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Scanbirds nyhedsbrev

SCANBIRDs nyhedsbrev
Årets sidste nyhedsbrev udkommer i den
travle juletid. Men vi håber, I får tid til i
løbet af julen at få læst nyhedsbrevet.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt
nytår
Erik Mølgaard
Direktør

Nyheder i dette nyhedsbrev er bl.a. vinterens ørneture og Kristi Himmelfarts-turen
til Bornholm.
I denne milde vinter er der masser af fugle i Skåne. I øjeblikket findes to sjældne
ørne, stor skrigeørn og steppeørn, omkring Börringe-området, så vi må håbe,
de bliver der hele vinteren.
I 2019 har vi allerede fået pladser på et
cruise ved Svalbard 9.-17. juni. Denne
fantastiske rejse vil snart blive sat til salg.
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Nordtyskland med Helgoland

27.-29. april (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. 3.700
Hent programmet her>>
Tilmeld dig her >>

Ørne-tur til Skåne

Med Politiken Plus & Dagbladet Information

24. & 25. februar

Både kongeørnen og havørnen har ynglet flere
steder i Skåne i de seneste år. I vinterhalvåret får
de faste ynglepar selskab
af adskillige ørne nordfra, der nyder godt af den
rigelige føde, som den
skånske natur byder på.
Ud over ørnene kan vi se
glenter, gæs, spætter og
med held vildsvin.
24. februar med Politiken
Læs mere og tilmeld her>>
25. februar med Dagbladet Information
Læs mere og tilmeld her>>

Side 2

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Politiken Plus 2018

Bornholm

10.-13. maj

Oplev den smukke natur, fugle, orkidéer og turistsærværdighed på solskinsøen samt Christians ø.
Hent program og tilmeld dig turen her >>
Pris fra kr. 4.400
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Rejser med Politiken Plus 2018

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, natur og kultur (Alhambra, Cordoba og Sevilla)
Dato: 17.-24. april
Guider: Søren Sørensen & Laura Benito
Pris: kr. 13.150
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

4 ledige pladser

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.
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Extremadura

1.-8. 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.

Dato: 1. - 8. maj
Guide: Vicky Knudsen
Pris: kr. 12.400
Hent program her>>
Tilmelding: her>>

Extremadura med Politken Plus
Fugle, orkidéer og kultur
Dato: 25. april - 1. maj
Guide: John Speich
Pris: kr. 12.250
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 Mérida, Cáceres og Trujillo, der alle gemmer på historier om en svunden tid.
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EKSTRA REJSE
Georgien

2. - 10. maj

Rejseleder: John Frikke
Pris: kr. 15.200
Hent program her>>
Tilmelding: her >>

Side 6

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 francolin, murløber, hvidrygget stenpikker, bjerggransanger, grøn sanger, rødpandet gulirisk
og snefinke.

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird 2018

Oman

10. - 28. november

Rejseleder: Erling Krabbe
Pris: kr. 18.900
Hent program her>>

Ekstra rejse

Tilmelding: her >>
Inkl.
Resort hotel
Bus/jeeps med lokal chauffør
Havfugletur
Al mad m.m.

Oplev den fredelige ørkenstat
beliggende ud til det Arabiske Hav.
Her findes ørken, bjerge, laguner og
lange sandstrande.
Op til 200 fuglearter i behageligt
klima.
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Rumænien (Donau deltaet)
Fugle og kultur

Hent program her >>

Dato: 28. maj - 4. juni

Tilmeld dig her >>

Guide: Jan Hjort
Pris: kr. 13.950

2 ledige pladser

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.

