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VIKTIGT ATT VETA
Mycket ingår i priset
När du betalar en resa med AviFauna ingår alltid dricks för
hotellrum, lokala guider, chafförer, restaurang och arrangemang
på resan som är gemensamma för alla deltagare. Alla lokala transporter, som hyrbilar, tåg, buss och inrikesflyg ingår alltid i priset
om inget annat nämns i texten om resan. Oftast ingår helpension
med alkoholfri dryck. Flygbiljett till ankomstflygplats och från
avgångsflygplats på resmålet ingår normalt inte, men i några fall,
tex där vi använder charterflyg, kan det ingå. Läs noga på varje
resa vad som ingår/inte ingår innan du bokar.
Vi säljer flygbiljetter om du vill
Flygresors priser varierar över tid och du bokar alltid billigast
biljett själv. Men om du vill att AviFauna skall boka flyg kan du
mycket grovt räkna med ett pris om 3 500–4 000 kr inom Europa, 6 000–8 000 kr till Mellanöstern, 8 000–9 000 kr till USA
och Asien, 9–12 000 kr till Afrika. I detta cirkapris är arvode till
båda AviFauna och den part vi handlar flygresorna hos ingående.
Vi köper, om du inte begärt annat, icke ombokningsbara biljetter
som faktureras dig om du avbeställer resan (se nedan). Om du
vill att vi skall beställa ombokningsbara (dyrare) biljetter måste
det anges tydligt när du kontaktar oss och innan vi påbörjar
biljettbokningen.
Cirka sex månader före avresa kontaktar vi dig. Vi berättar
för dig vilket flyg reseledaren tar och exakt tid och plats där
gruppen samlas. Du som skall boka biljett själv får alltså skriftligt
klartecken från AviFauna när du kan boka din flygbiljett om
du skall boka själv. Boka INTE någon flygbiljett före du fått
detta besked från AviFauna då tider för resan kan ändras och du
behöver ha bekräftat från oss att resan blir av (dvs att gruppens
minimistorlek uppfyllts).
Du som bokar flygbiljett själv är ansvarig för att mötesplatsen och -tiden hålls, så se över att din reseförsäkring täcker för
eventuella förseningar på din anslutning till vår resa. Skulle du bli
försenad hjälper vi dig så klart att komma ikapp, men har du åkt
annan väg än de biljetter vi bokat får du (eller förmodligen ditt
försäkringsbolag) stå för den kostnaden själv. Därför kan det vara
bra att boka samma flyg som reseledaren.
Du måste ha reseförsäkring för att åka med oss
Observera att reseförsäkring inte ingår i resans pris. Du måste ha en
reseförsäkring för att resa med AviFauna. Vi rekommenderar inga
speciella försäkringsbolag. Kanske har du en försäkring på det kreditkort du handlar resan med eller i din hemförsäkring, men det är ditt
ansvar att ta reda på det. Om du har en diagnosticerad sjukdom när
du åker iväg måste du kontrollera med ditt försäkringsbolag att din
reseförsäkring är gällande.

De arter vi anger som möjliga
På varje resa har vi angett de djurarter vi förväntar oss se. Eftersom det är vilda, levande djur vi beskådar kan det ibland hända
att någon förväntad art uteblir. Vi kan inte ge några garantier för
att alla arter som räknas upp verkligen ses på resan. Men titta
gärna bland våra tidigare reserapporter från samma typ av resa så
får du en indikation på vad som ses. Du hittar dessa reserapporter
på vår hemsida.
Om du har frågor kring någon speciell art och möjligheterna
att se den är du välkommen att kontakta reseledaren direkt (se vår
hemsida för telefonnummer eller ring kontoret).
Vi reser inte till politiskt instabila områden
AviFauna, liksom alla medlemmar i Svenska Resebyrå- och
Arrangörsföreningen, följer UD:s reserekommendationer fullt ut,
så du kan vara trygg med att vi inte leder in dig i områden som
kan vara oroliga och där din reseförsäkring inte gäller.
Vi reser i små grupper
Med AviFauna reser du i en liten grupp för att få maximalt
utbyte och vara säker på att din resa blir ett minne för livet.
När vi är i miljöer i huvudsakligen tät vegetation är vi max 10
personer per reseledare. På andra resmål max 14 personer. Skulle
ett par vilja ha den sista platsen kan vi ibland, om det fungerar för
arrangemanget, utöka resan till 15 personer. För kryssningar kan
andra gruppstorlekar gälla. Det händer då och då att vi genomför
resor med färre antal deltagare än vad minimisiffran anger.
Våra uppsakttade reseledare
Våra reseledare har i allmänhet besökt resmålen under flera tidigare resor, och har goda kunskaper om naturen i de regioner de
reser i. Det kan förekomma att vi på någon resa åker till enstaka
platser där reseledaren inte varit i förväg, även om denne har
besökt landet. I de fallen är reseledaren väl förberedd med platsinformation. På vissa resmål använder vi oss även av lokala guider
som då ofta står för specialistkunskaperna för aktuellt område.
Du bor bekvämt på resan
Vi strävar efter att alltid kunna erbjuda rum med egen dusch
och toalett. I något enstaka fall, ofta på svårtillgängliga resmål,
kan delade badrum eller tält förekomma. Detta anges då tydligt
i programmet. Vi arbetar helst med boenden som bidrar till den
lokala ekonomin på de platser vi besöker och som arbetar enligt
ekoturismprinciper.

Olika typer av resor
Natur & Kultur
Här blandar vi natur och kultur. Det kan innebära besök på
vingårdar, medeltida slott och kanske något trevligt museum.
Fåglar är ett lika stort inslag som växter, insekter och däggdjur
tillsammans. Tempot är behagligt lågt och det finns tid till egna
aktiviteter. Alla måltider äts på restaurang eller som picknick
och boende på ett eller ett fåtal hotell. I allmänhet har vi korta
transporter. Den här typen av resa passar även dig som har med
en partner med begränsat naturintresse.
Resor med Guldkant
Skådning i lugnt och behagligt tempo. Vi bor på förstklassiga hotell och äter en god middag i lugn och ro. Innan dagens program
börjar äter vi av hotellets frikostiga frukost. Programmet slutar i
god tid så du får egen tid på hotellet. Vi reser alltid i liten grupp,
med som mest 10 eller 11 deltagare.
Fågelskådning lugnt tempo
Lugnt tempo med huvudinriktning på fåglar, men även tid till
lite natur och sightseeing. Alla måltider på restaurang eller som
välorganiserad picknick. Boende på ett eller få hotell. Korta transporter. Inga speciella kunskaper om fåglar krävs.
Fågelskådning medeltempo
Medelhögt tempo, ibland lite längre dagar. Någon gång
tillfälle till egna aktiviteter. Du får bäst utbyte om du har lite
förkunskaper eller har skådat utomlands någon gång tidigare,
men reseledaren hjälper gärna till om du är ovan. Vi försöker se
så många arter som möjligt, men lägger inte mycket tid till att
leta upp sådana vi missat på resan. Boende på ett eller flera hotell,
någon måltid kan intas under lite tidspress. Ibland lite längre
transportsträckor.
Fågelskådning högt tempo
Högt tempo med intensiv fågelskådning och många arter. Det
kan bli något tillfälle till egna aktiviteter. Dagens huvudmål intas
oftast på restaurang men kan ibland ske sent på kvällen och man
hinner kanske inte alltid duscha före middagen. Vi försöker se
så många arter som möjligt. Transportsträckorna kan ibland bli
långa och det kan då vara läge att ”sova ifatt” under transporten.
Botanikresor
Våra botanikresor har huvudfokus på floran i det område resan
går till. Reseledaren är en erfaren botanist och ofta använder vi
oss också av lokal expertis. Beroende på resmål kan också andra
natur- och kulturupplevelser finnas med i programmet.

