Gambia 3–15 februari 2020
fågelresa med Ulf Ottosson

Little Bee-eater. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Gambia!
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.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485-444 40
Bg. 5019–0453
admin@avifauna.se

Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

3 feb

Resan startar på flygplatsen i Banjul. Natt nära Banjul.

4 feb

Brufut Wood och Tanji Bird Reserve. Natt nära Banjul.

5 feb

Kartong Wetlands och skådning nära gränsen till Senegal. Natt nära Banjul.

6 feb

Marakissa och Dasimaleh Wetlands. Natt nära Banjul.

7 feb

Pirang Bonto Forest och Farasutu Forest Park. Natt i Sitajoyeh.

8 feb

Transport till Tendaba och skådning där. Natt på Tendaba Camp.

9 feb

Transport till Georgetown och natt där.

10 feb

Båttur på Gambiafloden. Transport till Bansang och natt är.

11 feb

Transport tillbaka till Tendaba camp. Skådning längs vägen.

12 feb

Båttur på Gambiafloden vid Tendaba. eftermiddagen vid Kiang West NP. Natt på
Tendaba Camp.

13 feb

Transport tillbaka till kusten och skådning där. Natt nära Banjul.

14 feb

Tujereng Woods och Tanji beach. Natt nära Banjul.

15 feb

Skådning i omgivningarna vid kusten. Resan avslutas efter lunch på Banjuls flygplats.

Bateleur (Gycklarörn). Foto: Göran Pettersson
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1. Abuko Nature
Reserve

2. Brufut woods
3. Kartong
4. Marakissa
5. Farasutong
Forest

6. Pirang
7. Tendaba
8. Georgetown
9. Bansang
10. Kiang West
NP

11. Tujereng-Wood Lands

12. Tanji Bird
Reserve

13. Wassu

DAG-TILL-DAG PROGRAM
3 feb. Resan startar på Banjuls flygplats. Transport till hotellet. Natt nära Banjul.
4 feb. Tidig frukost, därefter beger vi oss till Brufut Woods. Bland mycket intressant i fågelväg här
tittar vi efter Copper och Western Violet-backed Sunbirds, Cardinal Woodpecker, Fine-spotted
Woodpecker samt Violet och Guinea Turacos.
Efter lunch på Tanji Eco-lodge besöker vi Tanji Bird Reserve. Ny miljö och nya fåglar väntar här, t
ex Yellow-crowned Gonolek, Swallow-tailed Bee-eater, Blue-bellied och Broad-billed Rollers samt
Pied-winged Swallow och Fanti Saw-wing. Natt nära Banjul.
5 feb. Ny tidig frukost sedan kör vi till Kartong, ca 50 kilometer från hotellet. Vi skådar längs
vägen dit vid våtmarker och i Kartong Bird Sanctuary till lunch. Efter siesta fortsätter vi skådning i
omgivningarna för att sedan återvända till vårt hotell. Fåglar vi ser idag är bl a African Swamphen,
Black Heron, White-fronted Plover, Wahlberg´s Eagle, Tawny Eagle och mycket annat. Natt nära
banjul.
6 feb. Fortsatt ny våtmarksskådning då vi besöker Marakisa och Darsilameh. Vi ägnar hela dagen åt
dessa områden och lunchar på Marakisa River Camp. Utöver våtmarksfåglar ser vi också Whitebreasted och Red-shouldered Cuckooshrikes, Lesser, Least och Greater Honeyguides samt att vi har
chans att se samtliga starar som förekommer i Gambia. Natt nära Banjul.
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7 feb. Skådning vid Pirang och Bonto Forest. Vi äter lunch i Sita Joyeh, där vi också övernattar.
Fåglar vi tittar efter idag är bl a Black-faced Firefinch, Green-headed Sunbird, African Wood Owl,
den stora Greyish Eagle-Owl, Green Crombec och White-spotted Flufftail. Natt i Sita Joyeh på
Baobab Island.
8 feb. Idag är det dags att färdas längre inåt landet. Vi kör mot Tendaba, ca 100 kilometer österut
och skådar längs vägen. Vid Kampant Bridge stoppar vi för rovfåglar. Här har vi chans att se arter
som Grasshopper Buzzard, African Harrier-Hawk, den mäktiga Martial Eagle och African HawkEagle. Natt på Tendaba Camp.
9 feb. Vi färdas ytterligare österut under dagen och efter 200 kilometers transport når vi
Georgetown. Vi färdas norr om Gambiafloden och stannar på flera intressanta fågellokaler. Det är
idag vi har goda möjligheter att hitta Egyptian Plover (krokodilvaktare), en karismatisk art som
följer Sahel-bältet. Andra intressanta arter vi har chans att se är t ex Savile´s Bustard med sitt
märkliga spelläte och den svårsedda Red-throated Bee-eater. Lunch längs vägen på Kaureng Camp.
Natt i Gerogetown.
10 feb. Efter frukost gör vi en båttur på Gambiafloden. Här finns flodhästar, nilkrokodiler och
Guinea Baboon. Det är så klart även fint för fåglar vid floden. Vi spanar efter den skygga African
Finfoot, många arter kungsfiskare som Giant, Blue-breasted och Shining-blue Kingfisher.
Efter lunch färdas vi till Bansang, som blir vår östligaste punkt under resan. Senare på
eftermiddagen besöker vi ett stenbrott nära Bansang och ser här bl a Cinnamon-breasted Bunting,
White-rumped Seedeater, Gabar Goshawk och Exclamatory Paradise Whydah. Natt i Bansang.

