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Enorme områder med uberørt natur med skove, søer og højmoser venter Scanbirds 
deltagere på denne rejse til Estland. Landet er et eldorado for naturelskere. Og ja - 

esterne har forstået at værne om deres natur ved at oprette adskillige nationalparker, 
hvoraf vi vil besøge et par af de smukkeste og bedst tilgængelige.

På denne rundrejse vil vi opleve en række spændene fugle og orkideer samt Est-
lands hovedstad Tallinn.

Fuglefaunaen vil byde på skrigeørn, sort stork, ugler, spætter, citronvipstjert, 
buskrørsanger og mange flere. 

Estlands har samme jordlag som Øland og Gotland, og derfor er landet ligesom de to 
svenske øer et eldorado for orkidé-elskere. På turen kommer vi til at se den ypperste 
orkidé af dem alle, ”fruesko”, samt mange flere.

Estland er det nordligste og mindste land i Baltikum med et befolkningstal på kun 
1,3 millioner indbyggere, trods det at landet er på størrelse med Danmark.

Citronvipstjert



Dag 1. 
Fly fra København til Tallinn. Herfra videre 
med bus til Silma Naturreservat nær byen 
Haapsalu. Undervejs vil vi passere skove 
samt uopdyrkede marker og enge, hvor 
bl.a. storke og traner spankulerer rundt. 
Haapsalu er et gammel bispesæde med 
en seværdig borgkirke og er omgivet af 
lavvandede laguner, rørskove og enge. 
Nordisk og sorthalset lappedykker, rør-
drum, vandrikse samt småfugle som 
skægmejse og pungmejse yngler her. 
Ligeledes findes her dværgmåger og sort-
terner i pæne antal.
Havørne kan ses patruljere langs kysten 
af den lavvandede bugt, som Haapsalu 
også ligger ved.
Om eftermiddagen kører vi til vores hyg-
gelige hotel Altmoisa,  der ligger midt ude 
i naturen omgivet af skov og orkidérige 
enge, hvor bl.a. den særprægede flue-
blomst og den store ridder-gøgeurt kan 
ses i rigelige mængder. 
Senere på aftenen er der mulighed for at 
falde i søvn til sangen fra pirol, buskrør-
sanger og nattergal.

Dag 2: 
Hele dagen skal vi befinde os i og i omeg-
nen af Estlands første og mest berømte 
nationalpark Matsalu nationalpark. Na-
tionalparken består af vidtstrakte enge, 
overdrev med rørskove samt spredte 
skovklædte strækninger. 

Vi vil kigge efter de mange vadefugle og 
andefugle, der raster i det imponerende 
område, og mon ikke nogle af de højark-
tiske gæs stadig samler føde til den lange 
rejse nordpå.
Ligeledes vil vi besøge et parkområde 
ved et gammelt nedlagt herresæde. Par-
kområdet har gamle træer og huser bl.a. 
spændende arter som hvidrygget spætte, 
vendehals og pirol. Og - ved den nærlig-
gende flod Kasari kan vi opleve lille skri-
geørn og med lidt held stor skrigeørn, der 
her hybridiserer med den lille. 
Omkring os vil vi høre den karakteristiske 
sang"please to meet you" fra karmindom-
pap , der nærmest er karakterfugl i de 
fleste landskaber.
Om aftenen vil vi ved Kasari floden for-
søge at spotte elge, som der er rigtig 
mange af i Estland. Nogle gange ses elge 
endda helt oppe ved hotel Altmoisa.

Dag 3: 
Vi vil efter morgenmaden begive os 
mod de spændende skovenge ved La-
elatu, hvor store områder er dækket 
med den berømte og herhjemme sjældne 
orkidé fruesko. Samtidig er her mulig-
hed for at se både ægbladet fliglæbe og 
sværd-skovlilje i det flotte område. 
Inden vi kører til færgelejet ved Virtsa for 
med færge at sejle over til øerne Muhu og 
Saaremaa, bliver der tid til et stop ved en 
skov i Puhtu, hvor vi bl.a. vil kigge efter 

Flueblomst Sværd-skovlilje



tyndakset gøgeurt samt den besynderlige 
orkidé rederod, måske til sangen fra lille 
fluesnapper.
På Muhu vil vi besøge den velbevarede 
landsby Koguva, der kan sammenlignes 
med vort hjemlige "Frilandsmuseum". 

Derefter fortsætter vi over den fuglerige 
dæmning, der forbinder øen med Saare-
maa. Vi vil gøre et stop her, inden vi kører 
mod vort næste hotel, Pilguse. 
Pilguse var egentligt et herresæde fra det 
16. århundrede bygget af den tyske slægt 
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Billinghusen. I dag er stedet renoveret og 
virker som et økologisk hotel. Værelser-
ne har udsigt over enge, skove og moser, 
hvorfra man kan høre tranernes kalden, 
hedelærkens sang samt skovsneppens 
"pisten" i skumringen.
Som de fleste andre områder på øen er 
der orkidéer og fugle lige uden for hotel-
let, og fine arter som høgesanger og ven-
dehals er beboere her. Med lidt held kan 
vi også høre den store hornugles tuden 
fra de nærliggende skove. 

Dag 4: 
Vi vil tilbringe dagen i den vestlige del af 
Saaremaa i et smukt landskab med lim-
stensklipper og flotte udsigter. Her findes 
orkidéer og andre sjældne planter og 
også interessante fugle, som f.eks. hvid-
halset fluesnapper, der er i fremgang på 
øen. På havet kan vi se sæler, som har 
deres bolig på en af de fredede øer.
Halvøen Sõrve er en flaskehals for fugle-
trækket og har en bemandet fuglestati-
on, hvor personalet glædeligt deler ud af 
deres erfaringer med andre.

