Kuba 1–11 mars 2020
fågelresa med HG Karlsson

Bee Hummingbird – världens minsta fågel finns bara på Kuba och vi har chans att se den i Zapata-området!. Foto: CarlAxel Bauer

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Kuba!
Kuba är förmodligen mest känt för cigarrer, rom och revolutionen 1959 - men Kuba är också ett
mycket intressant resmål för fågelskådaren! Kuba har nästan 30 endemiska fågelarter, med bl. a.
världens minsta fågel, Bee Hummingbird. Kuba är också en utmärkt introduktion till Västindiens
fågelfauna, med bidrag både från Bahamas öarkipelag, norr om Kuba, och Hispaniola, söder därom.
Dessutom tillbringar en hel del nordamerikanska fågelarter vintern på Kuba, eller flyttar igenom ön
på väg söderut eller norrut.

West Indian Whistling-Duck har vi chans att hitta på Cayo Coco. Foto: Carl-Axel Bauer

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på Havannas flygplats sen eftermiddag, i samband ankomsten av AviFaunas
"officiella" flyg. Lokal guide med buss möter. Alternativt sammanstrålar vi alla på vårt
hotell i utkanten av Havanna för gemensam middag. Natt i Havanna.

2

Lång busstransfer till ostcentrala Kuba och Najasa-området. Natt på Rancho la Belén.

3

Förmiddagsskådning kring Belén. Efter lunch busstransfer till Cayo Coco. Natt på Cayo
Coco.

4–5
6
7–8

Skådning på Cayo Coco och närbelägna cayos. Nätter på Cayo Coco.
Busstransfer till Playa Larga i Zapata-området. Natt i Playa Larga.
Skådning på ett antal olika lokaler i Zapata-området. Nätter i Playa Larga.

9

Förmiddagsskådning. Efter lunch busstransfer till San Diego de los Banos på nordvästra
Kuba. Natt i San Diego.

10

Skådning kring San Diego och i den närbelägna nationalparken Guira. Natt i San Diego.

11

Busstransfer till Havanna med sightseeing där. Efter lunch avresa till flygplatsen för flyg
till Skandinavien.

DAG-TILL-DAG-PROGRAM
Dag 1: Vi möts på Havannas flygplats (gäller de som anländer med samma flyg som reseledaren,
sen eftermiddag) eller på Hotel Mariposa i utkanten av Havanna på kvällen 10 mars, för gemensam
middag. Exakt mötestid meddelas senare. Natt i Havanna.
Dag 2: Efter tidig frukost åker vi buss en stor del av dagen till Rancho la Belén i Najasa-området på
ostcentrala Kuba (ca 55 mil). Vi gör flera kortare skådarstopp längs vägen, samt intar en enkel
lunch. Ankomst till la Belén på sena eftermiddagen. Natt i la Belén.
Dag 3: Efter frukost skådar vi under förmiddagen i det glesa skogsområdet nära Belén, där det finns
flera eftertraktade, lokala endemer, som Giant Kingbird och Cuban Palm Crow. Vi kommer också
få se åtskilliga mera spridda arter, som dock är kubanska endemer, t.ex. Cuban Amazon,
nationalfågeln Cuban Trogon, Cuban Pygmy Owl, Cuban Emerald, Cuban Parakeet och Cuban
Crow, samt många fina skogssångare från Nordamerika. Efter lunch avresa till Cayo Coco (ca 30
mil), utanför Kubas norra kust. Den sista biten lämnar vi "fastlandet" och åker på en lång vägbank i
havet ut till Cayo Coco. Vi stannar och spanar efter kungstärna, brun pelikan, sotvingad mås, mm.
På Cayo Coco blir det guldkant på boende och mat, då vi bor på ett 4-stjärnigt "all inclusive" hotell
med mycket bra standard och fin badstrand, som vi når på sena eftermiddagen. Natt på Cayo Coco.
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4.
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6.
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Guillermo

8.
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de Zapata

9.

Playa Larga

10. Bermejas
11. La Salinas,
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12. Santo Tomás
13. Niña Bonita
Lake
14. La Güira NP