VILLKOR
Vi tillämpar Allmänna villkor för paketresor enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. Villkoren skickas på begäran
eller kan läsas på vår hemsida. Vi följer också Paketreselagen och
Resegarantilagen. Vid tvister som inte kan lösas med kund följer
vi Allmänna Reklamationsnämndens utslag.
Nedanstående villkor är att betrakta som en sammanfattning av
de allmänna villkoren samt de särskilda villkor som tillämpas av
AviFauna Naturresor.
Anmälning. Anmälan sker genom att anmälningsavgiften betalas
in till AviFauna. Först när AviFauna mottagit din anmälningsavgift får du en bekräftelse och har reserverat din plats. Ibland kan
man preliminäranmäla sig till resor innan de är prissatta. Den
typen av anmälan är inte bindande och den garanterar bara den
turordning du blir erbjuden plats på resan när priset satts. Om du
då inte betalar anmälningsavgiften inom stipulerad tid förlorar
du din turordning.
Resans pris. Priserna i katalogen är cirkapriser. Korrekt pris
ser du när du bokar resan via hemsidan. Detta beror på att
kostnaderna inte alltid är fixerade när katalogen trycks. AviFauna
förbehåller sig rätten att höja en resas pris på hemsidan med
maximalt 8 %. Skulle priset behöva höjas med mer tar vi kontakt
med deltagarna och är då beredda att betala tillbaka anmälningsavgiften och eventuellt andra inbetalda medel för den som inte
vill följa med.
Datum. Angivna datum på resorna är cirkadatum. Det exakta
datumet kan avvika från angivet datum med cirka 1–3 dagar och
eventuella ändringar meddelas före flygbiljetter bokas.
Anslutning. Det åligger resenären att planera sina anslut-

ningsmöjligheter till resan vid egen bokning av flygbiljett. Om
AviFauna bokar flygbiljett för anslutning åligger det resenären
att se till att tillräckligt goda tidsmarginaler finns för att komma
till avreseorten.
Flygbiljetter. Då AviFauna får i uppdrag av kunden att inhandla
flygbiljett sker detta långt före slutbetalning av resan. Flygbiljettskostnaden betalas inte tillbaka vid avbokning av resan.
Reseledare. Vi anger alltid vem som är reseledare på våra resor.
Ibland kan vi dock behöva byta reseledare. Byte av reseledare på
en resa är inget giltigt skäl för deltagare att avboka resan och få
tillbaka inbetalda medel.
Slutbetalning skall vara AviFauna tillhanda senast 60 dagar före
resans start utom för specialresor där särskilda villkor tydligt
framgår.
Avbeställning. Du har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot
erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före
avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av
resans pris.
Om avbeställningen sker därefter mot erläggande av en
kostnad motsvarande 100 % av resans pris. Särskilda avbeställningsregler kan gälla för enskilda resor. Detta anges i så fall i
anslutning till programtexten.
Avbeställning av flygbiljetter. Om du bett AviFauna köpa
flygbiljetter och vill boka av dem gäller inte 60-dagarsregeln för
avbokning, utan de faktureras dig till deras fulla pris.
Avbeställningsskydd. AviFauna tillhandahåller inte avbeställningsskydd utan du rekommenderas köpa detta seaparat eller
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kontrollera om det ingår i din reseförsäkring.
Reseförsäkring. Resenär är skyldig att ha fullgod reseförsäkring
som också täcker eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada.
Bevis på försäkring skall kunna uppvisas på anmodan.
Ombokning. Sex månader före avresa kan du boka om en resa
utan att den betraktas som avbeställning. AviFauna tar då en
expeditionsavgift på 500 kr/ombokning. Från 6 månader före
avresa betraktas en ombokning som avbeställning.
Pass, visum, vaccination. Efter anmälan erhålls närmare information om resan med uppgifter om pass- och visumbestämmelser. AviFauna hjälper i vissa fall till med visumformaliteter, men
resenär ansvarar själv för innehav av giltigt pass och visum. Du
får själv stå för kostnader som uppstår p g a brister beträffande
pass eller visum. Det är resenärens ansvar att vara vaccinerad inför
resan. AviFauna tillhandahålla inga medicinska råd, utan resnären
skall vända sig till sjukvården för dessa.
Inställd resa. Vi strävar efter att inte ställa in resor, men i något
fall kan det ske och om det görs på vårt initiativ eller UD:s
rekommendation återfår du givetvis alla inbetalda medel. Ibland
kan ett sent besked tas, men vi kontaktar dig cirka sex månader
före resa oavsett för att stämma av läget med resan.
Reklamation. Om något fel uppstår under resan skall det påtalas
för reseledaren snarast för att reklamationen skall vara giltig. Om
problemet inte lösts på plats skall en skriftlig reklamation komma
till AviFauna senast en månad efter resans avslutande. Om vi inte
kan lösa en reklamation följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

FÖLJ MED PÅ EN LÅNGHELGS FÅGELKURS I
AVKOPPLANDE MILJÖ MED BEKVÄMT BOENDE,
GOD MAT OCH TREVLIG SAMVARO.

KURSER

Kurserna börjar på fredag kväll med middag och slutar på
eftermiddagen på söndag. Exakta datum och program läggs
upp på vår hemsida www.avifauna.se

FÖLJANDE KURSER KAN VI LOCKA MED 2020:
• Nybörjarkurs fågelskådning - Halland och Skåne april,
PÖland i maj och Uppland i juni
• Fågelsångskurs - Österlen, Skåne i maj
• Vadarkurs - Halland i juli
• Flyttfågelkurs - Öland i september och Skåne i oktober
Om du aldrig skådat fåglar innan rekommenderar vi att
börja med någon av nybörjarkurserna.

LÄS MER PÅ s. 33

Långe Jan på Ölands södra udde. Foto: Marcus Hofmann

Rödhake. Foto: ErikHirschfeld

Kungsfågel. Foto: Aleksey Karpenko

LÄS MER OM RESORNA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE
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Rödbena. Foto: Erik Hirschfeld

SWAROVSKI CL 10X30
COMPANION GRÖN

Första fältguiden som täcker in de atlantiska
öarna - Kanarieöarna, Madeira, Azorerna,
och Kap Verde. Täcker alla lokala arter liksom
flyttfåglar och vagranter.

REDO FÖR RESAN?
HOS NATURBOKHANDELN HITTAR NI ALLT
NI BEHÖVER HA MED PÅ NÄSTA ÄVENTYR!

WALKSTOOL. TREBENT
SITTPALL BASIC

LEICA TRINOVID 8X32 HD

ZEISS VICTORY 10X25 FL POCKET

VILKEN KIKARE
SKA MAN VÄLJA DÅ?

Vi är experter på de kikare vi
säljer. Om du har frågor om
vilken kikare som passar dig får
du gärna mejla eller ringa oss!

NIKON PROSTAFF
3S 10X42
SIRUI R-2004 / VH-10

ZEISS VICTORY 10X42 SF

web

WWW.NATURBOKHANDELN.SE
INFO@NATURBOKHANDELN.SE

bsh

HANDLA DIREKT I BUTIKEN I STENÅSA PÅ ÖLAND
Allt överskott går till BirdLife Sverige

op

BirdLife Sverige

PLATSER
KVAR
HÖSTEN
2019!

AZORERNA
20 – 27 AUG

Varma källor, havsfåglar,
kratersjöar. Lugnt tempo.
26 900 kr Flyg ingår!

FLYG
INGÅR!

Stäpphök. Foto: Magnus Hellström

FALSTERBO MED GULDKANT

4 – 8 SEP

Sveriges bästa plats att se flyttfågelsträck på. 13 900 kr.

Azorerna. Foto: ©Photoplace

Magpie Tanager. Foto: ErikHirschfeld

BRASILIEN
Flame-faced Tanager. Foto: RogerAhlman

PERU MED GULDKANT

8 – 22 SEP

Otroligt vackra fåglar och Macchu
Picchu i liten grupp. 57 000 kr.

7 – 19 SEP

De försvinnande atlantiska regnskogarnas fågelfauna. 43 500 kr. Medeltempo.
TILLÄGGSRESA! IGUAZUFALLEN 16-19 SEP
11 200 KR

LÄS MER OM RESORNA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE
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MALLORCA
14 – 21 SEP

Nybörjarkurs fågelskådning i
lugn takt, frukostpension.
19 900 kr Flyg ingår!

FLYG
INGÅR!

RESSUGEN REDAN
HÖSTEN 2019!

Svartbent strandpipare. Foto: ErikHirschfeld

Formentor. Foto: Irina Papoyan

Snöleopard. Foto: Walter G Arce

MONGOLIET MED SNÖLEOPARD

4 – 13 OKT
MADAGASKAR

1 – 17 OKT

Long-tailed Ground-Roller. Foto: Jan Henriksson

Fåglar och snöleopard i ett mycket
speciellt land. 45 900 kr. Lugnt tempo.
FÖRRESA! 29 SEP - 4 OKT
12 700 KR

Följ med till ett av världens mest
spektakulära naturresmål. 59 900 kr.
Medeltempo.

LÄS MER OM RESORNA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE
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MAROCKO

30 OKT – 7 NOV

Marocko Taroudant. Foto: Artur Nyk

Malachite Kingfisher. Foto: Carlos Lomsky

KENYA
12 – 23 OKT

Klassisk och fotovänlig safari!
Medeltempo. 44 900 kr.
FLYG INGÅR!

Nordafrika när det är som bäst!
Intressant kultur och och många
spännande fågelarter.
19 900 kr.

YUCATANHALVÖN, MEXIKO

27 NOV – 9 DEC

Bortom charterorterna finns massor
med fina fåglar. Medeltempo.
43 900 kr
Yucatan Wren. Foto: ErikHirschfeld

PLATSER
KVAR
HÖSTEN
2019!
LÄS MER OM RESORNA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE
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RESOR 2020
Gepard. Foto: Bed Narek

8-12 deltagare
Fåglar, medeltempo

RESELEDARE:

Göran Pettersson

59 500 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

NAMIBIA & BOTSWANA
3–15/1 2020

TA MED KAMERAN!