Loode egelund tæt på hovedbyen Kures-
saare er voksested for tusindvis af den 
imponerende orkidé fruesko, der her gror 
i store grupper. Med lidt held kan vi også 
finde tidligt blomstrende bakke-gøgeurt. 
Hvidrygget spætte, mellemflagspætte og 
gråspætte og vendehals yngler i området. 
Bliver der tid, vil vi kaste et blik på Kures-
saare borg, som er bygget helt tilbage i 
det 13. århundrede.
Efter aftensmaden vil vi køre hen til det 
nærliggende gamle skovområde Vii-
dumäe, hvor der ud over interessante 
planter også er fint med fugle. Nøddekri-
ge yngler her. I skumringen vil vi koncen-
trere os om natravn og ugler.

Dag 5: 
På vej mod fastlandet passerer vi fle-
re gamle kirker, bl.a. Pöide kirke fra 
1200-tallet, der med sine tykke mure og 
smalle vinduer fungerede både som kirke 
og fæstning.
Undervejs vil vi gøre et stop ved Euro-
pas største meteorkrater på 110 meter i 
diameter og med en dybde på 20 meter. 
Nedslaget er vurderet til at have fundet 
sted omkring år 700 f.kr.

Rederod



Inden overfarten vil vi også besøge na-
turreservatet Laidevahe, et RAMSAR 
område, der med sine vige, laguner samt 
rørskove og skovklædte enge er et vigtigt 
område for både flora og fugle. Fiskeørn, 
havørn og kongeørn kan ses i luften, hvor 
også rovterner, sortterner samt flere arter 
af lappedykkere yngler.
Sidst på eftermiddagen vil vi ankomme 
til turens sidste hotel Kosmonautika, der 
består af flere nybyggede træhuse. På det 
daværende resort på stedet "Vzmorje" 
boede videnskabsfolk og astronauter fra
 

det gamle Sovjet i ferietiden, blandt an-
dre den første kvindlige astronaut Valenti-
na Tereshkova, som var med til at give 
stedet sit navn. Husene ligger direkte ud 
til havet. Området omkring hotellet er 
bevokset med nåletræ, og her findes 
spætter samt en af de nordligste bestan-
de af hærfugl.

Dag 6:
Vi tager tidligt af sted for at "gå planken 
ud" i den smukke højmose Nigula natur-
reservat, der huser nordlige vadefuglear-
ter, urfugle, rovfugle og sort stork. Områ-
det er stort med små skrøbelige birke- og 
nåletræer i et fugtigt og lyngdækket land-
skab, som vi kun har i små bidder her-
hjemme. Den lille insektædende plante 
soldug er i øvrigt almindeligt her.
Om eftermiddagen vil vi besøge naturre-
servatet Soometsa-Rannametsa. Natur-
reservatet består af nåleskov, højmose 
samt hedeland og har en interessant 
fauna med ynglende tjur, sort stork, lille 
skrigeørn samt mange andre skovfuglear-
ter.
Ved en nærliggende kysteng i et område 
med smukke vilde Gladiolus (Gladiolus 
imbricatus) vil vi kigge efter den sjæld-
ne citronvipstjert, inden vi vender næsen 
hjem til aftensmaden.
Senere kører vi en rundtur i det omkring-
liggende skovområde for at lytte og se 
efter ugler og natravn.

Dag 7: 
På vej mod Tallinn stopper vi ved Pikla 
fiskedamme, et nedlagt dambrug, der 
nu er udlagt til naturområde. Rovfugle 
og "rørskovsarter" som savisanger og 
drosselrørsanger kan høres her i kor med 
rørdrummens "buh’en".
Tilbage i Tallinn vil vi besøge den historisk 
interessante og flotte gamle bydel, inden 
vi begiver os til lufthavnen og hermed 
tilbage til København.
  

Sort stork

Tjur



Praktiske informationer

Pris:  12.000 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 1.600 kr.
 Depositum 2.700 kr.

I prisen indgår al transport, 

• Al transport. Fly fra København og egen bus i Estland.
• 6 nætter på hotel med morgenmad 
• 6 x aftensmad
• 7 x frokoster
• Lokal naturguide 
• Scanbird fugle/naturguide med fra København 

I prisen indgår ikke drikkelse til nogen måltider, eventuelle drikkepenge og personlige 
fornødenheder.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på www.scanbird.com, herefter får 
du tilsendt en faktura. 

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.700 kr. pr. person 
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 
pris.
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr sva-
rende til turens pris.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Estland, eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore 
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis 
uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i forbin-
delse med bestilling af rejsen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillings-
forsikring kan tilkøbes, se her.

Hotel: Vi skal bo på 3 hyggelige hoteller tæt på naturen. Se disse links:

Hotel Altmoisa
Hotel Pilguse
Hotel Kosmonautika

Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplys-
ninger og tjekliste over mulige fuglearter og orkidéer.

Scanbird guide: John Speich, som har besøgt området flere gange.

Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS

http://www.scanbird.com
http://www.gouda.dk/page3320.aspx?owner=101&country=dk&agent=41193
http://www.altmoisa.ee/en/
http://www.pilguse.ee/en
http://www.kosmonautika.ee/index.php?lang=en
http://www.altmoisa.ee/en/