Dag 4–5: Vi skådar på Cayo Coco och några andra närbelägna öar. Arter vi hoppas finna är bl. a.
West Indian Whistling Duck, American Flamingo, American White Ibis, Roseate Spoonbill, Cuban
Black Hawk, Zenaida Dove, Key West Quail-Dove, Great Lizard Cuckoo, Cuban Martin, Oriente
Warbler, Cuban Gnatcatcher, Bahama Mockingbird och La Sagra´s Flycatcher. Dessutom kan vi
räkna med ett stort antal nordamerikanska hägrar, vadare och skogssångare! Det blir ett par härliga
dagar på dessa fina öar! Nätter på Cayo Coco.
Dag 6: Vi lämnar Cayo Coco för en längre bussresa (ca 40 mil) till Playa Larga i Zapata-området Kubas fågelrikaste område. Vi gör flera skådarstopp längs vägen, samt intar en enklare lunch. Efter
check-in på vårt hotell kan det bli lite tid för skådning i vår utmärkta hotellpark. Natt i Playa Larga.
Dag 7–8: Vi har två heldagar i det bästa och mest endemtäta området på Kuba! Vi besöker ett antal
olika biotoper – sankmarker, skogsområden och öppna marker, samt saliner och laguner vid kusten.
Vi letar efter Blue-headed Quail-Dove, Bare-legged Owl, Fernandina´s Flicker, Cuban Tody,
världens minsta fågel, Bee Hummingbird, den extremt lokala endemen Zapata Wren, Yellowheaded Warbler, Red-shouldered Blackbird och Zapata Sparrow. Vi kan också räkna med
ytterligare nordamerikanska övervintrare, inte minst ett flertal vackra skogssångare! Nätter i Playa
Larga.
Dag 9: Förmiddagsskådning i Zapata-området. Efter lunch avfärd till San Diego de los Banos (ca
35 mil), via Havanna. Natt i San Diego.
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Cuban Tody – "Kubas vackraste fågel"? Foto: Carl-Axel Bauer

Dag 10: Heldagsskådning i den fina, kuperade, nationalparken La Guira, samt i omgivningarna till
San Diego. Målarterna i La Guira är Cuban Solitaire och Olive-capped Warbler, men här finns
också chans till flera andra fina arter som Scaly-naped Pigeon, Cave Swallow och den spektakulära
Red-legged Honeycreeper. I jordbrukslandskapet nära vårt hotell kommer vi leta efter den vackra,
men svåra och mycket lokala, Cuban Grassquit. Natt i San Diego.
Dag 11: Efter frukost åker vi till Havanna, med stopp vid några fågelrika sjöar med änder som
Blue-winged Teal, Lesser Scaup och Ruddy Duck, samt flera arter tärnor och måsar. Kort
sightseeing i Havanna och därefter lunch. Efter lunch blir det gemensam transport till flygplatsen
för de som skall lämna Kuba med samma flyg som reseledaren.
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Resans pris: 34 900 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 samt ett 4-stjärning "all inclusive"-hotell
helpension
"turistkort" för Kuba
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
engelsktalande kubansk guide, samt lokala fågelguider
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
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
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Kuba (Havanna) ingår alltså inte i resans pris. 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 inte själv vill boka flyg gör
AviFauna gärna det mot 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.

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. 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). OBS att det kan tillkomma en avgift om du vill checka in
mer än ett bagage.
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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.
Du måste kontakta ditt försäkringsbolag och be att få ett sjukförsäkringsintyg för Kuba ("Certificate
of travel insurance") - måste vara på engelska eller spanska. Gör detta i god tid före avresan!

Turistkort/Visum
Europeiska medborgare behöver inte ha visum för att resa till Kuba, men däremot krävs ett s k
turistkort. AviFauna kommer att sända dig ett turistkort, med instruktioner för ifyllande. Du måste
själv fylla i turistkortet och ha det lättillgängligt under resan.

Hälsa
Malaria finns inte på Kuba. Däremot finns viss risk för Dengue-feber och infektion av zikavirus;
båda sprids av mygg. Ta med starka myggmedel, gärna både som spray och stift. Långbyxor och
långärmade skjortor skyddar i viss utsträckning. Myggnät finns inte på våra hotellrum, men kan
köpas i Sverige om du vill gardera dig så långt som möjligt.
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex.
Travello eller 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 du 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 vätskeersättningsmedel ifall du skulle råka ut för någon svårare
magåkomma. Ett kraftfullt UV-skydd bör du också ha med!

Allmän uppläggning
Detta är i första hand en fågelresa och vi kommer att prioritera fågelskådande utöver andra
aktiviteter. Men givetvis kommer vi också ha tid att njuta av naturscenerierna och bekanta oss med
landets kultur.
Det är viktigt att vara i fält strax efter gryningen och de flesta dagar kommer vi därför om möjligt
att äta frukost dess för innan, eller skåda några timmar före frukost och sen återvända till hotellet
för en lite senare frukost. Eventuellt kan vi komma att ta med frukostpaket i fält vid något tillfälle.
Vi fortsätter skåda fram till kl 12-13 och återvänder sen till hotellet för lunch och ganska ofta även
siesta och/eller bad. Därefter blir det eftermiddagsskådning! Någon morgon kan vi behöva gå upp
lite extra tidigt för att vara på plats på någon lite mer avlägsen lokal i gryningen.
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På kvällen, efter avslutad skådning, informerar reseledaren i anslutning till middagen om nästa
dags program och vilka fåglar det då finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.
Tillsammans går vi sen igenom dagens artlista, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen.
Skulle du vilja disponera en hel dag, eller en del av en dag, för egna aktiviteter, under den tid vi
”ligger stilla” på ett och samma hotell, går detta bra, men du måste meddela dina planer till
reseledaren, som gärna hjälper till med eventuella specialarrangemang.