Malachite Kingfisher. Foto: Göran Pettersson

Vi visar dig Namibia och Botswana
under den gröna årstiden, när vattenhålen vid Etosha lockar till sig flockar
av däggdjur. Det här är en resa som
kommer fylla upp minneskortet i din
kamera. Du får också besöka Atlantens
vilda stränder där det myllrar av arktiska vadare, vackra flamingor och andra
fina kustfåglar. Vi besöker även norra
delarna av Okavangodeltat där vi åker
båt på Okavangofloden.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 300
ANTAL DÄGGDJURSARTER:
MINST 35

HÖJDPUNKTER
Namiböknen, Benguelaströmmen, Etosha NP,
Caprivi Strip, norra Okavangodeltat. Slaty Egret,
30 arter rovfåglar, trappar, Rock Pratincole, Damara Tern, flyghöns, Pel’s Fishing Owl, kungsfiskare,
biätare, Hornbills, Dune Lark, Herero Chat, Rockrunner. 35–40 arter däggdjur, bl a spetsnoshörning.

8-14 deltagare
Fåglar, Medeltempo,

RESELEDARE:
Ulf Ottosson

27 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

GAMBIA

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 250

3–15/2 2020
Giant Kingfisher. Foto: Erik Hirschfeld

AFRIKAS VACKRASTE FÅGLAR!

Passa på och låt oss introducera dig till afrikansk skådning när den är som enklast
och fåglarna som vackrast. Gambia, med sina korta avstånd och nya fina vägar,
passar också fint för den rutinerade Afrikaresenären som ännu inte besökt den
västafrikanska fågelvärlden och letar efter de där lite speciella arterna. Vi skådar
både övervintrande, europeiska fågelgäster och lokala arter på denna resa som tar
in torrare mark, skog, våtmarker och Atlantens vida stränder.

HÖJDPUNKTER

Brufut Wood, Tanji Bird Reserve, Pirang. Tendaba, Kiang West NP, Binsang, Gambiafloden och Wassu (AviFaunas sponsrade biätarreservat). Ca 30 arter rovfåglar,
trappar, African Finfoot, Forbes’s Plover, Egyptian Plover, Northern White-faced
Owl, fler arter blåkråkor och kungsfiskare, biätare med bl a Red-throated och Northern Carmine Bee-eater.

RESOR 2020
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Yellow-crowned Gonolek. Foto: Erik Hirschfeld

Cuban Grassquit. Foto: AslamCastellón

HG Karlsson

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

1–11/3 2020

NJUT AV VÄSTINDIEN!

Låt AviFauna introducera dig till
Västindien medan du väntar på våren
hemma: På Kuba skådar vi bäst i
shorts och kortärmat och vi besöker
varierande naturmiljöer och tar ett och
annat skönt bad. Förutom de lokala
fåglarna finns många nordamerikanska
övervintrare på plats. Vi besöker också
de gamla delarna av legendomspunna
Havanna, en av Den Nya Världens
äldsta städer.

Cuban Tody. Foto: Aslam Castellón

RESELEDARE:

34 900 KR

KUBA

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 160

HÖJDPUNKTER
Havanna, La Belén, Cayo Coco, Zapata, La Guira
Nationalpark. Här hittar vi dessutom ett trettiotal
fågelarter som bara finns här i hela världen, bl a
världens minsta fågel Bee Hummingbird, flera fina
Quail-Doves, många övervintrande skogssångare
från Nordamerika.
Tobisgrissla. Foto: Erik Hirschfeld

UPPLEV DEN VILDA
ATLANTKUSTENS FÅGLAR!

IRLAND

3–8/3 2020

Åk med till den gröna ön i väster i
väntan på våren. Här skådar vi dels
kring Dublin men också vid Belmullet
och Galway vid den vilda och vackra
Atlantkusten. Här möts europeiska
vinterfåglar, havsfåglar, gäss, vadare och
kanske någon arktisk gäst som vittrut
och vitvingad trut. Vi smakar också på
det irländska köket.
Svarthakad buskskvätta. Foto: Erik Hirschfeld

8-12 deltagare
Natur & Kultur

8-14 deltagare
Medeltempo, fåglar

RESELEDARE:

Erik Hirschfeld

18 500 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 90
10

HÖJDPUNKTER
Vilda atlantstränder, irländsk kultur och gröna,
böljande landskap. Spetsbergsgäss, ljusbukiga
prutgäss, islommar, skärsnäppor, gluttsnäppor, myrspovar, ljungpipare, svarthuvade måsar, vittrutar,
tobisgrisslor, islommar, kanske någon felflugen amerikansk art som ringand eller svartand.

30-40 deltagare
Natur & Kultur

HORNBORGASJÖN
26–29/3 2020

RESELEDARE:

Ola Bondesson

9 700 KR FRÅN MALMÖ
9 450 KR FRÅN GÖTEBORG

I resan ingår: boende med del i dubbelrum, helpension, alla transporter, utflykter enligt program och reseledning.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 75
Fågeludden, en av de bästa lokalerna vid Hornborgasjön. Foto: Ola Bondesson

EN AVKOPPLANDE TUR TILL TRANORNA!

Följ med på bekväm bussresa till Hornborgasjön och möt tiotusentals tranor som
rastar på väg till sina häckplatser och upplev deras dans och parningsritualer. Vi
upplever också drillande storspovar, gåsflockar och sångsvanar. Vi bjuder dig
på ett naturskådespel utöver det vanliga förutom besök i Varnhems medeltida
klosterkyrka och hos konstnären Göran Löfwing. Fyra avkopplande dagar fyllda
med natur och kultur.

HÖJDPUNKTER
Trandansen, Hornborgasjön, sjön Östen, Varnhems klosterkyrka, konstnärsbesök, ringmärkning. Tranor,
flera arter gäss, sångsvan, svarthalsad dopping gråhake- och skäggdopping, skedand, brunand, brun kärrhök,
rördrom, storspov, havsörn, fiskgjuse.

Gråhakedopping. Foto: Erik Hirschfeld

8-10 deltagare
Medeltempo, fåglar

RESELEDARE:

Göran Pettersson

66 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

BHUTAN

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 325

27/3–13/4 2020
Tigers Nest Monastery. Foto: Göran Pettersson

NJUT AV ORÖRD BERGSNATUR!

Det lilla, exklusiva kungariket Bhutan är ett smycke i östra Himalaya. Här kan
man mäta välstånd efter ett lycklighetsindex och vi räknar med att hamna högt
upp på skalan efter den här resan. Vi får uppleva genuint orörd natur då vi färdas
över höga pass och kastar blickar ner i de djupa dalgångarna där floderna slingrar
sig fram. Ta chansen att få uppleva ett verkligt unikt resmål!

HÖJDPUNKTER

Tigers Nest Monastery, Chele La, Punakha Valley, Pele La Road, Thrumshing La
NP, Shemgang Road, Manas NP. Himalayan Monal, Satyr Tragopan, Blood Pheasant, Spotted Elachura, Beautiful Nuthatch, Ward´s Trogon, White-bellied Heron.
Yellow-throated Marten, Golden Leaf Monkey, Common Goral.
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Himalayan Monal. Foto: Göran Pettersson

6–12 deltagare
Fåglar, lugnt tempo

RESELEDARE:
Curt Johnsson

24 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ISRAEL

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 250

28/3–5/4 2020
Döda havet. Foto: Victoria Vitkovska

FLYTTFÅGLAR I ISRAEL!

Under bästa fågelsträcktid besöker vi det här lilla, bekväma och fascinerande
landet. Vi kommer att studera sträcket av rovfåglar i söder, leta flyttfåglar bland
kibbutzer och i öken och besöka de dramatiska klipporna kring Döda Havet, samt
havsfågelspana från stranden i Elat. Få ställen i världen kan uppvisa ett sådant
koncentrat av fåglar, samtidigt som avstånden är korta, maten utsökt och boendena bekväma.

HÖJDPUNKTER
Döda Havet och Negev-öknen. Rovfågelsträck i världsklass, ökenlöpare, kragtrapp, slagfalk, flyghöns,
härfågellärka, brun sula, rariteter.
Stäppörn. Foto: ErikHirschfeld
Red shanked Douc Langur. Foto: Bao Nguyen

8-12 deltagare
Medeltempo, fåglar

RESELEDARE:
Teet Sirotkin

39 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

VIETNAM

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 250

29/3–11/4 2020

UTFORSKA DET GRÖNA OCH LUMMIGA VIETNAM!

Följ med till en skådardestination som få har besökt! Under två veckor reser vi
i det gröna och vackra Vietnam. Vi skådar i både låglandsskogar och frodiga
bergsskogar. Bland träden döljer sig färggranna fasaner, juveltrastar och många
olika Laughingthrushes förutom en del däggdjur. Da Lat-platån hyser många
speciella och endemiska fåglar. Därtill är det vietnamesiska köket kanske Sydostasiens godaste!

HÖJDPUNKTER

Cat Tien NP, Da Lat, Mang Den, Serepok River, Mang Ri. Germain’s Peacock
Pheasant, Siamese Fireback, Green Peafowl, Bar-bellied Pitta, Orange-breasted,
Collared och Chestnut-eared Laughingthrushes, Yellow-billed Nuthatch, Vietnamese
Greenfinch, Grey-crowned Crocias.
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Bar bellied Pitta. Foto: Bao Nguyen

Florida Keys. Foto: Don Con

FLORIDA
4–12/4 2020
Everglades. Foto: Raul Rodriguez

8-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:
Jim Sundberg

29 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 140
HÖJDPUNKTER
Corkscrew Swamp Sanctuary, Merrit och Sanibel
Island, Everglades, Dry Tortugas, Florida Keys.
Florida Scrub Jay, Brown Pelican, Swallow-tailed
Kite, Bald Eagle, många olika hägerarter, sottärna,
masksula, Pileated Woodpecker. American Manatee,
American Alligator, American Crocodile.

