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Scanbirds nyhedsbrev

Årets sidste nyhedsbrev
2018 blev et fantastisk år for Scanbird.
Næsten alle vores rejser var udsolgte, og
deltagerne fik en masse fine oplevelser på
vores mange rejser.

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

Vores sidste rejser i 2018 var rejserne til
Oman i november. Turene var en så stor
succes, at vi har besluttet at gentage rejsen igen i 2019.
Ellers må I alle have en glædelig jul og et
godt nytår.
Vi vender tilbage i 2019 med ørnetur til
Skåne i februar og Marokko-rejserne i
marts.
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Side 1

Oman

I november havde Scanbird tre grupper i Oman, som er beliggende i det østlige hjørne
af den arabiske halvø ud til Det Arabiske Hav.
I en herlig uge boede vi på et resort hotel i udkanten af byen Salalah. Herfra var vi
dagligt på udflugter og besøgte de meget variende landskaber, som ligger omkring
Salalah. Vi besøgte de flotte Dhofar bjerge, mange frodige wadier, vådområderne langs
kysten og en enkelt dag var vi på en længere tur til ørkenen.
Grupperne så 171-183 fuglearter samt mange sommerfugle, kamæleoner, dromedarer
m.m.
Blandt de mange oplevelser kan nævnes sortørne på klods hold, de lokale arabisk
stenhøne, arabisk finke og stenpikker samt Yemen siskin. I ørkenen fandt vi den ejendommelige hypocolius, hærfuglelærke og lille solfugl.

Side 2

Bestil på www.scanbird.com

I Salalahs industriområde holder hundrede af steppeørne og nogle kejserørne vinterferie sammen med Abdims storke, som er kommer op til Oman fra Afrika. I vådområder
langs kysten var der et eldorado af hejre, måge/terne-fugle samt vadefugle.
Vi fandt bl.a. hellig ibis, persisk dværgterne, stor sorthovedet måge, brunhovedet
måge, lille braksvale, plettet triel, amurfalk, kystsejler og gråhovedet isfugl.
En sejltur på Det Arabiske Hav gav fine iagttagelser af arabisk skråpe og arabisk petrel, brun og maskesule samt socotraskarv.
Med lokalguide var vi på ugletur og fik set den lille endemiske arabiske ugle samt stor
plettet hornugle.
Fuld af oplevelser og godt brune vendte vi hjem til det danske vejr med masser af oplevelser i bagagen.

Hent fuglelisterne fra to af rejserne tur 1 >> og tur 2 >>
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Side 3

Rejser med Scanbird 2019

Oman

2. - 10. november 2019

Rejseleder: Stig Jensen
Pris: kr. 18.900
Hent program her >>
Tilmelding: her >>
Inkl.
Resort hotel
Bus/jeeps med lokal chauffør
Al mad m.m.
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Oplev den fredelige ørkenstat
beliggende ud til Det Arabiske Hav.
Her findes ørken, bjerge, laguner og
lange sandstrande.
Op til 175 fuglearter i behageligt
klima.
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Georgien

24. april - 2. maj 2019
Rejseleder: Peter Lafrenz
Pris: kr. 15.500
Hent program her>>
Tilmelding: her >>

En ledig plads
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 fracolin, murløber, hvidrygget stenpikker, bjerggransanger, grøn sanger, rødpandet gulirisk
og snefinke.
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Side 5

Armenien

14. - 22. maj 2019
Rejseleder: Stig Jensen
Pris: kr. 16.300
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

På denne fuglerejse skal vi opleve en
stor buket af nogle af de eftertragtede
arter, 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 bl.a. se kaspisk kongehøne, sumpvibe, grøn biæder, raddes
jernspurv, hvidhals, hvidrygget og kurdisk stenpikker, gråhovedet værling,
upchers gulbug, bleg stenspurv og østlig klippespætmejse.
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Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle & natur

Dato: 24. april - 1 maj 2019
Guider: John Frikke
Pris: kr. 13.900
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 som hvidhovedet and, marmorand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg, rødhalset natravn, sørgestenpikker og de afrikanske gæster eremitibis og lille sejler.
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Side 7

Portugal

27.april - 4. maj 2019

Fugle, natur og kultur
Guide: Vicky Knudsen

En ledig plads

Vi vil se masser af fugle, orkidéer, besøge den historiske by Mértola og mange flotte naturområder i forårets solskin.
På steppen ser vi trapper, sandhøns, skadegøg, mængder af storke og rovfugle, bl.a.
sjældne arter som spansk kejserørn, blå glente og høgeørn. Langs Algarvekystens vådområde ses flamingo, skestork, sultanhøne og mange vadefugle.
Omkring 10 arter orkidéer, hvor fire af dem er de sjove bi-blomster. I Mértola bliver vi
guidet rundt i den hyggelige by, hvor både fønikerne, Karthago, romerne, arabere og
kristne har brugt byen som handelscenter. Vi vil bl.a. se kirken og byens gamle borg.
Hent program her >>
Pris: kr. 13.500
Tilmelding: her >>
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Øland

30. maj - 2. juni 2019

Fugle, orkidéer og natur
Guide: Stig Jensen
Pris: kr. 5.100
Hent program her
Tilmelding: her