Estland

29. maj - 4. juni

Rejseleder: John Speich
Pris: kr. 12.000

2 ledige pladser

På denne rundrejse vil vi se en masse fugle og
orkidéer samt Tallinn, Estlands hovedstad.
Fuglefaunaen vil byde på skrigeørn, sort stork,
ugler, spætter, citronvipstjert, buskrørsanger
og mange flere.
Mange orkidéer med både tusinder af fruesko
og flueblomst.
Hent program her>>
Tilmelding: her>>
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Bestil på www.scanbird.com

Dagbog fra en smuttur til Estland
Af John Speich

Lufthavnen ligger i udkanten af Tallinn, så det tager
ikke mange minutter, førend
vi i vores udlejningsbil kører
igennem landskaber, der herhjemme hører fortiden til. Vi
passerer skove og enge med
spankulerende storke og traner, gamle nedslidte og ofte
faldefærdige træhuse samt
en sparsom trafik, der får os
til at tænke på en tid, hvor
madam blå stod på bordet i
de lystige Morten Korch film,
hvor solen altid skinnede.
En ung elg havde den frækhed at gnaske frugter i sig
fra en have klods op ad hovedvejen. Det skulle senere
vise sig, at dette mærkværdige dyr trives ganske godt
i den estiske natur, og mødre med kalve blev set flere
gange undervejs igennem de
tyste skove.
Ved færgelejet i Virtsu fik vi
endnu en nostalgisk oplevelse, idet de to tidligere Helsingør færger Betula og Regula
nu sejlede i pendulfart mellem fastlandet og øerne Muhu
og Saaremaa.
Atter kører vi igennem skove
og åbne lyngklædte landska-

ber med blinkende skovsøer,
inden vi når frem til vores
hotel Pilguse Manor, som har
været et herresæde i det 16.
århundrede.
Stedet er totalrenoveret med
rustikt økologisk indrettede
værelser beliggende ud til en
varieret natur med græssende
får, orkidé-bevoksede enge,
søer og skove.
I det tiltagende tusmørke farer skovsnepper forbi, tranerne trompeterer, og er man
heldig, kan den store hornugles dybe stemme høres fra
den nærliggende skov.

Om morgenen blev vi vækket
af hedelærkens sang og vendehalsens skærende stemme,
inden et solidt morgenmåltid
venter os.
Efter en times kørsel igennem
skove, hvor vi har haft adskillige fugle i kikkerten samt
orkidéer i kameraet, gik det
op for os, at vi endnu ikke
havde mødt anden trafik end
en ældre herre, der vinkede
til os fra en cykel også af ældre årgang.
Forinden vi efter et par oplevelsesrige dage på øerne
sejlede tilbage til fastlandet
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for at køre mod Estlands
første og største nationalpark
Matsalu, besøgte vi skov-engene nær øernes ”hovedstad”
Kuressare, hvor orkidéen
fruesko vokser i store antal.
På fastlandet blev vi budt
velkommen af kamindompappens sang ”Please to meet
you”, som det bliver beskrevet i bøgerne.
Fjorde og vige med uberørte strandenge mødte os. Her
trives vadefugle, andefugle
samt havørne. I de omkringliggende egeskove med solbe-

Side 10

skinnede lysninger fandt vi et
helt andet liv med fortættet
fuglesang.
Det hyggelige stråtækte Hotel
Altmõisa ligger således i al
ensomhed op til skoven med
udsigt til marker og hedemoser. Elgene er hyggelige naboer, og som vækkeur brugte
vi pirolens klare sang. Det var
nærmest en luksus at lukke for vinduet, hvis man da
ikke foretrækker at lytte til
buskrørsangerens klare sang
og natuglens tuden igennem
natten.

Over for hotellet gik vi planken ud for at kigge på stedets mange orkideer, inden
vi kørte ud for at besøge de
mange spændende biotoper,
hvor bl.a. nedlagte herregårde med gammel skov udgør
en glimrende biotop for flere
spættearter som for eksempel
den eftertragtede hvidrygget
spætte.
Små skrigeørne var på vingerne op ad dagen, og høgesanger og lille fluesnapper
var kærkomne fuglearter, der
sang fra henholdsvis enebær
bevokset eng og skyggefuld
løvskov.
På vej mod Tallinn, hvis
smukke gamle bydel kom på
UNESCO´s verdensarvliste i
1997, kørte vi langs motorvejens parallelle landeveje med
udsigt til udbredte skove og
søer, og vi fik hilst på op til
flere elge med kalve under et
par ”benstrækker”-stop undervejs.
Tjur og hjerper har vi også
set på tidligere rejser, dog
ikke denne gang. Men sikkert
er det, at vi er ikke færdige
med Estland.

