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Sicilien - ön som är ”fotbollen” 
sydväst om Italiens stövelspets 
är målet för denna resa.

Sicilien är den största av medel-
havets öar och har inte mindre 
än 5 miljoner invånare på en yta 
som motsvarar ca 2/3 av Dan-
mark.

Sicilien har en rik historia och 
ön har både varit grekisk och 
arabisk. Under den grekiska 
perioden var Siracusa en av 
världens största städer i storlek 
med Aten. Det var här både Ar-
chimedes och Santa Lucia föd-
des.

På denna resa ska vi dock kon-
centrera oss på den västra de-
len av ön. Här hittar vi den mest 
vilda naturen med vackra bergs-
områden, sjöar och kustlands-
kap



Dag 1: Köpenhamn - Trapani 
Tidig avresa från Kastrup och efter mellanlandning i Zürich landar vi i Palermo vid 
14-tiden. På vägen till hotellet besöker vi området Fulgatore som är bra för rovfåglar. 
Mot slutet av dagen når vi vårt hotell Hotel Relais Antiche Saline i Trapani där vi bor 
under hela vår vistelse.

Dag 2: Preola sjön och Capo Feto 
Efter frukosten kör vi de ca. 70 km söderut till sjön Preola och naturreservatet Gorghi 
Tondi. Reservatet är ett större våtmark och skyddas av WWF. Här kan vi kan se röd-
huvad dykand, purpurhöna, vattenrall och dvärgörn. I utkanten av reservatet finns 
trastsångare, grässångare och sammetshätta. Nästa stopp är Capo Feto naturreser-
vat och Leone våtmarksområde. Här ser vi våra första större flamingos på resan, 
skedstork, flera olika hägerarter, svartbent strandpipare, flera arter änder samt kan-
ske jorduggla. I området finns även flera arter orkidéer.
Eftermiddagskaffet tar vi i den historiska byn Mazara del Vallo som också är ett av de 
få ställena på Sicilien där man kan se palmduva”



Dag 3: : Marsala lagunen och Trapani 
Vi börjar dagen med att besöka Marsala 
lagunen som ligger ca 30 km från vårt 
hotell. I lagunen finns gott om stör-
re flamingo, ägretthäger, silkeshäger, 
sandtärna och flera vadare så som mindre 
strandpipare, brushane och kustpipare. 

Härifrån kör vi sedan tillbaka till Trapani 
och besöker ett stort naturreservat med 
saliner, små sjöar och fina ängsmarker. 
Stora delar av detta område kan faktiskt 
ses från vårt hotell! I detta eldorado ser 
vi större flamingo, purpurhäger, rallhäger, 

kohäger, bronsibis, dvärgörn, ängshök, 
lärkfalk, rödfalk, vaktel, skärfläcka, stylt-
löpare, rödkindad vadarsvala, tjockfot, 
kornsparv, svartstare och italiensk sparv.



Dag 4: Monte Cofano naturreservat
Idag ska vi besöka det vackra området på den nordvästliga delen av Sicilien nämligen 
naturreservatet Monte Cofano. Vi ska en bit upp i bergen och vandra en kortare tur i 
den mycket fina miljön här. Här har vi chans att se den lokala underarten av stenhöna 
som ibland betraktas som egen art. Hökörn är en annan specialitet som har ett bra be-
stånd i detta område. I övrigt tittar vi efter blåtrast, svarthyad buskskvätta, häcksparv 
och gulhämpling. På eftermiddagen besöker vi naturreservatet Zingaro där vi har stor 
chans att se ett antal olika orkidéer. I luften spanar vi efter kungsörn, pilgrimsfalk och 
korp och i branterna finns klippsparv och stensparv.



Dag 5: Rubino Dam og Segesta Ar-
chaeological Park. 
Vi börjar dagen med ett besök vid Rubino 
Dam. Här hittar vi en annan av Siciliens 
specialiteter nämligen slagfalk. Slagfal-
ken har fortfarande har en bra bestånd 
på Sicilien, även om hot alltid finns från 
både äggsamlare och falkenerare. Det 
krävs dock lite tålamod och tur för att vi 
ska lyckas se denna vackra falk. I detta 
område finns även tjockfot, pilgrimsfalk 
och fiskgjuse. På eftermiddagen besöker 
vi en av Siciliens största turistattraktioner 
Segesta Archaeological Park. Detta stora 
antika område går tillbaka till år 408 före 
Kristus och rymmer både stora doriska 
tempel och en teater med plats till 15 000 
besökare! I området finns också flera oli-
ka spännande orkidéer.

