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Oktober 2022

SCANBIRDs nyhedsbrev
Efteråret er gået på held selvom det er
svært at forstå med det vejr vi har i disse
uger.
Her sidst i oktober kommer ringduer, sjaggere og vindrosler ned til os fra Sverige.
Men år er der også allerede kommet silkehaler og det er meget tidligt. Det indikerer
at der mangler bær til fuglene længere
mod nord. Så hvis I gerne vil se de flotte silkehaler så hold øje med de områder,
hvor der er godt med røde bær, som er
artens yndlingsspise.
I dette nummer finder I alle forårets og
sommerens rejser. Vi har igen ørnetur sidst

i februar og tranetur 1. april. Begge til
Skåne og i samarbejde med Politiken Plus.
Tilmelding til ørneturen i løbet af december
og traneturen i januar.
FERIELUKKET
Scanbird holder ferielukket 2.-27. november, men vi svare mails og tilmeldinger i
ferieperioden.
God fornøjelse med nyhedsbrevet
Erik Mølgaard
Direktør

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 1

Rejser med Scanbird 2023

Georgien

21. - 30. april (10. dage)

Rejseleder: Henrik Haaning Nielsen
Pris: kr. 17.450
Hent program her>>
Tilmelding: her >>

Side 2

10 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.

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird

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 størstedelen af Marokkos specialiteter som eremitibis, diademrødstjert, sortkronet tchagra, atlas
karmousinfinke, berbergrønspætte og tristrams sanger.

24 april -7. maj 2023
Rejseleder: Jan Hjort
Pris: 19.900
Hent program her>>
Tilmelding: her >
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Side 3

Rejser med Scanbird

Valencia

25. april - 2. maj

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.

Pris. Kr. 14.500
Guide: John Frikke
Program: >> her
Tilmelding: her>>
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Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird

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: Mads Bunch
Pris: kr. 13.850
Tilmelding: her>>
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Side 5

Rejser med Scanbird

Øland

18. - 21. maj 2023

Fugle, orkidéer og natur
Guide: Vicky Knudsen

Pris: kr. 6.500
Hent program her>>
Tilmelding: her >>

Side 6

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.

Bestil på www.scanbird.com

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 >>

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 7

Pyrenæerne

25. maj - 1. juni

Guide: Jan Hjort
Den klassiske Pyrenæer-rejse med besøg på steppen ved Bechite og pre-Pyrenæermassivet Guara.
Steppen giver mulighed for den sky duponts lærke, sandhøns og triel. Pyrenæernes flotte 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 Pyrenæerne.
Hent program >> her
Pris: kr. 14.500
Tilmelding: >> her
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Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird

Færøerne -

ad andre veje

7. - 13. 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.

Guide: Søren Sørensen
Pris og program forventes klar
i midten of november.
Hold øje med hjemmesiden
eller send os en mail, så får I
programmet tilsendt når det er
klart.
Mail os her >>
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Side 9

Rejser med Politiken Plus

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, natur og kultur (Alhambra, Cordoba og Sevilla)
Pris: fra kr. 15.650
Dato: 15.- 22. marts
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

Skotlands vilde natur
2.-7. maj

På denne flotte naturrejse oplever du det berømte højland,
Lock Ness, fuglekolonier, whiskydestilleri og meget mere
Guide: Søren Sørensen

4 ledige pladser

Pris: fra kr. 11.900
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>
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Side 11

GEORGIEN

19 - 28 april 2023

Guide: Tommy Holmgren

Slut Såld

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 bergen, men under vintern och tidig vår
kan de även ses på lägre höjd ner
mot höglandet.
Utöver dessa specialiteter hyser Georgien en hel del andra spännande
arter så som lammgam, kejsarörn,
stäppörn, tatarfalk, svart frankolin,
murkypare, berggransångare, rödpannad gulhämpling och snöfink.

Side 12

Bestil på www.scanbird.com

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 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. 22 500
Anmälan här>>
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Rejseprogram 2023
Her er et udpluk af næste år rejser.

Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

Iberisk Los - Spanien
Fugle, Natur & Iberisk Los

25/1-1/2

Henrik Haaning
Nielsen

Scanbird

Udsolgt

Andalusien (Sydspanien)
Fugle, natur og kultur

15 - 22/3

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Georgien
Fåglar och Natur

19-28/4

Tommy Holmgren

SkOF-Res

Slut Såld

Georgien
Fugle og Natur

21-30/4

Henrik HaaningNielsen

Scanbird

Åben

Valencia
Fugle og Natur

25/4-2/5

John Frikke

Scanbird

Åben

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

Åben

Skotland
Fugle, natur og kultur

2 - 7/5

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Øland
Fugle, orkidéer og natur

18-21/5

Vicky Knudsen

Scanbird

Åben

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

TBA

Færøerne ad andre veje
Fugle, kultur og natur

7-13/7

Søren Sørensen

Scanbird

TBA

Tarifa - Spanien
Fugle og Natur

16-23/9

Vicky Knudsen

Scanbird

TBA

Portugal
Fåglar och Natur

23 - 30/9

Björn Malmhagen

SkOF

Åben

Oman
Fugle og Natur

November

John Frikke

Scanbird

TBA

TBA = Information og mulighed for tilmelding kommer senere
Bestil på www.scanbird.com
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