Bestil på www.scanbird.com

Færøerne

Rejse med Politiken Plus

1.-6. juli

Scanbirds klassiske sommerrejse til Færøerne. På rejsen skal vi rundt i den færøske
natur til en række af de større og små øer. Naturen og ikke mindst fuglene vil være i
centrum her i den grønne atlantiske højsommer mellem fjeldene og fjordene, men der
bliver naturligvis også god lejlighed til at stifte bekendtskab med hovedstaden og med
flere byer og helt små bygdesamfund. Turen er lagt til rette, så dagene samlet vil give
et godt indtryk af en fantastisk natur i et moderne samfund med en spændende nordisk
historie og kultur.
Guide: Mads Bunch
Hent program her>>
Pris: kr. 12.900
Tilmeld dig her>>
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Nordiske rovdyr

Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske
grænse. Her er naturen vild og uberørt med store flotte
skove, søer og højmoser. Det er i disse omgivelser de store nordiske rovdyr bjørn, ulv og jærv lever.
Individuelle rejser fra kr. 8.300 (5 dage, 4 nætter)
Transport tilkommer, der kan flyves fra København og Billund
Hent programmet her>>
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Resor med SkOF
Södra Spanien

På denna vackra rundresa
vil vi besöker vi ett antal
naturpärlor så som bergen kring den väcka staden
Ronda, flamingosjön Fuente
de Piedra (där över 20 000
par häckar!), en av Europas
mest berömda nationalparker
Doñana samt ett antal andra
unika och vackra lokaler.
En massa spännande fåglar
väntar för deltagarna. Några
av den arter som är typiska
för området är kopparand,
marmorand, spansk kejsarörn, kamsothöna, skatgök,

iberisk gröngöling, rödhalsad
nattskärra, svart stenskvätta
och de afrikanska gästerna
eremitibis och stubbstjärtseglare.
Hämta program här
Dato: 10 - 17 april
Guide: Tommy Holmgren &
Laura Benito
Pris: Skr. 16 500
Anmälan: här

______________________________________________
Pyrenéerna

Pyrenéerna - den 400 km
långa bergskedjan som skiljer
den Iberiska halvön från
resten av Europa. Upp till 3
400 meter höga bergstoppar, grönskande dalar och
stenökenaktiga slätter bildar
denna fantastiskt vackra
bergskedja!
Denna resa fokuserar på
Pyrenéerna. Vi kommer även
att besöka stäppområden och
Sierra de Guara massivet som
ligger som en utpost innan
Pyrenéerna.
Vi kommer att fokusera på

fåglarna, men även ha tid för
både orkidéer och fjärilar.
Vi hoppas att få se några av
områdets specialiteter så
som murkrypare, lammgam,
dupontlärka citronsiska, svart
stenskvätta, alpjärnsparv och
flyghöns.
Hämta program här
Dato: 21 - 28 maj
Guide: Björn Malmhagen och
Jaume Solér
Pris: Skr. 16 400
Anmälan: här

______________________________________________
Estland

Stora områden av orörd natur
med skogar, sjöar och myrar
väntar Scanbirds deltagare på
denna första resa till Estland.
Landet är ett paradis för
naturälskare. Och ja - esterna
har lyckats skydda mycket av
sin natur genom att inrätta
flera nationalparker av vilka
vi kommer besöka några
av de vackraste och mest
tillgängliga.
Fågelfaunan kommer att
erbjuda skrikörnar, svarta
storkar, ugglor, hackspettar,
citronärla, busksångare och

mycket fler. Estland har samma jordmån som Öland och
Gotland, och därför är landet
likt de två svenska öarna ett
eldorado för orkidéälskare. På
resan kommer vi att se en av
de absolut finaste nämligen
guckusko samt många fler.
Hämta program här
Dato: 5 - 11 juni
Guide: Thomas Nyberg och
Rein Koresoo
Pris: Skr. 15 900
Anmälan: här

