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Scanbirds nyhedsbrev

SCANBIRDs nyhedsbrev
Hermed har Scanbird fornøjelsen af at
fremsende Jer nyhedsbrevet for september. Som vi beskrev i sidste nyhedsbrev
udgår vores katalog, men i stedet vil nyhedsbrevet i efteråret udkomme engang
om måneden.
I dette nyhedsbrev har vi nu næsten alle
rejser til næste år klar med program og
mulighed for tilmelding. Der mangler kun
Færørejsen til næste sommer.

og sommerfugle" i Nordspanien er det
stor interesse for!
Alle vores rejser for resten af 2017 er
udsolgt.
I må have et godt efterår
God fornøjelse med nyhedsbrevet
Erik Mølgaard
Direktør

I den sidste måneds tid har vi haft et
rigtig fint salg, hvilket betyder, at Georgiensrejsen forlængst er udsolgt, og andre
er tæt på. Det er glædeligt, at der er god
interesse for flere af vores nye rejsemål
og især vores nye type af rejse "blomster
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Andalusien (Sydspanien)
Et nyt rejsemål for Scanbird
Af Erik Mølgaard
Spanien er Scanbirds mest populære rejsemål.
Rigtigt mange har deltaget på vores mange Spaniensrejser de seneste år. Vi startede
med rejser til Extremadura og senere kom der
rejser til Catalonien, Pyrenæerne, Picos de
Europa m. fl. Men vi har hele tiden manglet en
rejsen til Andalusien – det sydlige Spanien.

Andalusien har altid været et attraktivt rejsemål for fuglekiggere, da der findes mange fine
naturområde og fuglearter, som næsten kun
findes i denne del af Europa. Ud over dette
findes er række turistseværdigheder i verdensklasse, bl.a. Spaniens største turistseværdighed Alhambra i udkanten af Granada.
Nu skulle det være og i marts måned rejste
jeg rundt i Andalusien sammen med vores lokalguide Laura for at planlægge 2018 rejser til
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området. Vi skulle forberede et godt program
både til en fugletur og til en rejse for Politiken
Plus, hvor der også skal være besøg ved nogle
af kendte kulturseværdighederne.
Der er dagligt fly fra København til Malaga,
så det var naturligt at starte der. Herfra er
der kun 100 km til Ronda, en overkommelig
strækning, når flyet lander kl. 15.00
Rondas flotte beliggenhed, hvor den gamle by
ligger ud til en stejl klippekant med en fantastisk udsigt mod det åbne land, har i mange år
været en magnet for både ornitologer og turister. Langs klippen er et af de bedste stedet at
se jagende vandrefalke ofte på nært hold. Vi
så også flokke af alpekrager, alpe- og gråsejlere, stenspurv og fine blådrosler.
Lige lige uden for Ronda ligger den smukke
Sierra de Grazalema naturpark, hvor de højeste bjergtoppe er omkring 1.700 m.o.h. Her
så vi mange rovfugle bl.a. flokke af gåsegrib,
ådselgrib og slangeørn. Parken huser også
enkelte par af den sjældne høgeørn, men så
heldige var vi ikke. Ringdrossel, klippeværling,
klippesvale og sørgestenpikker var andre fine
arter, vi fandt. Området er også godt for orkidéer, og vi så en hel del bl.a. mørkebrun, gul
og sydeuropæisk ophrys, provencalsk gøgeurt
og almindelig barlia. Især de flotte flueblomster (Ophrys) gør altid indtryk.
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Fra Ronda kørte vi til en mindre by i udkanten
af La Janda. Selve området er et stort kvægområde, hvor der overvintrer en del rovfugle.
Vejene var meget hullede jordveje, og vi så
ikke rigtigt noget ud over nogle dværgørne, så
vi besluttede, at dette sted ikke skulle inkluderes på næste års rejser.
Eremitibis - ja, I læste rigtigt! Denne art, som
indtil for nyligt kun fandtes i nogle få kolonier