Goliathäger. Foto: Göran Pettersson
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11 feb. Idag följer vi södra stranden av Gambifloden tillbaka till Tendaba. Det blir ca 170
kilometers transport. Vi gör skådarstopp längs vägen, bl a vid Brikamam Ba för Verreaux´s EagleOwl. Vid Jahally Pacharr spanar vi efter Greater Painted-snipe (Rallbeckasin), African Pygmy
Goose och många andra våtmarksarter. Vi äter picknicklunch längs vägen. Natt på Tendaba Camp.
12 feb. Ny båttur på Gambiafloden idag. Vi kör in i de små meandrande flodkrökarna i Bao Bolong
Wetland Reserve på norra sidan av huvudfåran. Arter som vi kan förvänta oss här är bl a African
Finfoot, goliathäger, Woolly-necked och Yellow-billed Storks, den mycket skygga White-backed
Night Heron och den läckert blå African Blue Flycatcher. Alla mycket härliga arter att få se.

Yellow-billed stork Foto: Göran Pettersson

Vi lunchar på campen och besöker senare på eftermiddagen Kiang West NP. Parken är ett av de
största viltreservaten i Gambia och består i huvudsak av savann, torr lövskog och från
Gambiafloden tidvattenreglerade våtmarker. Området är rikt på rovfåglar och kungsfiskare, men
även intressanta tättingar. Det vi hoppas mest på är att få se några däggdjur. Här finns bl a
antiloperna Bushbuck och Common Duiker. Det är dock svårt att få korn på däggdjur i Gambia då
populationerna är så små. Vi gör ett försök. Natt på Tendaba Camp.
13 feb. Ny transportdag, nu tillbaka till kusten. Vi skådar oss fram längs vägen och spanar särskilt
efter Abyssinian Ground Hornbill, Spotted Thick-knee, Bronze-winged och Temminck’s Courser
samt flera arter gam. Vi äter picknicklunch längs vägen. Natt nära Banjul.
14 feb. Skådning i Tujereng Woods, nära kusten. De öppna buskmarkerna och det glesa
skogslandskapet bildar tillsammans med jordbruksmarkerna här ett intressant fågelområde. Här
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finns t ex White-fronted Black Chat, White-shouldered Black Tit, Senegal Batis, Chestnut-crowned
Sparrow-Weaver samt sångare och cisticolor.
Vi äter lunch på Tanji Eco-lodge. Eftermiddagen tillbringar vi vid Tanji Beach där vi tittar på tärnor
och måsar. Samtidigt som vi njuter av kustatmosfären i sig. Svalkar skönt efter våra dagar i
inlandet.
15 feb. Tid för skådning efter arterna vi kan ha missat vid kusten. Lunch på hotellet och sedan
transport till flygplatsen där resan avslutas.