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 13

Resor med Club 300
Georgien

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 lam-

mgam, kejsarörn, stäppörn,
tatarfalk, svart frankolin,
murkypare, berggransångare,
rödpannad gulhämpling och
snöfink.
Hämta program här
Dato: 22 - 30 april
Guide: Thomas Nyberg
Pris: Skr. 19 900
Anmälan: här

______________________________________________
Oman

Upplev det lugna ökenlandet som ligger intill Arabiska
havet. Här finns öknar, berg,
laguner och långa sandstränder. Vi ska bo på ett och
samma hotell i Salalah och
därifrån köra runt med lokala
chafförer.
Upp till 200 fågelarter kan
ses i det behagliga klimatet
vilket bl.a. inkluderar arabiska rödhöna, arabpetrell,
fasanjacana, klippörn, fläcktjockfot, hypokolius, persiska
stenskvätta, arabsångare,

nilsolfågel, arabisk guldvingefink samt mängder med örnar
och vadare.
Dato: 17 - 25 november
Guide: Tommy Holmgren
Hämta program här
Pris:
Från Köpenhamn Skr. 24 500
Från Stockholm Skr. 25 000
Anmälan: här

______________________________________________
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Rejseprogram 2018
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

8-17/3

Jan Hjort

Scanbird

Udsolgt

Marokko
Fugle, kultur & natur

10-17/3

Søren Sørensen

Politiken

Udsolgt

Marokko
Fåglar & natur

17-24/3

Björn Malmhagen

Club300

Slut Såld

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, blomster & natur

3-10/4

John Frikke

Scanbird

Udsolgt

Syd-Spanien (Andalusien)
Fåglar, blommer & natur

10-17/4

Tommy Holmgren

SkOF

Åben

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, kultur, blomster & natur

17-24/4

Søren Sørensen

Politiken

4 pladser

Georgien
Fåglar & natur

22-30/4

Thomas Nyberg

Club300

Åben

Georgien
Fugle & natur

25/4-3/5

Stig Jensen

Scanbird

Udsolgt

Georgien
Fugle & natur

2/5-10/5

John Frikke

Scanbird

Åben

Extremadura
Fugle, kultur, blomster & natur

25/4-1/5

John Speich

Politiken

Åben

Nordtyskland & Helgoland
Fugle, & natur

27-29/4

Jan Hjort og John
Frikke

Scanbird

Få pladser

1-8/5

Vicky Knudsen

Scanbird

Åben

Pyrenæerne och steppe
Fåglar, natur och orkideer

22-29/5

Björn Malmhagen

SkOF

Åben

Armenien
Fugle & natur

25/5-2/6

Peter Lafrenz

Scanbird

Udsolgt

Rumænien (Donau)
Fugle & natur

28/5-4/6

Jan Hjort

Politiken

2 pladser

Estland
Fugle & natur

29/5-4/6

John Speich

Scanbird

2 pladser

Nordvest Spanien (Picos de Europa)
Blomster & sommerfugle

30/5-6/6

Erling Krabbe

Scanbird

Udsolgt

5-11/6

Thomas Nyberg

SkOF

Åben

13-18/5

Søren Sørensen

Politiken

Udsolgt

1-6/6

Mads Bunch

Politiken

Åben

Oman
Fugle & natur

17-25/11

Stig Jensen

Scanbird

Udsolgt

Oman
Fåglar og natur

17-25/11

Tommy Holmgren

Club300

Åben

Oman
Fugle & natur

20-28/11

Erling Krabbe

Scanbird

Åben

2018
Marokko
Fugle & natur

Extremadura
Fugle, kultur, blomster & natur

Estland
Fåglar & natur
Skotland
Fugle, natur og kultur
Færøerne
Fugle, natur, samfund og kultur
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