Fra La Janda er der ikke langt til området med
eremitibisserne, og da vi kom kørende langs
hovedvejen, så vi pludselig en flok, som fløj
over vejen og landede på en mark. Vi smed
hurtigt bilen ind til siden og nød de ejendommelige ibisser. Vi havde kun et bynavn og ikke
adressen på den nærmeste koloni. Da vi kørte
ind mod byen, kunne vi på afstand se en stejl
klippe og nogle ibislignende fugle flyvende
rundt. Det var eremitibis-kolonien, som lå på
en klippe lige ud til vejen. Nemmere kunne det
ikke være, og der er både p-pladser og café
lige i nærheden. Vi nød de flotte ibisser, inden vi kørte ned mod kysten for at undersøge
nogle laguner, jeg havde besøgt om efteråret,
hvor de var helt fugletomme. Det var de også
her om foråret, så dem er det ikke nødvendigt
at spilde mere tid på.
Næste dag besøgte vi det store vådområde
Bonanza, som ligger lige uden for Sanlúcar. Et
fantastisk område med saliner, saltbassiner,
småsøer og salturtsteppe. Vi startede med at
besøge en lille sø kaldet Laguna Torelo. Her lå
nogle flotte hanner af hvidhovedet and og rødhovedet and. Et træ var dekoreret af nathejrer, og der var flere skestorke og silkehejre
samt masser af kohejre flyvende rundt.
Herefter kørte vi op til salturtsteppen, hvor der
var mange kalander- og korttået lærke samt

langs Marokkos kyst nord for Agadir, yngler nu
igen i Spanien. Eremitibissen har for hundrede
år siden haft sin udbredelse helt op til Alperne.
Siden er den gået så meget tilbage, at der kun
var kolonierne i Marokko.
For nogle år siden søsatte spanierne et projekt med at genskabe nogle af de gamle eremitibis-kolonier omkring Cadiz. Projektet har
været en succes, og der er nu 3 små kolonier i
området.