Bao Bolong Wetland Reserve, Tendaba. Foto: Göran Pettersson
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Resans pris: 27 900 kr
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det
och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med
start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under
rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•

logi i dubbelrum på turistklasshotell
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
dricks till guider och de i resan ingående måltider
skicklig lokal engelsktalande guide
svensk reseledning
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum (i de fall det krävs) och dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Gambia (Banjul) ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att AviFauna skall sköta
din flygbokning på anmälningsblanketten, boka inte din flygresa utan att ha kontaktat AviFauna
först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du får ett
besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du kryssat för att AviFauna skall boka
flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för en expeditionsavgift på 150 kr. Men
observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma
möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att
alltid boka själv som privatkund. Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till
flygbokning, och AviFauna ställer in resan, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
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anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. Dimor,
som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom också ihåg att packa
med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med små förpackningar
så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får
också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa
med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmänt upplägg
På denna resa blir det fokus på Västafrikaarter, men vi kommer också att få uppleva övervintrande
europeiska arter och en del kustskådning. Vi startar i Gambias huvudstad – Banjul där vi upplever
en mångfald av fåglar. Därifrån jobbar vi oss bort från kusten längs Gambiafloden med nya fåglar
vid nästan varje skådarstopp. Efterhand som vi kommer en bit in i landet stiger också
temperaturerna och hettan mitt på dagen bäddar för siesta när fågelaktiviteten ändå är låg. Det är i
allmänhet tidig frukost för att hinna ut och skåda ordentligt innan den tryckande värmen tar över
och sänker fågelaktiviteterna.
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit ett
besök på hotellet för dusch. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i
samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det
finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.

Logistandard
Vi bor i allmänhet i dubbelrum på enkla men trevliga och rena hotell med dusch och toalett på
rummet. Tendaba Camp är lite enklare, men har egen swimming-pool och ligger dessutom med
suveränt läge såväl för fågelskådare som rena naturnjutare! Strömförsörjningen kan svikta ibland på
hotellen och det är en bra idé att alltid ha en ficklampa/pannlampa i närheten när mörkret faller på.
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Mat och dryck
Frukosten är betydligt enklare än i Skandinavien. Kaffe/te, juice och bröd är oftast det som bjuds.
Vi försöker fylla ut den med färska frukter som ofta håller hög klass. Luncherna varierar men de
flesta dagar erbjuds en varmrätt. På kvällen intas en ordentlig måltid på restaurang. Maten i Gambia
är inte nödvändigtvis dålig, men är överlag måttligt spännande.
Maten är välkryddad men inte överdrivet stark. Är du mycket känslig för kryddad mat finns fina
soppor, omelett etc samt givetvis grönsaker och frukt.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en resa med Medeltempo. Observera att det blir relativt långa dagar i fält – men inte något
järnhårt tempo. Frukost äts som regel kl 0600 eller 0630. Normalt sett är vi ute större delen av den
ljusa dagen. Vissa dagar blir det tillfälle till siesta mitt på dagen (med möjlighet till skådning,
vykortsskrivande eller tupplur).
Vägarna är överlag i bra skick, så länge vi håller oss på asfalterade sådana. Men vägarnas kvalitet är
oförutsägbara och efter en säsong med tropiskt regn kan vägarna bli i bedrövligt skick vilket
sannolikt kommer att märkas under någon av våra transportsträckor. En del vägar kan vara
skumpiga. Det kan damma rejält på vissa mindre vägar i de torrare markerna.
Terrängen är lättgången utan några ansenliga nivåskillnader. På vissa platser är marken sandig, på
andra går vi bland stickigt buskage.