Dag 6: Angimbe skogen och Gallitello 
Vi startar dagen med att besöka skogs-
området Angimbe. Här hittar vi en del be-
kanta arter så som järnsparv, svarthätta, 
gärdsmyg, taltrast, rödhake, svart röds-

tjärt och svarthyad buskskvätta. I detta 
området finns även en hel del orkidéer 
bl.a. flera arter biblomster. På eftermidda-
gen besöker vi det vackra området Gallit-
ello där vi återigen har chans att se både 
slagfalk och hökörn.



Dag 7: Fulgastore og Paceco søen
Vår sista skådardag börjar vi med att besöka de öppna slättlandskapet kring Fulga-
store. Här har vi igen chans att se hökörn, pilgrimsfalk, brunglada, och vita storkar. I 
området finns även kornsparv och blåkråka. Vi fortsätter sedan till sjön Paceco. Sjön 
är bra för rastade fåglar på sträck samt kohäger och bronsibis. I slutet av dagen be-
söker vi området kring den historiska byn Erice, och utöver ett besök i själva byn för 
en god kopp kaffe och italiensk glass finns det flera spännande orkidéer precis utanför 
byn.

Dag 8: Hemresa 
Vi kör till Palermo och flyger hem till Köpenhamn via mellanlandning och flygplansby-
te i Zürich. Hemkomst ca 19:00.



Praktiske informationer

Pris: 20 975 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2 950 kr
Anmälningsavgift: 3 100 kr

I prisen indgår 
• Alla transporter (flyg från Köpenhamn och minibuss på Sicilien)
• 7 nätter på hotell med frukost 
• 7 middagar
• 6 x luncher (lunchpaket) 
• Lokal guide   
• Scanbird fågel- och naturguide med från Köpenhamn
• Inträden 

I priset ingår inte:
• Lunch den första och sista dagen samt dricka till alla måltider, försäkring, dricks 
till lokal guide samt övriga personliga inköp.

Transporter: Vi kommer köra runt i två minibussar med plats för 7 deltagare i varje 
buss. Bussaran körs av de två guiderna. Denna transportform gör att vi kan ta oss in 
på mindre grusvägar som annars hade varit omöjliga att nå med en större buss.

Deltagare: Det finns bara plats för 14 deltagare på denna resa.

Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.scanbird.com under beskrivning av den-
na resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.

Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifon-
den). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsi-
da, www.rejsegarantifonden.dk

Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird.

a. Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en 
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
b. Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 40 dagar före avresan, mot er-
läggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
c. Om du avbeställer senare än 40 dagar före avresan sker ingen återbetalning.

Hotell och boende
Vi skal bo på ett 4-stjärnigt hotell vid salinerna utanför Trapani enligt följande:

Hotel Relais Antiche Saline https://www.relaisantichesaline.it/site/

Reseledare
Björn Malmhagen, du kan läsa om Björn på följande länk: http://scanbird.com/gui-
des.html

Försäkring: Ingår inte i resans pris, vilket innebär att deltagaren själv måste teckna 
en egen sjuk- och reseförsäkring innan avresa - Scanbird kräver att deltagaren har 
tecknat en sjuk- och reseförsäkring ifall en olycka skulle inträffa. Önskas avbeställ-
ningsskydd ska detta tecknas i samband med beställning av resan. 
Dvärgrördrom

http://scanbird.com/tilmelding-skof.html
https://www.relaisantichesaline.it/site/
https://www.relaisantichesaline.it/site/
http://scanbird.com/guides.html
http://scanbird.com/guides.html
http://www.scanbird.com/birdguides.html


Informationsbrev
Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågel-
checklista med möjliga fågelarter vi kan se. 

Arrangör och kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 0045 23 42 34 04
Mail: scanbird@scanbird.com 
Hjemmeside: www.scanbird.com


