scanbird

2 pladser

Øland
Fugle, orkidéer & natur

30/5-2/6

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Gotland
Fugle, orkidéer & natur

6-11 juni

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Færøerne
Fugle, samfund & natur

9.-14. juli

Mads Bunch

Politiken Plus

TBA

2019

Extremadura
Fugle, kultur, orkidéer og natur

Skotland
Fugle, natur og kultur

Side 14
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