Amerikansk alligator. Foto: Joe Pearl

UPPLEV FLORIDAS RIKA FÅGELLIV!

Florida är både lättskådat och bekvämt. Everglades, den enorma floden som långsamt rör sig söderut, och dess träsk är imponerande rik på fåglar och kräldjur. Ute
på Florida Keys infinner sig badkänslan och vi gör även en båttur ut till den lilla
ögruppen Dry Tortugas som lockar till sig trötta flyttfåglar men också hyser en fin
häckfågelfauna.
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White Ibis. Foto: Don Mammoser

PANAMA

6-10 deltagare
Fåglar, medeltempo

10–24/4 2020

RESELEDARE
Teet Sirotkin

53 900 KRONOR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 400

Barred Antshrike. Foto:Erik Hirschfeld

UPPLEV PANAMAS VILDA NATUR!

Granne med populära Costa Rica men lite vildare och mindre tillrättalagt kan
man beskriva Panama som. Det smala landet har en fantastisk rikedom av fåglar
och gränsar både till Stilla Havet och Karibiska sjön. Vi tillbringar tiden i en
ekologisk och lyxig tältcamp i Darien, det gigantiska, väglösa urskogsområdet
som gränsar till Colombia och några nätter i mer bebodda trakter på andra sidan
Panamakanalen.

HÖJDPUNKTER
Fantastisk regnskog och Stilla Havets stränder med fregattfåglar. Harpya, manakiner, kolibrier, parakiter,
tukaner och papegojor.

Black Stork. Foto: Marek R. Swadzba

Sapphire-throated Hummingbird. Foto: ErikHirschfeld

8-14 deltagare
Natur & Kultur

RESELEDARE:
HG Karlsson

PRIS SE HEMSIDAN

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 130

SÖDRA POLEN
19–25/4 2020

FISKDAMMAR, SKOGAR OCH BERG I POLEN!

Från vackra Krakow i södra Polen tar man sig enkelt ut i fågelrika marker, inklusive de höga Tatrabergen. På den här resan kombinerar vi kulturen och historien
i Krakow med fågelexkursioner i omgivningarna och besöker fiskdammar, fina
skogsområden och bergsmiljöer. Nätter i Buda Stalowska, Krakow och nationalparken Magurski. Många fina upplevelser utlovas.

HÖJDPUNKTER

Krakows judiska historia, det polska köket och välbevarade byggnader sedan före
andra världskriget. Svart och vit stork, mindre skrikörn, kornknarr, havsörn, balkanspett, mellanspett och halsbandsflugsnappare.
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Tatra mountains. Foto: Shaiith

Alpängar. Foto: Denis Bohm

8-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

Alpängar. Foto: Denis Bohm

BOSNIEN & HERZEGOVINA
19–26/4 2020

RESELEDARE:
Se hemsidan

25 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 130

NJUT AV FÅGELRIKA
ALPÄNGAR!

HÖJDPUNKTER
Karst Fields, Dinaric Alps, Neretva Delta, Mostar.
Dvärgskarv, vitögd dykand, balkanhök, stenhöna,
biätare, vitryggig hackspett, balkanspett, aftonfalk,
balkanmes, stentrast, klippnötväcka, eksångare,
mästersångare, spansk sparv.

Bee eaters. Foto: Denis Bohm

Under en vecka lär vi känna Herzegovinas undersköna natur. Vi bor i
den gamla historiska staden Mostar,
varifrån vi gör våra dagsturer ut till
den omgivande naturen. Fågelrika
flodslätter, vidunderliga bergsområden,
floddeltan och härligt blommande
ängsmarker blir våra dagsmål. Många
av fåglarna vi träffar på är typiska för
just östra Medelhavet. Och så avnjuter
vi förstås nationalrätten Ćevapi.

8-12 deltagare
Fåglar, lugnt tempo

RESELEDARE:

Carl-Axel Bauer

20 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

SARDINIEN

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 175

25/4–2/5 2020

Silkeshäger. Foto: Erik Hirschfeld

SARDINSK MAT OCH ELEONORAFALKAR!

Medelhavets näst största ö är dessutom en ornitologiskt mycket intressant plats att
skåda fåglar på. Vi anländer till huvudstaden Cagliari med dess flamingofyllda saliner, tar en båttur ut till ön San Pietro där de nyanlända eleonorafalkarna häckar,
Alghero i norr och även fina stäpp- och bergsområden på denna fantastiska ö. Vi
kommer också försöka se de två arterna liror som finns i denna del av Medelhavet.
God mat från det sardinska köket utlovas också.

HÖJDPUNKTER
Sammetshätta. Foto: ErikHirschfeld

De vackra naturscenerierna som består av hav, öar, stäpper och berg. Skopolilira,
medelhavslira, eleonorafalk, sardinsk sångare, småtrapp, alspeglare, glasögonsångare,
sträckgäster.
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BOTANISKA
RESOR

FÖLJ MED PÅ NÅGON AV VÅRA BOTANISKA RESOR TILL
RESMÅL, NOGA UTVALDA FÖR SIN UNIKA FLORA OCH
STORSLAGNA NATUR.
Upplev Hemavan och Artfjällets rikedom och leta efter
brudkullan, som inte hittas någon annanstans i världen,
eller den lika unika alvarmalörten bredvid bergskrabbor och
ölandssolvända på fåglarnas och orkidéernas Öland. Resornas huvudfokus är floran, men vi uppmärksammar givetvis
också de unika djur, historiska platser eller andra för resmålet
speciella sevärdheter som bidrar till resmålens lyskraft!
22020 blickar vi också utanför Sveriges gränser och kommer
att utforska Kretas enastående orkidéprakt bland minoiska
tempel, och Dolomiternas rika alpflora kryddat med vackra
och ovanliga fjärilar och sällsynt god mat!

FLORA OCH NATUR

DOLOMITERNA 5-12/7 2020
21 900 KR

HEMAVAN 20-26/7 2020
17 900 KR

KRETA

Stor sandlilja, Öland. Foto: Pav Johnsson

18 – 25/4-20

ÖLAND

8 –14/6-20

Besök orkideer och vacker alvarmark på
solens ö!

Flyg ingår! Lugnt tempo.

28 900 KR

Smyckeofrys, Kreta. Foto: TomasHallingbäck

15 200 KR.

Bergskrabba, Öland. Foto: Pav Johnsson

LÄS MER OM RESORNA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE
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FLYG
INGÅR!

TAIWAN

8-10 deltagare
Medeltempo, Fåglar

26/4–6/5 2020

RESELEDARE:

Göran Pettersson

37 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 190

Taipei. Foto: Wasin Pummarin

UPPTÄCK DEN GRÖNA OASEN!

Taiwan, eller Formosa, den vackra ön, är en grön och mycket kuperad ö, med
åtskilliga bergstoppar över 3000 m och med många välbevarade skogar. Här finns
dessutom ett rikt fågelliv med ca 30 endemiska arter, inklusive ett par magnifika
fasaner, ett flertal speciella raser som kanske delas upp i egna arter i framtiden,
samt många andra vackra och speciella fåglar!

HÖJDPUNKTER
Imponerande bergskedjor med frodiga skogar. Mycket rikt fågelliv med många unika arter som t ex Mikado
och Swinhoe´s Pheasant, Malayan Night Heron, White-bellied Pigeon, Fairy Pitta, Taiwan Blue Magpie,
Yellow och Varied Tit, White-whiskered Laughingthrush, Taiwan Hwamei, Steere´s Liocichla, Flamecrest,
Johnstone´s Robin. Taiwan Macaque, Reeves’s Muntjac, Taiwan Serow.

Cretzschmar’s Bunting. Foto: Tony Mills

Fairy Pitta. Foto: Chamnan Phanthong

8-14 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:
Curt Johnsson

16 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

LESBOS

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 130

2–9/5 2020

LÄR KÄNNA EUROPAS SYDÖSTLIGA FÅGLAR!

Vi tar dig till en avkopplande vecka med korta dagsturer till en av Medelhavets
finaste fågelskådningsöar. Häckfågelfaunan har östliga inslag och mängder sträckande fåglar nyttjar ön som en rastplats på sin flyttning. Vi är baserade på samma
hotell hela veckan och det här är resan för dig som vill skåda i lugnt tempo och är
nyfiken på Europas sydöstliga fågelarter.

HÖJDPUNKTER
Vackra landskap, olivlundar och god mat. Aftonfalk, mindre sumphöna, mellanspett, tornuggla, olivsångare,
Krüpers nötväcka, rostsparv, svarthuvad och gulgrå sparv, mästersångare, svarthakad sångare, isabellastenskvätta och balkanmes.
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Napidalen. Foto: Curt Johnsson

6-12 deltagare
Medeltempo, Fåglar

RESELEDARE:

Don Hullmann

21 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom transport till och från
anslutningsorten.

