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Donau – ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss’ vidun-
derlige og berømte ”An der schönen blauen Donau”. Donau, som ikke kun 
løber gennem Wien og Budapest, men fortsætter gennem Bulgarien og 
videre til Rumænien, hvor floden danner et kæmpedelta ved udløbet til 
Sortehavet. 

I 3 dage skal vi sejle rundt i deltaet, som er på størrelse med Sjælland. 
Et eldorado for fugle og natur, hvor nogle af Europas største ynglekolonier 
af en række hejre-arter findes, samt det eneste sted, hvor hvid pelikan 
yngler, også endda i tusinde vis.  

Vi skal også på 3 vidunderlige busture i områderne omkring deltaet. Her 
skal vi opleve en anden slags natur og se orkidéer og enkelte kulturse-
værdigheder. 

Fantastiske oplevelser venter både 
ornitologen, naturmennesket og 
fotografen!
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Vi skal udforske det verdensberømte 
Donau-delta. Med en hotelbåd som base 
skal vi sejle rundt i deltaet og tage på 
udflugter med en mindre cruisebåd. Del-
taet omfatter et stort kompleks af rørsko-
ve, pileskove og vådområder og krydses 
af et indviklet netværk af kanaler. Vi vil 
besøge så bredt et udvalg som muligt af 
disse habitater både til fods og ved hjælp 
af udflugtsbåden, som også fører os til de 
smalle kanaler, hvor fuglelivet er rigt. 

Overalt, hvor vi kommer frem i deltaet, 
er der masser af fugle. Deltaet er kendt 
for sine enorme bestande af større fug-
le. Hvid pelikan yngler her som et af de 
eneste steder i Europa og endda med 
op til 2.500 par. Den noget sjældnere 
krøltoppede pelikan findes med 50 par. 
Dværgskarv 2.500 par, nathejre 2.000 
par, sølvhejre 700 par, silkehejre 1.200 
par, purpurhejre 1.250 par, sort ibis 1.500 
par, knopsvane 500 par, rørhøg 300 par, 
fjordterne 20.000 par og hvidskægget 
terne 10.000 par vidner om hvilket eld-
orado af fugle, vi skal boltre os i. Andre 
karakterfugle i deltaet er skestork, aften-
falk, ellekrage, gråspætte, pungmejse, 
drosselrørsanger og isfugl. 

Før besøget i deltaet skal vi på tre for-
skellige udflugter fra byen Tulcea. Her er 
en helt anderledes natur langs randområ-
det til deltaet ud mod Sortehavet. Her fin-
der vi skove, laguner og søer samt step-
peområdet i Macin nationalpark. 

Dag 1
Vi flyver fra København til Bukarest og 
videre med bus til Tulcea. Langs de 300 
km fra Bukarest til Tulcea ser vi de før-
ste aftenfalke, ellekrager, biæder, hvide 
storke og måske lille skrigeørn. Sidst på 
dagen ankommer vi til vores hyggelige 
pensionat og en velfortjent middag.

Dag 2
I dag skal vi på en dagstur i randområde 
langs Donau deltaet. Første stop er ved 
en koloni af de farverige biædere. Biæ-
derne yngler i huller i lerrige skrænter, og 
ofte kan mange individer ses på en gang 
flyve rundt om kolonien på jagt efter bier, 
mens deres karakteristiske stemme høres 
overalt. Herfra skal vi til Bestepe, hvor vi 
fra en mindre høj har en fantastisk pano-
rama-udsigt over deltaet. På lang afstand 
kan vi måske se nogle af de mange peli-
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kaner, som findes i deltaet. Herfra kører 
vi videre til Saraturi søen, hvor der findes 
områdets eneste koloni af den flotte sort-
hovedet måge samt flere vadefuglearter 
som stor kobbersneppe, klyde og styltelø-
ber. Den medbragte frokost indtager vi i 
nærheden af en aftenfalkekoloni. De små 
farverige falke jager insekter i luften og 
plejer ikke være særligt sky. Om efter-
middagen skal vi besøge Enisala borgen. 
Borgen er fra starten af 1400-tallet og er 
bygget for at kontrollere trafikken gen-
nem regionen. Området omkring borgen 
er fantastisk i sig selv, omgrænset af 
steppe på den ene side og en fantastisk 
udsigt ud over deltaet til den anden side. 
På højderyggen er der opvinde, som 
mange gange tiltrækker rovfuglene, og vi 
har chance for lille skrigeørn, dværgørn, 
slangeørn og ørnevåge.

Dag 3
Vi starter dagen med at besøge et sten-
brud tæt ved Tulcea. Her yngler ørne-
våge, nonnestenpikker, høgesanger og 
den smukke ellekrage. Næste stop bliver 
”spætteskoven”, hvor der yngler en del 
spætter af forskellige arter samt sørge-
mejse og balkanhøg. Vi skal have frokost 
omkring Celic Dere klosteret, og efter 
frokost bliver der besøg i klosteret. Da-
gens sidste besøg bliver den flotte Macin 
nationalpark, som består af nogle bjerg-
rige steppeområder. Her skal vi se efter 
europæisk jordegern, isabellastenpikker, 
hortulan, rødhovedet tornskade samt rød-
rygget svale.