en fin brillesanger. I et par søer fandt vi fire af
den sjældne marmorand.
Herefter kørte vi ind i salinområdet. Der er
fine veje mellem de mange saltbassiner. Fugle
er der mange af, og på klods hold så vi fine
flamingoer og tyndnæbbede måger, som her i
yngledragt er utroligt flotte med det rosa-røde
bryst. Store flokke af brushøns og store kobbersnepper, dværgørn, slangeørn, sorthovedet
sanger og gærdeværling var andre fine arter,
vi så.
Om eftermiddagen kørte vi til den nærtliggende by Chipiona, hvor en anden specialitet har
slået sig ned! Lille sejler en afrikansk art, som
her har etableret en koloni, som det eneste
sted i Europa. Vi havde lidt problemer med at
finde fuglene, og de var heller ikke til at se i
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luften. Laura spurgte en lokal og fik svaret ”er
det de fugle ,som kun findes her og ikke andre
steder?” Og snart stod vi under kolonien, som
var under et tag i lystbådehavnen. Der var
endda sat små redekasser op til fuglene, men
de foretrækker deres egne reder. Sent på eftermiddagen dukkede fuglene op, og en efter
en dryssede de ned fra den kobolt blå himmel.
På vej mod Sevilla ligger en række små steppeagtige søer. Søerne er meget fladvandet,
så ofte er nogle af dem udtørrede. Hvor der
er vand i søerne, er der mange fugle. Vi var
lidt uheldige, da regnen stoppede vores besøg i området, hvor vi ellers havde håbet på
en kamblishøne. Noget overraskende så vi en
musende blå glente, en art, der måske er indvandret i dette område.
På vejen fra Sevilla til Doñana ligger La Dehesa de Abajo, en stor sø med fine fugleskjul.
Vi så bl.a. rødhøne, sorthalset lappedykker,
masser af svømmeænder, flamingo, sort
ibis, gåsegrib, stylteløber, rødrygget svale og
cistussanger.
De næste dage besøgte vi et af turens mest
berømte fugleområder, Doñana nationalpark.
Området er 543 km2, hvoraf de 135 km2 er
et beskyttet, lukket naturområde. Her findes
store koncentrationer af hejrer, flamingoer,
ænder, ca. 10 par af spansk kejserørn samt
mange andre rovfuglearter.
Området huser også gode bestande af vilds-
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vin, dådyr og kronhjort samt en fin bestand af
den udryddelsestruede spanske los.
Ikke nok med det, er byen midt i området en
seværdighed i sig selv. El Rocio ligner mest
kulissen til en Clint Eastwood westen med de
smalle gader, den store kirke og torvet – og
naturligvis kun med sandveje. I weekenden er
byen et tilløbsstykke for spanier, som kommer
for at gå i kirke samt spise frokost på de mange restauranter.
Vi var på en guidet tur ind i det lukkede område i nationalparken. Her så vi en fin spansk
kejserørn på nært hold, mange dværgørne og
sorte glenter. Et par fine skadegøge, middelhavsstenpikker, spansk spurv og provencesanger.
I besøgscenteret, som ligger ud til en mindre
sø, lå der rødhovedede ænder, og flere steder
så vi hejrer og flamingoer i store flokke. Om
eftermiddagen besøgte vi et fint område, hvor
der var topmejse og lille flagspætte samt flere
orkidéer. Senere på året (fra april) findes der
også rødhalset natravn.
En jordvej løb langs en af kanalerne, og her
fandt vi hvidskægget terne, kirkeugle og en
koloni af lille tårnfalk.
Efter nogle dage i dette fantastiske området
fortsatte vi mættet med oplevelser videre til
”flamingosøen” Fuente de Piedra.
Næste morgen besøgte vi søen, hvor der ud
over selve den store sø også er flere små søer
med flere fugleskjul forbundet med et fint lille
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stisystem. Fra besøgscenteret er der en god
udsigt ud over området. En lyserød bræmme af flamingoer, som lignede en stor klump
jordbæris stod ude på søen. Det var nok en
stor del af de ca. 20.000 par flamingoer, som
yngler i søen. I småsøerne lå der fine hvidhovedede ænder, sort ibis, kohejre, silkehejre,
stylteløber, stor kobbersneppe, sandterne,
gråsejler, hærfugl, rødhovedet tornskade, sydlig nattergal og sorthovedet sanger.
Herfra gik turen til Granada og Alhambra. Vi
havde glædet os til at skulle se dette vidunder, og skuffelsen var stor, da der ved billetlugen stod UDSOLGT. Der er restriktioner på,
hvor mange personer der må besøge Alhambra om dagen, og billetterne er mange gange
udsolgt måneder i forvejen. Heldigvis er noget
af området åben uden billet, og vi fik da en
udmærket eftermiddag samt lært, at billleter
skal købes i god tid til næste års rejse.
Efter rejsen var vi meget enige om, hvordan
de forskellige programmer skulle se ud. Dem
kan I hente her fra nyhedsbrevet. Og vi glæder os til at vise Jer Andalusien.

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, natur og orkidéer
Dato: 3.-10. april
Guider: John Frikke & Laura Benito
Pris: kr. 12.400
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>
På denne rundrejse i Andalusien - det
sydlige Spanien - besøger vi en række naturperler som bjergene omkring
den smukke by Ronda, flamingosøen
Fuente de Piedra, Europas berømteste
nationalparker Doñana m.m.
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.

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 5

Marokko

8. - 17. marts

Vi gentager dette års 10 dages fugletur til Marokko. På turen vil vi besøge de klassiske
lokaliteter omkring Agadir, de høje Atlasbjerge ved Marrakesh, og vi kommer helt ned i
Sahara ørkenen, 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, grøn biæder 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.
Hent turen store program her >>

Guide: Jan Hjort
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Pris: kr. 12.900
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Tilmelding: her

Armenien

25. maj - 2. juni

Guide: Peter Lafrenz
Pris: kr. 15.800
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

På denne fuglerejse skal vi opleve en stor buket af
nogle af de eftertragtede fuglearter, som findes i den
fjerneste del af Østeuropa og Lilleasien. Ud over fuglene byder Armenien også på en række interessante
kulturseværdigheder.
Af fugle kan vi forvente kaspisk kongehøne, sumpvibe,
grøn biæder, raddes jernspurv, hvidhals, hvidrygget
og afghanstenpikker, gråhovedet værling, upchers
gulbug, bleg stenspurv og østlig klippespætmejse.
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Nordtyskland med Helgoland

27.-29. april (Bededagsferien)

Vi skal på turen besøge storkebyen Bergenhusen, flere fine områder i vadehavet samt
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 >>

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.