ÖSTRA UNGERN

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 120

3–10/5 2020

Klippsparv. Foto: Gerard Gorman

SPÄNNANDE NATUR I UNGERN!

Pusztan i östra Ungern är en säregen naturtyp och den här resan infaller
med den tid då de bofasta långflyttarna som aftonfalkarna återvänt,
samtidigt som det fortfarande passerar sträckande fåglar på väg norrut
och klimatet är lagom varmt. Vi äter ur det ungerska köket och bor
bekvämt på hotell/värdshus med fin atmosfär.

HÖJDPUNKTER
Pusztan, fina våtmarker och fiskdammar. Aftonfalk, blåkråka, vattensångare, kejsarörn, tatarfalk, stortrapp, balkanspett, vitögd dykand, rödhuvad dykand, olika hägerarter.
Balkanspett. Foto: Gerard Gorman
Covadongasjöarna. Foto: Ricardo Rodriguez

6-10 deltagare
Guldkantsresa

RESELEDARE:
HG Karlsson

25 300 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ASTURIEN MED GULDKANT

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 140

4–11/5 2020

LYXIG RESA TILL UNIKA ASTURIEN!

Mitt i den Kantabriska bergskedjan, ända uppe vid Atlantkusten i norra Spanien,
tar vi dig till Asturien som är känt för sina unika naturområden och den
naturnära gastronomin. Bergen är snöklädda och på sluttningarna och i dalgångarna växer frodiga lövskogar med rik flora och fauna. Denna lyxiga resa passar
både dig som rest innan i Spanien och vill se en ny del och dig som skådar för
första gången i landet.

HÖJDPUNKTER

Pongo Nature Park, Picos de Europa, Covadongasjöarna, Somiedo Nature Park.
Gåsgam, lammgam och smutsgam, blåhake, murkrypare, alpkaja, stentrast och
alpjärnsparv.

18

Blåhake. Foto: Ricardo Rodriguez

8-14 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

ISLAND

6–10/5 2020

RESELEDARE:

Erik Hirschfeld

19 500 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 60
Reykjavik. Foto: Dennis van de Water

Island är ett skådarmåste med sitt spektakulära landskap, korta avstånd
och dramatiska vyer med mycket hav och snötäckta berg i bakgrunden. På den här resan håller vi oss kring Reykjavik och kommer
ha fullt upp med att besöka fågellokalerna där. Många flyttfåglar
passerar under just denna tid och de bofasta specialiteterna kommer
också visa upp sig.

HÖJDPUNKTER
Vackra vyer och dramatiskt hav, ej att förglömma, vackra Reykjavik. Islom, strömand,
islandsknipa, god chans på jaktfalk, fjällripa, skärsnäppor, sandlöpare, roskarl, spetsbergsgås,
stormfågel, havssula, chans på mindre lira och stormsvala.

CAMARGUE

Provencesångare. Foto: José Miguel Abarca Antón

8-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:

7–14/5 2020

Vildhästar i Camargue. Foto: S. Uriadnikov

Richard Ottvall

VILDHÄSTAR OCH SKEDSTORKAR!

HÖJDPUNKTER

PRIS, SE HEMSIDAN

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 130

Stormfågel. Foto: Erik Hirschfeld

UTFORSKA DRAMATISKA ISLAND!

De vilda hästarna i Camargue,
colosseum i Arles, akvedukten i
Pont du Gard, den arkeologiska
platsen vid Glanum. Bronsibis,
dvärgörn, hökörn, småtrapp,
vitvingad tärna, vitbukig flyghöna, minervauggla, blåkråka,
provencesångare

19

Hundratals flamingor tar till vingarna och vi hänförs
av deras märkliga siluetter när de flyger över oss på
nära håll. I nästa våtmark ser vi hägrar, bronsibisar
och skedstorkar. En vit vildhäst plaskar ut i vattnet
och färgsprakande biätare flyger över våra huvuden.
Nästa dag bjuder på småtrapp och flyghöns på en karg
stenstäpp. Dessutom beskådar vi historiska lämningar
från romartiden och njuter av det franska köket.

NEUSIEDL SEE ÖSTERRIKE
MAJ 2020

Natthäger. Foto: Göran Pettersson

FÅGELSKÅDA BLAND
VÅTMARKER OCH
VINDISTRIKT!

flyttfåglarna anlänt så vi räknar med att
ha fullt upp under dagarna.

Den fantastiska slättsjön Neusiedl på
gränsen mellan Österrike och Ungern
är klassisk fågelskådningsmark och en
av Centraleuropas viktigaste fågellokaler. Sjön ligger mitt i vindistriktet
och omges av intressanta våtmarker.
Vi utnyttjar cyklar under resan och det
går dessutom att åka tåg hit. I maj har
både de lokala fåglarna och de sena

6-12 deltagare
Natur & Kultur

RESELEDARE:

Per-Magnus Åhrén

PRIS, SE HEMSIDAN

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150
HÖJDPUNKTER

Kejsarörn. Foto: Erik Hirschfeld
Lammgam. Foto: Daniel Kuehler

MÖT STORSLAGEN
NATUR I ARMENIEN!

Armenien börjar segla upp som en
bekväm fågelskådningsdestination
med ett högintressant fågelliv med flera
arter som har sina utbredningar i västra
Asien.
Vi reser i ett gästvänligt, litet land där
den storslagna naturen inbegriper djupa raviner, höga berg och härligt placerade kloster och kyrkor från 1200-talet.

17–25/5 2020

Amberdfästningen. Foto: Daniel Kuehler

ARMENIEN

Vingårdar, vacker natur, fina parker. Balkanspett,
vassångare, skäggmes, vitvingad tärna, skäggtärna, dvärgmås, alla Europas hägerarter, stortrapp,
tatarfalk, kejsarörn.

Det märks på våra middagar att landet
ligger längs gamla karavanvägar med
sin kulinariska blandning av öst och
väst.
6-12 deltagare
Medeltempo, Fåglar

RESELEDARE:

Göran Pettersson

25 600 KR

I resan ingår: helpension dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 130
HÖJDPUNKTER
De 7 000-åriga ruinerna Zorats Kar, Dilijan
nationalpark, Noravank och Tatev-klostret, Mount
Aragats. Kaspisk snöhöna, lammgam, marmorand,
grön biätare, östlig klippnötväcka, vitstrupig näktergal, balkanflugsnappare, rosenstare, orientsångare, rödpannad gulhämpling, bergortolan.

8-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:

Per-Magnus Åhrén

14 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ÖSTERLEN
19–24/5 2020

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 135

Göktyta. Foto: Anders Laurin

FÖRSOMMAR I FANTASTISKA ÖSTERLEN!

Under finaste fågeltid skådar vi på nyanlända och bofasta flyttfåglar och låter
öronen vänja sig vid den högljudda fågelkören. Vi kommer dels besöka klassiska
naturreservat och fågellokaler men också skåda i kustnära dungar och våtmarker.
På den här resan kan det bli en del tidiga morgnar eftersom fågelaktiviteten är
som störst då och vi kommer se många av Skånes speciella fågelarter.

HÖJDPUNKTER

Österlen. Foto: Anders Laurin

Hagestads naturreservat, Kåseberga, Ale stenar, Sandhammaren, Ravlundafältet, Bäckhalladalen. Gråhakedopping, prutgäss, glador, ängshök, havsörn, kungsörn, rödspov, näktergal, sommargylling, rosenfink, gulhämpling, fältpiplärka, forsärla.

SVALBARD

8-12 deltagare
Fåglar, lugnt tempo

31/5–6/6 2020

RESELEDARE
Se hemsidan

54 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom till och från anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 90
Smeglaciären. Foto: Curt Johnsson

VALAR OCH FJORDAR I LOFOTEN!

Ismås. Foto: Curt Johnsson

Den dramatiska naturen på Svalbard griper tag i oss. Vi färdas med båt nedanför de kolossala fågelkolonierna med hundratusentals alkekungar och tretåiga
måsar. Valrossarna vältrar sig på stränderna medan isbjörnen, till synes fridfullt,
lunkar fram. Plötsligt bryts vattenytan av en kraftig rygg. En val banar väg genom
vattenmassorna. Att resa med båt runt svalbard är en upplevelse utöver det vanliga.
Häng på!

HÖJDPUNKTER

Longyearbyen, fågelbergen, båtresan, isbergen. Praktejder, skärsnäppa, brednäbbad
simsnäppa, bredstjärtad labb, ismås, alkekung, lunnefågel, snösparv. Svalbardren,
fjällräv, isbjörn, vikare, grönlandssäl, storsäl, valross, vikval, vitval.
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8-12 deltagare
Medeltempo, Fåglar

RESELEDARE:
Ulf Ottosson

23 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 200

TURKIET

31/5–7/6 2020
Brun fiskuv. Foto: Göran Pettersson

GRÄNSLÖSA VIDDER I SÖDRA TURKIET!

Följ med till några av Medelhavsområdets finaste fågellokaler i södra Turkiet. Vi
besöker fågelrika våtmarker, blir bergtagna i Demirkazik där de alpina drömarterna väntar på oss och får uppleva Anatoliens gränslösa vidder. Gästfriheten och
maten är också något vi minns länge efter resan. Att resa i Turkiet ger mersmak!