Ølands flotte og varierede
natur findes ikke magen til i
Norden. Her findes løvskove,
moser, overdrev, sten- og
sandstande. Øens sydlige
tredjedel er dækket af Alvaret,
som er en meget speciel
naturtype med en hård flad
kalkbjerggrund samt mange
levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin
helt egen flora og er i dag
udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges
bedste fuglelokaliteter.
På de forskellige lokaliteter
vil vi bl.a. opleve hedehøg,
karmindompap, hvidhalset
fluesnapper og op til 10 forskellige orkidéarter, hvoraf
en af dem er den flotte fruesko.
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Side 9

Færøerne

Rejse med Politiken Plus

9.-14. juli 2019

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. 13.900
Tilmeld dig her>>

Side 10
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Rejser med Politiken Plus 2019
Rejser med Politiken Plus 2019

Nordtyskland med Helgoland
17.-19. maj (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. fra kr. 4.100

Hent programmet her>>
Tilmeld dig her >>

Skotlands vilde natur

12.-17. maj
På denne flotte naturrejse oplever du det berømte højland,
Lock Ness, fuglekolonier, whiskydestilleri og meget mere
Guide: Søren Sørensen
Pris: fra kr. 11.900
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>
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Side 11

Rejser med Politiken Plus 2019

Ørne-tur til Skåne
23. 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.

Læs mere og tilmeld her>>

Extremadura (Spanien)
Fugle, orkidéer og kultur
Dato: 23. - 29. april

2 ledige pladser

Guide: John Speich
Pris: kr. 12.750
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.

Rejser med Politiken Plus 2019
Side 12
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Rejser med Politiken Plus 2019

Gotland
Fugle, orkidéer, natur og kultur
Dato: 6.-11. juni 2019
Guide: Stig Jensen
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>

Gotland er en levende historiebog og hørte til Danmark i mere end 300 år.
Middelalderbyen Visby var hansestad og centrum for al handel i hele Østersøområdet. I dag er byen kåret af UNESCO som Nordens bedst bevarede
middelalderby.
På denne tur skal vi koncentrere os om fuglene, hvor vi vil se op til 100 arter, den imponerede natur, kulturen og ikke mindst orkidéerne. Gotland er
det sted i Skandinavien, der huser flest arter, og vi kan se op til 15-20 forskellige.
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Side 13

Resor med Club 300

Armenien

26. maj - 3 juni

Guide: Björn Malmhagen
Pris:
Från Köpenhamn Skr 23 200
Från Stockholm

Skr 23 700

Hämta program her >>
Anmäld her >>

Side 14

På denna fågelresa får vi uppleva ett flertal av de
eftertraktade arter som bara finns i östra Europa och
västra Asien. Utöver fåglarna erbjuder också Armenien
på ett antal mycket intressanta kulturella sevärdheter.
Armenien är ett gästvänligt och glesbefolkat land
med en befolkning på 4 miljoner, varav 1,4 miljoner
bor i huvudstaden Jerevan. Landet är lugnt och har
en orörd natur. Växlande landskap med djupa raviner, floder, lövskogar, halvöknar, sjöar och de otroligt
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Ungern 4 - 11 maj
Guide: Tommy Holmgren
Hämta program här
Pris: Skr. 18.990
Anmälan: här
På denna resa ska vi besöka
Ungerns viktigaste natur- och
fågelområden.
Det världsberömda området
Hortobágy, som är ett stort
komplex av fiskedammar,
stäppområden och skogspartier. Zempléndalen med de
närliggande låga bergen är det
andra huvudområdet av resan.
Båda platserna har mycket att
erbjuda, och några av de arter
vi hoppas kunna se är tatarfalk,
kejsarörn, stortrapp, mängder
av olika hägrar, vadare, tärnor,
upp till 5-6 arter spettar, slaguggla, biätare, härfågel och
mycket mer!
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Side 15

Rejseprogram
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

Marokko
Fugle og natur

14-23 marts

Erling Krabbe

Scanbird

Udsolgt

Marokko
Fugle og natur

9-16 marts

Søren Sørensen

Politiken Plus

Udsolgt

Syd-Spanien
Fugle, natur og kultur

9-16 april

Søren Sørensen

Politiken Plus

Udsolgt

Portugal
Fåglar, orkidéer och natur

6-13 april

Björn Malmhagen

SkOF-Res

Slut såld

Syd-Spanien
Fugle & natur

24/4-1/5

John Frikke

Scanbird

Åben

Portugal
Fugle og natur

27/4-4/5

Vicky Knudsen

Scanbird

1 plads

23-29 april

John Speich

Politiken Plus

2 pladser

Georgien
Fugle og natur

24/4-2/5

Peter Lafrenz

Scanbird

1 plads

Ungern
Fåglar och natur

4-11 maj

Tommy Holmgren

SkOF-Res

Åben

12-17 maj

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Armenien
Fugle og natur

14-22/5

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Armenien
Fåglar och natur

26/5-3/6

Björn Malmhagen

Club300

Åben

Rumænien
Fugle og natur

27/5-3/6

John Speich

Scanbird

Udsolgt

Øland
Fugle, orkidéer & natur

30/5-2/6

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Gotland
Fugle, orkidéer & natur

6-11 juni

Stig Jensen

Scanbird

Åben

Færøerne
Fugle, samfund & natur

9.-14. juli

Mads Bunch

Politiken Plus

Åben

Oman
Fugle & natur

2.-10.
november

Stig Jensen

Scanbird

Åben

2019

Extremadura
Fugle, kultur, orkidéer og natur

Skotland
Fugle, natur og kultur
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