Förutom fåglar...
ser vi en hel del av det varierande och vackra landskapet i Gambia. Bara det spännande
västafrikanska ljuset är en upplevelse!
Gambia är till ytan litet och långsmalt och dess gränser följer Gambiafloden. Det är ett platt land
med endast få fragment kvar av den vidsträckta skogen som tidigare växte här. Landet har blivit
berömt bland ornitologer för en lättillgänglig fågelskådning. Samtidigt har utvecklingen gått endast
långsamt framåt och ett besök i de inre delarna av Gambia är en väsensvid skillnad mot vad vi är
vana vid i Europa.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen
rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka
om du inte har väckningsfunktion i din telefon, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås
hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på
hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.
9

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, shorts, T-tröjor och
liknande. Morgnarna kan vara svala men du behöver endast en tunn jacka, långärmad tröja eller
skjorta. Mössa och vantar kan lämnas hemma (kan förstås behövas vid avresa eller hemkomsten till
Skandinavien).
Solhatt är bra mot solen. Sylvassa taggar ligger här och var på marken, så se till att du har skodon
med rejält tjocka sulor. Slitna gympadojjor duger inte! I övrigt klarar vi oss i allmänhet med
joggingskor eller skådarsandaler.

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta gör
detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den som vill
satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och gå på
egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fåglar är möjligheterna
i Gambia goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas
många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt
med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Gambia heter valutan Dalasi. Valutan är inte konvertibel och vi växlar på hotell i Banjul.
Lämpligast växlingsvaluta är EURO och US$. Kreditkort accepteras i många lite finare hotell,
restauranger och butiker. VISA är mer utbrett och användbart än Mastercard.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna (ibland även
vin). Vill ni njuta av andra rycker till måltiderna budgeterar ni för detta. Lägg därtill utgifter för
eget bruk, typ souvenirer.

Tidsskillnad
Svensk tid - 1 timme. Det är skådarljust ungefär mellan kl 0700 och 1850.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Gambia, med
basfakta om det land vi skall besöka.
Fåglar För artbestämning gäller i första hand Birds of Senegal & The Gambia (Borrow & Demey).
Detta är en tunnare variant av Birds of Western Africa av samma författare. Vidare finns Field
Guide to the Birds of Gambia and Senegal (Barlow & Wascher) i fälthandboksformat med bra men
kortfattad text och målningar som inte är lika eleganta som hos Borrow & Demey. Ytterligare en
lämplig bok är Birds of Africa South of the Sahara (Ian Sinclair & Peter Ryan), men den är tyngre
och något klumpigare att ta med i fält.
Däggdjur och övriga djur Vi kommer inte bara att se fåglar, varför någon däggdjursbok också
kan vara på sin plats. The Kingdon Field Guide to African Mammals (Jonathan Kingdon) är en
trevlig guide i fälthandboksklassen. Behandlar Afrikas alla större däggdjur. Den finns också i en
pocketversion.
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Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper
fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du
fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan.
Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De hänvisningar
som ges i artlistan refererar till planscherna i Birds of Senegal & The Gambia (Borrow & Demey) –
förhoppningsvis kan de vara till nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi också att
gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom
landets avifauna.
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på observationer
och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur e t c) för världens alla
länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till undertecknad så lägger
jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt skapa din egen personliga dagtill-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare och därmed kan du enkelt se
vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra via www.igoterra.com – du
hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med
samma inloggningsinformation).
Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
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passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risk att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Ulf Ottosson når du på telefon 0702–27 90 73 och e-post uo@avifaunanaturresor.se,
Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut,
kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.
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