HÖJDPUNKTER
Göksudeltat, Demirkazik, Sultanträsken, Akseki. Brun fiskuv, kaspisk snöhöna, lammgam, Krüpers nötväcka,
marmorand, svartkronad järnsparv, vitstrupig näktergal, finschstenskvätta, murkrypare, olivsångare,
bergsökenfink, snöfink.
Rubinnäktergal. Foto: Magnus Hellström

Demirkazik. Foto: GöranPettersson

EXKLUSIVA FÅGLAR I SIBIRIEN!

I den vackra skymningen visslar en guldtrast försynt från en grantopp
samtidigt som både bergbeckasiner och sibiriska beckasiner tar till vingarna i förberedelse för sina märkliga luftspel. Sibirien bjuder på en sällsam
kombination av vacker natur och exklusiva fågelarter. Detta är resan för
dig som vill uppleva rubinnäktergal, mongolsnöfink och ängssparv i deras
fantastiskt vackra hemmiljöer.

HÖJDPUNKTER
Barnaul, Seminsk, Ulagan plateau, Chuya, Ozero Teletskoye. Taigabeckasin, mongolsnöfink,
dvärgsävsparv, sibirisk rosenfink.

10–22/6 2020

Ulanganplatån. Foto: Magnus Hellström

SIBIRIEN

8-13 deltagare
Medeltempo, Fåglar

RESELEDARE:

Magnus Hellström

38 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 200

8-12 deltagare
Natur och kultur

RESELEDARE:

Per-Magnus Åhrén

PRIS: ej fastställt, se hemsidan

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

KANADA

SOMMAREN 2020

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150

Svartnäbbad islom. Foto: Magnus Hellström

DELFINER OCH FÅGELBERG I KANADA!

Västra vilda Kanada lockar med sina stora skogar, lufsande björnar och fågelberg
med bland annat märkliga tofslunnar. Här finns också många fina marina
däggdjur som uttrar, valar och delfiner. Vi är på plats när sommaren gör sitt intåg.
Dessutom får vi lära oss mer om den gamla indiankulturen och tar del av nybyggarnas liv.
(se hemsidan för exakt resedatum)

HÖJDPUNKTER
Indiankultur, gammelskog, fågelberg, Vancouver. Amerikanska skogssångare, kolibrier, vadare. Grizzly- och
svartbjörn, späckhuggare, sjölejon, havsuttrar.
Strömand. Foto: Magnus Hellström
Bazhaxiang. Foto: Curt Johnsson

TIBET

20/6–5/7 2020

NATURUPPLEVELSER I
VÄRLDSKLASS!

Mytomspunna Tibet har en mycket
speciell fauna och natur. Efter en vecka
på tibetanska högplatån, med många
intressanta fåglar och däggdjursarter,
reser vi med höghöjdståg till Lhasa.
Här väntar oss både natur och kultur.
Naturscenerierna under resan är bland
de mäktigaste man kan se i världen
och våra tempelbesök runt Lhasa blir
mycket minnesvärda. Följ med på en
resa i världsklass!

8-12 deltagare
Högt tempo, Fåglar

RESELEDARE:
Curt Johnsson

HÖJDPUNKTER
Oslagbara naturscenerier och det fantastiska
Lhasa. Svarthalsad trana, lammgam, olika fasaner,
ibisnäbb, flera arter järnsparvar och rödstjärtar,
samt snöfinkar och rosenfinkar. Pipharar, blåfår,
tibetansk getgasell, varg, kiang (vildåsna).

59 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 175
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Pink-rumped Rosefinch. Foto: Curt Johnsson

Thethdalen. Foto: Göran Pettersson

ALBANIEN
21–28/6 2020

Styltlöpare. Foto: Göran Pettersson

FJÄRILAR OCH FÅGLAR I
NATURSKÖNA ALBANIEN!

Missa inte att åka med oss till fascinerande Albanien innan turistströmmarna
blir för stora! I det natursköna landet
finns otroligt mycket att se för den
natur- och kulturintresserade besökaren. Vi får uppleva en mängd vackra
blommor, fjärilar och fåglar men även
ta del av den unika albanska kulturen
i form av god mat, intressant historia
och fina kulturlandskap. Den här resan
vill du inte missa!

ABISKO

8-14 deltagare
Natur & Kultur

RESELEDARE:

Göran Pettersson

19 700 KR EXL. FLYG

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 120

HÖJDPUNKTER
Nartessalinerna, Datji NP, Tirana, Thethdalen,
Shkodërsjön. Krushuvad pelikan, biätare, balkanoch mellanspett, halsbandsflugsnappare, klippnötväcka, klippsparv, alpjärnsparv, dvärgskarv. Gott
om fjärilar, bl a apollofjäril och en del orkidéer.

8-12 deltagare
Fåglar, lugnt tempo

22–28/6 2020

RESELEDARE: SE HEMSIDAN:
16 900 KR
16 900 KR

I resan ingår helpension, dricks, alla
transporter utom resa till anslutningsorten

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 80
Lapporten. Foto: Tommy Alvén

LÄR KÄNNA FJÄLLVÄRLDENS FÅGELLIV!

Det här är resan där du bor intill i hänförande och klassisk fjällnatur. Vi bor med
utsikt över imponerande Torneträsk där Kungsleden startar och ser till Lapporten, med topparna Tjuonatjåkka och Nissuntjårro, vilken nog är den mest kända
symbolen för entrén till svenska fjällvärlden. Här finns sluttningar med fantastisk
fjällbjörkskog som hyser vackra blåhakar, bräkande bergfinkar och rödvingetrastar
med sin rullande sång.

HÖJDPUNKTER

Fjällheden på Nuolja, den norrländska tajgan, Torneträsk. Fjällripa, tjäder,
fjällpipare, smalnäbbad simsnäppa, fjällabb, jorduggla, blåhake, lavskrika, lappmes,
bergfink, lappsparv.
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Fjällpipare. Foto: Anders Laurin

8-12 deltagare
Nybörjare!

RESELEDARE:

Göran Pettersson

27 400 KR EXL. FLYG

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

FÄRÖARNA
16–21/7 2020

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 45

Mykines. Foto: Kimberley Coole/Visit Faroe Islands

MAGISKA VYER PÅ FÄRÖARNA!

Till Färöarna reser du med AviFauna Naturresor för att uppleva lugnet, vyerna,
kulturen, floran och fåglarna. Här är det småskaliga granne med det storslagna
och den grönskande naturen ramar in välordnade små pittoreska samhällen. På
denna resa får du se det bästa av Färöarna samtidigt som du har tid över för egna
strövtåg.

HÖJDPUNKTER
Fascinerande fågelberg, Nolsoy, Vestmannasund, Mykines, två båtturer. Stormfågel, stormsvala, havssula,
lunnefågel, orkidéer, spiror, gyckelblomster.
Puffin. Foto: Adobe Stock

LOFOTEN

8-14 deltagare
Fåglar, Lugnt tempo

19–25/7 2020

RESELEDARE:
HG Karlsson

21 900 KR EXL. FLYG

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 90
Lofoten. Foto: Adobe Stock

VALAR OCH FJORDAR I LOFOTEN!

Med utgångspunkt från Narviks järnvägsstation, besöker vi Lofoten och Vesterålen. Vi upplever fjordarnas branta landskap, fågelberg med alkor och tretåiga
måsar och gör flera båtturer ut till olika öar i området. Havsörnar och, förhoppningsvis, valar gör oss sällskap. Unna dig en resa till ett av norra Europas mest
spektakulära naturområden.

HÖJDPUNKTER
Stokmarknes, Svolvaer, Kabelvåg, Gimsöystraumen, Flakstadpollen, Röstarkipelagen. Smålom, kustlabb,
smalnäbbad simsnäppa, blåhake, silvertärna, jorduggla, lappsparv, havssula, havsörn, pilgrimsfalk, tobisgrisslor, dalripa. Vikval, kaskelott.
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Toppskarv. Foto: Erik Hirschfeld

8-12 deltagare
Medeltempo, Fåglar

RESELEDARE:

Göran Pettersson

45 500 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

SYDAFRIKA

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 270

14–25/8 2020

Cape Robin Chat. Foto: Göran Pettersson

BLOMSTERPRAKT OCH ALBATROSSER I SYDAFRIKA!

Vågskummet yr över klipporna vid Godahoppsudden. Några African Oystercatchers får springa undan för att inte bli översköljda. Flera Shy Albatrosses gör stora
bågcirklar i luften. Några dagar senare tittar vi ut över ett till synes knastertorrt
landskap som kallas för karoo. När vi närmare oss ser vi blomsterprakten och
upptäcker hur fågelrikt här är. Följ med till Sydafrika på en oförglömlig resa!

HÖJDPUNKTER
Godahoppsudden, Kirstenbosch Botanical Garden, Karoo Tanqua NP, De Hoop Reserve, växtzonerna fynbos
och karoo. Blue Crane, Ludwig´s och Denham´s Bustard, Cape Rockjumper, ett tiotal lärkor (flera unika för
Sydafrika), flera solfåglar, Ground Woodpecker. Mountain Zebra, Eland, Grey Rhebok.
Stenskvätta. Foto: Magnus Hellström

LÄR DIG MER OM
FÅGLAR I FALSTERBO!