Hent program her>>
Dato: 1. - 8. maj
Guide: Vicky Knudsen
Pris: kr. 12.400
Tilmelding: her>>
Side 8
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Rejser med Scanbird 2018

Oman

17. - 25. november

Rejseleder: Stig Jensen
Pris: kr. 18.900
Hent program her>>
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.

Estland

29. maj - 4. juni

Rejseleder: John Speich
Pris: kr. 12.000

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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Nordvest-Spanien

Blomster- & sommerfuglesafari
30. maj - 6. juni
Guider: Erling Krabbe
& Laura Benito
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>
Pris: 13.500 kr.
30 arter orkidéer, 400
arter andre blomster
samt mange flotte og
interessante sommerfugle kan ses på denne
nye Scanbird rejse.
Rejsen koncentreres
om de to flotte bjergområder Picos de Europa og Palentina.
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Rejser med Politiken Plus 2018

Marokko

Fugle, kultur og natur

Dato: 10. - 17. marts

Guide: Søren Sørensen
Pris: fra kr. 10.650
Tilmelding: her >>
Hent program her >>

Vi skal på denne tur bl.a. besøge ørkenen på kanten til Sahara, nogle frodige flodmundinger syd for
Agadir, kysten ved Atlanterhavet og bjergene i Høje Atlas ved Marrakesh. Valget af rute gør, at vi får
mulighed for rige oplevelser i Sydmarokkos smukke natur samt undervejs også et indtryk af folkeliv
og byer, som ligger uden for det mest turistprægede. Marokko er fremmedartet, eksotisk og alligevel er det nemt at være turist - i mødet med en farverig, gæstfri og venlig befolkning af ikke mindst
berberkultur. Men glem ikke, at fuglene vil være i absolut fokus - og målet for turens opdagelseslyst
må være at finde den meget specielle eremitibis, som her har sine sidste frie ynglepladser.

Extremadura (Spanien)
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 Merida, Cáceres og Trujillo, der alle gemmer på historier om en svunden tid.
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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
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.
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Rejser med Politiken Plus 2018

Skotlands vilde natur
13.-18. maj

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

Guide: Søren Sørensen
Pris: fra kr. 11.600
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

Rumænien (Donau deltaet)
Fugle og kultur
Dato: 28. maj - 4. juni
Guide: Jan Hjort
Pris: kr. 13.950
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

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.

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 13

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
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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

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

lammgam, 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 24 500
Från Stockholm 25 000
Anmälan: här
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Rejseprogram 2018
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

8-17/3

Jan Hjort

Scanbird

Åben

Marokko
Fugle, kultur & natur

10-17/3

Søren Sørensen

Politiken

Åben

Marokko
Fåglar & natur

17-24/3

Björn Malmhagen

Club300

Slut Såld

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, blomster & natur

3-10/4

John Frikke

Scanbird

Åben

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

Åben

Georgien
Fåglar & natur

22-30/4

Thomas Nyberg

Club300

Åben

Georgien
Fugle & natur

25/4-3/5

Stig Jensen

Scanbird

Udsolgt

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

Åben

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

Åben

Rumænien (Donau)
Fugle & natur

28/5-4/6

Jan Hjort

Politiken

Åben

Estland
Fugle & natur

29/5-4/6

John Speich

Scanbird

Åben

Nordvest Spanien (Picos de Europa)
Blomster & sommerfugle

30/5-6/6

Erling Krabbe

Scanbird

Åben

5-11/6

Thomas Nyberg

SkOF

Åben

13-18/5

Søren Sørensen

Politiken

Åben

Oman
Fugle & natur

17-25/11

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Oman
Fåglar og natur

17-25/11

Tommy Holmgren

Club300

Åben

2018
Marokko
Fugle & natur

Extremadura
Fugle, kultur, blomster & natur

Estland
Fåglar & natur
Skotland
Fugle, natur og kultur
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