Dag 4
Vi starter i med at besøge Babadag sko-
ven, hvor vi skal se efter mellemflags-
pætte, sørgemejse, høgesanger og lille 
fluesnapper. I skoven findes også en 
række orkidéer, og vi kan se purpurre-
derod, rød skovlilje, bakke-gøgelilje, stor 
gøgeurt, horndrager, abe-gøgeurt.
I hele området er ellekrage en karakter-
fugl, og Rumænien har Europas tætteste 
bestand af denne flotte skrigefugl. Rosen-
brystet tornskade patruljerer fra telefon-
ledningerne, og hærfugl findes spredt i 
agerlandet. 
Vi kører til nogle laguner tæt ved Sorte-
havet. I rørskoven yngler den lille rørsan-
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ger, som i Europa kun har en lille bestand 
i Rumænien og det nordlige Bulgarien. I 
lagunen raster ofte mange vadefugle på 
deres vej op til de nordlige ynglepladser. 
Vi kan se kærløber, dværgryle, brushane 
og klirer. I de senere år er den sjældne 
stor sorthovedet måge tit observeret i 
lagunen, og vi skal se efter denne specia-
litet.  
Vi fortsætter til Sortehavet og går en tur 
langs stranden. 
Sidst på dagen besøger vi en koloni af 
den ejendommelige vadefugl rødvinget 
braksvale, som ofte holde til på en tør 
saltsteppe. 

Dag 5
Vi sejler fra Tulcea mod de centrale dele 
af deltaet. Fra cruisebåden vil vi opleve 
masser af fugle tæt på båden, sejle på 
mindre kanaler og på større flodveje og 
besøge flere søer. Vores hotelbåd følger 
med, og vi møder båden til frokost. Om 
eftermiddagen tager vi endnu en tur i 
cruisebåden og møder senere hotelbå-
den ved overnatningsstedet ude i naturen 

midt i deltaet. En dag, hvor vi virkelig 
bliver introduceret til og kommer tæt på 
Donau-deltaets herligheder. Vi kommer til 
at se masser af pelikaner, hejre, sort ibis, 
hvidskægget terne m.m.



Dag 6
Hele dagen i deltaet, hvor vi igen skal udforske deltaet fra cruisebåden, og hvor hotel-
båden følger med og møder os til frokost og aftensmad. Vi kan komme tæt på dværg-
hejre, isfugl, pungmejse, gråspætte, drosselrørsanger og savisanger. Igen i dag er der 
store mængder af pelikaner og chance for den sjældnere krøltoppede pelikan. Langs 
kanalerne yngler lærkefalk og enkelte aftenfalke.  



Dag 7
Vi sejler tilbage til Tulcea ad en anden vej, end vi kom. Vi skal besøge en sortterne- 
koloni og en sø, hvor der raster store mængder af tophejre og hvidøjet and og måske 
hvidvinget terne. Kaspisk måge er almindelig, og overalt vil vi igen se maser af hejrer. 
Sidst på dage er vi tilbage i Tulcea efter tre fortræffelige dage i deltaet. Vi overnatter 
en sidste gang på båden. 

Dag 8
Efter morgenmad kører vi mod lufthavnen i Bukarest. Hvis vi har tid i forhold til flyaf-
gang, gør vi et stop på vejen ved Hazarlic søen.
Vi lander i København sent på aftenen. 

Sisel



Praktiske informationer

Pris:   Med Politiken Plus kort er prisen 13.950 kr., andre betaler 15.150 kr. 
  Tillæg for enkeltværelse 1.700 kr. Depositum 3.200 kr.

I prisen indgår 

• Al transport, fly fra København samt egen bus og både i Rumænien
• 7 overnatninger på hotelskib eller pensionat/hotel
•  Al mad fra aftensmad den første dag til morgenmad den sidste dag
• Lokal naturguide 
• Scanbird fugle/naturguide med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til måltiderne, frokost første og sidste dag, eventuelle 
drikkepenge og personlige fornødenheder.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på Politikens hjemmeside http://
plus.politiken.dk/REJSER/Alle_rejser/. 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 3.200 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  
 svarende til turens pris.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Rumænien. Eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver vore 
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis 
uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan tegnes i forbindelse med bestilling af rej-
sen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Overnatningslokalitet for hotelbåden



Hotel: 
Vores lokale operatør, som er området største naturrejse-operatør, ejer hotelskibet, 
som vi skal bo på i deltaet. I Tulcea har operatøren også sit eget pensionat, hvor der 
er plads til det samme antal gæster, som på hotelbåden. Det betyder, at der ikke vil 
bo andre end os, når vi er på pensionatet. Her vil vi også få serveret måltiderne, som 
igen er tilberedt af bureauets eget køkkenpersonale. 
Alle værelserne i pensionatet har eget toilet/bad, aircondition og WIFI. 

Er der ikke plads på pensionatet bliver gruppen flyttet til et hotel i byen Tulcea af 
samme standard. Det er vores lokale agent, der tager denne beslutning. 

Hotelskibet har 10 gæstekahytter, og der er 7 crew til at servicere gruppen. Kahytter-
ne er ikke så store (se billedet), men har eget bad/toilet. Stor spisesal/opholdsrum og 
soldæk på taget.  

Vi vil bo de første 4 nætter i pensionatet og de sidste 3 nætter på båden.

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

Scanbird guide: Jan Hjort, du kan læse om Jan på hjemmesiden tryk her

Teknisk arrangør og kontakt 

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

Kahytten Spisesal og opholdsrum

Fisker Hotelbåden