Under bästa sträcktid för de tidiga
flyttfåglarna, och då vädret dessutom
brukar vara gynnsamt, besöker vi Falsterbo i Skåne och njuter av flyttande
fåglar. Vi kommer också att besöka
flera närbelägna lokaler i Skånes inland
och sydvästra kust vilka lokaler avgörs
lite av dagsrapporterna. Den här resan
passar bra för dig som är ny i fågel-

4–8/9 2020

Rödhake. Foto: Erik Hirschfeld

FALSTERBO

Mountain Zebra. Foto: Göran Pettersson

skådning och vill lära dig mer under
kunnig ledning.
6-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:

Ola Bondesson

12 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150

HÖJDPUNKTER
Bivråkssträcket, sträcket av gulärlor och trädpiplärkor, rastande vadare och tropikflyttare. Dessutom
alltid chans på rariteter som någon ovanlig örnart.

8-12 deltagare
Natur & Kultur

RESELEDARE:

Göran Pettersson

23 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANDALUSIEN
12–18/9 2020

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150

Svartvingad glada. Foto: Javier Elorriaga

NJUT AV ROVFÅGELSTRÄCK VID GIBRALTAR!

Gibraltarsundet är en av Europas viktigaste flyttvägar för många flyttfåglar. Det
smala sundet mellan Afrika och Europa bildar en ”flaskhals” och mängder av
rovfåglar koncentreras hit. Vi är på plats under den period då rovfågelsträcket
har sin högsäsong, både när det gäller kvantitet och mångfald av arter. Tusentals
bivråkar, ormörnar, dvärgörnar och bruna glador fyller himlen.

HÖJDPUNKTER
Gibraltarsundet, Tarifa, Sierra de la Plata. Eremitibis, kopparand, svartvingad glada, tusentals flyttande
rovfåglar. Val- och delfintur till havs.
Långfenad grindval. Foto: Javier Elorriaga
Svartbent strandpipare. Foto:ErikHirschfeld

BLÅKRÅKOR OCH BIÄTARE
PÅ CYPERN!

För första gången på tio år åker vi till
Cypern mitt under flyttfågelsträckens
tid. Förutom att vi skall skåda på de
lokala endemerna cypernsångare och
cypernstenskvätta kommer vi ha goda
tillfällen att leta igenom buskagen
efter flyttande fåglar på väg mellan
Europa/Asien och Afrika. Vi skådar
förstås längs kusterna, men besöker
också våtmarker, saltanläggningar och
Trodos-bergen. Följ med på en fin
skådarresa till ett bekvämt land.

CYPERN

19–26/9 2020

8-14 deltagare
Medeltempo, Fåglar

RESELEDARE:

Erik Hirschfeld

HÖJDPUNKTER
Cypernsångare, cypernstenskvätta, alla europeiska
hägerarter, tjockfot, sporrvipa, långnäbbad mås,
stäpphök, brunglada, aftonfalk, biätare, blåkråka,
masktörnskata, rostgumpsvala, trädgårdsträdkrypare, isabellastenskvätta, citronärla,
spansk sparv.

19 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150
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Cypernstenskvätta. Foto: Colin Richardson

8 - 12 deltagare
Natur & Kultur

MONGOLIET

28/9–11/10 2020

RESELEDARE:
HG Karlsson

59 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 140
Snöleopard. Foto: Walter G Arce

SNÖLEOPARDSPANING I MONGOLIET!

Tänk att få sitta i en skön safaristol med en kopp nybryggt kaffe och spana efter
den mytiska snöleoparden. Och detta på en behaglig höjd med skönt klimat. AviFauna erbjuder en bekväm snöleopardresa till västra Mongoliet. I det natursköna
landskapet finns hällristningar och den fina fågelsjön Khar Us Nuur, där vi har
goda chanser att se den märkliga saigaantilopen.

HÖJDPUNKTER
Jargalant Mountains, Khar Us Nuur, hällristningar, grottmålningar. Lammgam, blåstjärt. Snöleopard,
krävgasell, argalifår, saigaantilop.
Jargalantdalen. Foto: HG Karlsson
Giraff. Foto: Göran Pettersson

SAFARI PÅ SAVANNEN!

Det är inte mycket kvar av zebran
som lejonen slog under natten. Med
runda magar ligger de i skuggan och
smälter maten. Nu är det dagskiftet
som tar vid; schakaler, gamar och örnar
är snabbt på plats. Vi rullar vidare ut
på savannen bland oräkneliga gnuer
som snart ska lämna Masai Mara för
att vandra söderut mot Serengeti. Följ
med på en klassisk safari till Östafrikas
savanner!
Sekreterarfågel. Foto: Daniel Bengtsson

KENYA

10–23/10 2020

8-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:
Ulf Ottosson

48 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 400
ANTAL DÄGGDJUR: CIRKA 35

HÖJDPUNKTER
Lake Nakuru, Lake Baringo, Kakamega Forest,
Masai Mara. Många rovfåglar, bl a sekreterarfågel,
frankoliner, många hägrar, trappar, Turacos, biätare.
Vandrande gnuer, antiloper, giraffer, stora kattdjur.

8-14 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

RESELEDARE:

Erik Hirschfeld

PRIS: ej fastställt, se hemsidan

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

MALLORCA OCH MENORCA
OKTOBER 2020

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 130

Alcudia. Foto: Marcel Hilger

FÅGELSKÅDNING FÖR DIG SOM NYBÖRJARE!

Besök två av de baleariska öarna på samma resa! Vi kommer mitt under flyttningstider och ägnar dagarna åt att besöka fina lokaler där sträckande fåglar stannar
till, men också där vi kan se synligt sträck. Avstånden är små och därmed blir det
mycket tid i fält. Den här resan passar även dig som är ny i fågelskådning.

HÖJDPUNKTER
Silkeshäger. Foto: Erik Hirschfeld

Eleonorafalk, balearisk sångare, kamsothöna, grågam, smutsgam, rödnäbbad trut, balearisk lira, scopolilira,
häcksparv, stentrast, blåtrast, mängder med flyttfåglar där överraskningar kan dyka upp.

JORDANIEN
24–31/10 2020

6-10 deltagare
Guldkantsresa

RESELEDARE:
Jim Sundberg

PRIS: ej fastställt, se hemsidan

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom till och från anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150

Ormörn. Foto: Karin Lundqvist

UNIKA UPLEVELSER I JORDANIEN!

Jordanien har legat i skuggan av Israel men har minst lika mycket att erbjuda
ornitologiskt. Dessutom besöker få skådare detta säkra och vänliga land så dina
upplevelser blir unika. På denna resa baserar vi oss kring tre orter: Aqaba, Madaba
och Dana som vi har valt för att ha nära till fina fågellokaler och bekvämt boende.
Vi kommer besöka både öken, våtmarker, berg och Döda och Röda Havet.

HÖJDPUNKTER

Petra, Döda Havet, Röda Havet, fin öken. Grön dvärgbiätare, palestinasolfågel,
vitkronad stenskvätta, olika lärkor, sandökenhöna, större skrikörn, sinairosenfink.
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Petra. Foto: Gigi Sahlstrand

8-12 deltagare
Fåglar, medeltempo

RESELEDARE:
Ulf Ottosson

46 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom till och från anslutningsorten.

BANGLADESH

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA XXX

1–14/11 2020

Skedsnäppa. Foto: Sayam U Chowdhury

FÖLJ MED PÅ ETT UNIKT ÄVENTYR I SYDASIEN!

Bangladesh rika fågel- och djurliv är dåligt känt utanför landets gränser. Vår första
resa till detta spännande land sker i de södra delarna av landet. Vi besöker ett av
världens största mangrovedelta, Sunderban, känt för sin förekomst av tiger, och
räknar skedsnäppor vid Cox´s Bazar, förmodligen världens viktigaste övervintringsplats för den karismatiska lilla vadaren.

HÖJDPUNKTER
Mangroven i Sunderban, Cox`s Bazar, bergsskogarna mot Burma. Masked Finfoot, skedsnäppa, Brownwinged Kingfisher. Tiger, Fishing Cat
Masked Finfoot. Foto: Sayam U Chowdhury

SKÅNE

8-12 deltagare
Lugnt tempo, Fåglar

5–8/11 2020

RESELEDARE:

Erik Hirschfeld

PRIS: ej fastställt, se hemsidan

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom anslutning till och
från anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 90

Spetsbergsgäss. Foto: AndersBlomdahl

GÄSS OCH ROVFÅGLAR I SKÅNE!

Om du är nybörjare i fågelskådning och vill lära dig mer om hur man känner igen
olika arter gäss och rovfåglar är det här resan för dig. Vi exkurerar i det skånska
jordbrukslandskapet beroende på väder och fågeltillgång, eventuellt gör vi också
ett besök vid kusten om förutsättningarna är de rätta.

HÖJDPUNKTER
Havsörn, kungsörn, fjällvråk, duvhök, blå kärrhök bläsgås, prutgås, spetsbergsgås, sädgås, tofsmes, större och
mindre korsnäbb, eventuella rariteter som finns i faggorna.
Kungsörn. Foto: Anders Blomdahl

30

Rufescent Tiger-Heron. Foto: Roger Ahlman

8-10 deltagare
Högt tempo, Fåglar

RESELEDARE:
Roger Ahlman

62 500 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 600

COLOMBIA

Andean Cock of the rock.

25/10–11/11 2020

SKÅDA I VÄRLDENS ARTRIKASTE LAND!

Colombia är världens artrikaste land. Bara den kunskapen borde få alla artsugna
skådare att vända blickarna mot nordvästra Sydamerika. Vi ägnar mycket tid åt
Santa Marta-regionen som är Colombias mest endemrika område. Vi besöker också
en spelplats för den spektakulära Andean Cock-of-the-rock. Följ med på AviFaunas
premiärresa till Colombia, tillsammans med en av Sydamerikas skickligaste fågelguider.

HÖJDPUNKTER

Santa Marta-regionen, La Victoria, Rio Blanco Reserve, Tatama. Många rovfåglar,
ugglor och nattskärror, över 60 arter kolibrier, Andean Cock-of-the-rock, ca 100 arter
tyrannflugsnappare.

SRI LANKA

8-10 deltagare
Medeltempo, Fåglar

27/11–7/12 2020

RESELEDARE:

Göran Pettersson

29 900 KR EXL. FLYG

I resan ingår: helpension dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 230
Crested Garden Lizard. Foto: Göran Pettersson

ELEFANTER, LAGUNER OCH VALAR I SRI LANKA!

Under vår resa till Sri Lanka, “det glänsande landet”, erbjuds du en mängd upplevelser. Vi skådar vid fågelrika laguner, vandrar i ångande regnskog på högplatån och
åker på safari där vi spanar efter elefanter. Slutligen ger vi oss även ut på havet och
spanar efter blåvalar. Detta är en perfekt introduktion till det södra Asiens rika
djurliv.
Resan genomförs endast om säkerhetsläget förbättras

HÖJDPUNKTER

Kitulgala, Sinharaja, Udawalawe, Horton Plains, Valsafari. Samtliga fågelendemer, bl a Serendib Scops Owl, Pied Thrush, Kashmir Flycatcher. blåval, Jungle Cat,
asiatisk elefant, flera endemiska apor.
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Påfågel. Foto: Göran Pettersson

8-14 deltagare
Natur & Kultur

RESELEDARE:

Erik Hirschfeld

59 900 KR

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

GALAPAGOS
5–18/12 2020

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 150

Blåfotad sula. Foto: Daniel Bengtsson

BESÖK MYTOMSPUNNA GALAPAGOS!

En pilgrimsresa till Galapagosöarna måste man som naturälskare göra minst en
gång i livet och nu har du chansen att göra den med AviFauna. Vi tillbringar fem
nätter på en liten båt och besöker flera av de mytomspunna öarna. Före Galapagos blir det standsrunddtur i Quito, utflykt till de högt belägna Anderna och dess
vulkaner samt till reservatetet Yanacocha på lägre höjd. Efteråt kan, om så önskas,
ges möjlighet till några extra dagar i Amazonas innan hemresa för de som vill.

HÖJDPUNKTER
Quito, indianbyar, Stilla havet, Anderna, regnskog. Möjlighet till snorkling och hajskådning på Galapagos.
Kondor, blåfotad och rödfotad sula, stormsvalor, tropikfåglar, fregattfåglar, många arter kolibris, tukaner och
papegojor. Havsleguaner, jättesköldpaddor.
Common Peacock. Foto: Göran Pettersson

UPPLEV INDIEN!

Vinden är ljum och behaglig. Det
skira morgonljuset väcker liv i skogens
invånare. Några White-cheeked Barbet
pumpar på och en Indian Scimitar
Babbler stämmer in. Lite längre in i
skogen prasslar det från de torra löven
på marken då en muntjak springer iväg,
eller var det kanske en gaur, den indiska bisonen. Efter en smakrik indisk
frukost är vi redo för nya upptäckter i
de västra Ghatsbergen.

8–20/12 2020

Lion-tailed Macaque. Foto: Asian Adventures

SÖDRA INDIEN

Havsleguan Foto: Daniel Bengtsson

8-10 deltagare
Guldkant!

RESELEDARE:

Göran Pettersson

39 900 KR EXL. FLYG

I resan ingår: helpension, dricks, alla
transporter utom flyg till och från
anslutningsorten.

ANTAL FÅGELARTER: CIRKA 260

HÖJDPUNKTER
Västra Ghats, Thattekad, Mudumalai, Munnar, Valparai, Mysore, Nilgiri Mountain Railway, boende i
palatsliknande hotell. Många endemiska fågelarter.
Gaur, Lion-tailed Macaque.

Vill du utveckla ditt fågelskådande, eller har du en vän som
vill börja fågelskåda? Se till att gå någon av våra populära
kurser. Du behöver inte ha några förkunskaper, vi lånar till
och med ut kikare om du behöver! Kurserna sker mitt i de
bästa fågelmarkerna under bästa fågelskådningstid och under fredag - söndag. Vi bor bra och äter gott och tar oss tid
att lära oss ordentligt under pedagogisk ledning.

FÅGELSKÅDNINGSKURSER
Preliminära datum 2020 är:
27-28/3 nybörjare Skåne
2-4/4 nybörjare Halland
7-19/4 nybörjare Skåne
30/4-3/5 nybörjare Öland
15-17/5 fågelsång Österlen
4-6/6 nybörjare Uppland
31/7-2/8 vadarfåglar Halland
28-30/8 rovfåglar Skåne
18-20/9 flyttfåglar Öland
2-4/10 flyttfåglar Skåne

ENHETSPRIS 5500 KR

inklusive helpension, boende, kursavgift och
dagstransporter. Läs mer på vår hemsida.

Sandlöpare. Foto: Magnus Hellström
Josefine Brantmark, reseproducent

VI LÅNAR SÅ
KLART UT KIKARE
OM DU BEHÖVER!

Sånglärka. Foto: Don Hullmann

LÄS MER OM RESORNA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE
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För fåglarnas skull!

BirdLife Sveriges handlingsprogram för aktivt fågelskydd och medlemmarnas stora
engagemang i olika inventeringar som ger fakta om fågelpopulationer, har bidragit
till att BirdLife Sverige har en viktig expertfunktion i fågelskyddsfrågor.
Föreningen driver många olika fågelskyddsprojekt inom alla naturtyper och flera
egna artprojekt. Vi svarar också årligen på många remisser för att påverka beslutsfattare att ta rätt beslut gällande fåglar och natur. Vi klarar det inte utan allt stöd
från medlemmar och givare.

Fåglarna behöver din hjälp!
Du kan bidra genom att
skänka ett gåva till fågelskyddet
Sätt in valfritt belopp på
Swish
123 - 900 56 53
Bankgiro 900-5653
Plusgiro 90 05 65-3
märk insättningen med ”fågelskydd”

www.birdlife.se

Tatra mountains i södra Polen (s.14). Foto: Shaiith

EN RESA ÄR EN VIKTIG UPPLEVELSE MAN BÄR MED SIG LÄNGE I LIVET.
Från Christina som tar emot bokningen till reseledaren som
genomför resan eller kursen gör vi i AviFauna Naturresor vårt yttersta för att du skall få med dig just den minnesvärda upplevelsen
när du reser med oss.

Erik Hirschfeld. Foto: Anders Roos

Det är tryggt att resa med oss. Våra reseledare är utbildade i
Hjärt- och Lungräddning, vi följer lagar och bestämmelser i de
länder vi reser till, vi är företagsförsäkrade som en resebyrå och har
ställt bankgaranti till Kammarkollegiet för våra resor. Vi lägger
stor möda på att planera våra resor väl och vi ställer krav på våra
underleverantörer avseende miljö och hållbarhet. Vi är den enda
utpräglade naturresebyrån som är medlemmar av Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen. Det innebär att vi följer deras
rekommendationer och regler vilket ger en ökad trygghet för dig
som resenär. I vårt pris ingår oftast dricks och helpension så du
slipper fundera på delade matnotor och drickssummor och kan
istället fokusera på upplevelsen och äventyret.
Kom ihåg att vår vinst går tillbaka till fåglarna, genom att den
finansierar BirdLife Sveriges viktiga arbete, när du bestämmer
dig för vilken researrangör som skall låta dig få det där minnet för
livet. Välkommen till AviFauna!
Erik Hirschfeld, VD

VAD SÄGER VÅRA
KUNDER?

”
”

Mycket bra boende. Framförallt tacksam för ni fixade twin
beds för oss. Stort tack för det.

”

Mycket trevliga guider med
stor kunskap!

”

”

Mycket bra reseledare som
inkluderade alla. Kände mig
trots att jag var lite av en outsider fullständigt välkommen.

”

KONTAKTA OSS:
EPOST: ADMIN@AVIFAUNA.SE
WWW.AVIFAUNA.SE
TEL: 0485 - 444 40
Omslag på blåhake. Foto: Ricardo Rodriguez