Logistandard
Vi bor i dubbelrum på turistklasshotell, som på Kuba är något enklare än vad vi är vana vid i
Europa. Det blir även en natt på en lite enklare ranch. Dusch och toalett finns på rummen. På Cayo
Coco bor vi på ett fint "all inclusive" hotell med bra standard.
Enkelrum kan erhållas på begäran.

Mat och dryck
Det kubanska köket kommer knappast gå till historien som ett av de mest delikata. Men var inte
orolig - du kommer bli mätt! Ris, bönor och fläskkött, oftast endast svagt kryddat, är basfödan. På
de flesta av våra hotell är utbudet av olika rätter helt ok, med ytterligare ett antal rätter som sallad,
fisk och nötkött, samt smaskiga efterrätter. Hotellet på Cayo Coco har en fin och mycket
omfattande buffé!
Den inhemska ölen är god och det finns också möjlighet att köpa vin, samt drinkar av diverse slag,
inte minst baserade på kubansk rom!
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
av resan, då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en 2-storks resa, som regel i behagligt tempo, med regelbundna måltider, oftast lunch på
våra hotell och ofta med tid till siesta och bad.
Kuba är ett långsmalt land (125 mil långt!) och några dagar har vi därför långa busstransporter. Vi
pausar dock vid flera tillfällen för bensträckare och kort skådning. Vägarna är genomgående av rätt
hygglig till god kvalitet. Terrängen är vanligen lättgången utan några ansenliga nivåskillnader.
På vissa håll kan det vara gott om mygg och du bör absolut förse dig med myggspray och
myggstift! Chiggers kan vara ett problem på många håll i bl a tropiska och subtropiska Nord- och
Sydamerika. På Kuba finns de ffa i området kring Najasa och San Diego. Chiggers är larver av
olika slags kvalster av underordningen Prostigmata. De går knappast att se för blotta ögat, då de har
en storlek av ungefär 0,5 mm. Chiggers kan sitta på spetsen av blad eller toppen på gräs och ”hoppa
på” djur som passerar, inklusive människor. Larven gräver sig in i huden, där den skapar irritation,
en liten blåsa bildas och det kliar. Efter en tid går detta över, vanligtvis utan några andra problem än
klåda, men om man har otur kan blåsan bli infekterad, speciellt om man kliar sönder den. Man kan
minimera problemen med chiggers genom att spraya kläderna med en lämplig repellent. Om du
ändå fått en blåsa kan klådan minimeras med t ex hydrocortisonsalva, som du kan köpa på apoteket.
Inhandla alltså gärna en myggspray, med mycket DEET i. Jag kan dock säga att vi hade mycket lite
problem med chiggers under tidigare resor till Kuba.
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Förutom fåglar...
kommer vi att se ett varierat landskap, med en del samhällen med äldre, traditionell bebyggelse.

Vädret...
är som regel soligt och torrt och det kan bli varmt fram på dagen (25° till över 30°C), men svala
nätter och morgnar kan förekomma. Mars månad tillhör den torra årstiden, men regn kan
förekomma någon eller några dagar och kan vara häftigt.

Utrustning
Reseledaren tar med sin tubkikare, men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna
avnjuta fåglarna 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, egen rulle
toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om
du inte har väckningsfunktion i din telefon, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan, pannlampa,
stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon och
våtservetter. Nätspänningen är som regel 220 V. Ta med kontakter som passar i amerikanska
vägguttag.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, shorts, T-tröjor och
liknande. Vissa morgnar och kvällar kan vara svala och du kan få användning för en varm tröja och
jacka. Lätta, långbenta byxor och långärmade skjortor är dock bra att ha på sina håll för att hålla
mygg och chiggers borta.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med paraply (fungerar också utmärkt som parasoll) och ev
regnställ. I vissa områden kan det vara kladdigt om det regnat, så kängor kan vara bra att ha.
Stövlar är inget måste, men skyddar givetvis till viss del mot chiggers och mygg. 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 fågel är möjligheterna
på Kuba medelgoda till goda. Är du fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt med
minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
Kubas valuta heter Peso Cubano (CUP), men turister använder som regel Pesos Convertibles
(CUC), som fungerar överallt. US$ har och är kanske fortfarande vid vårt besök drabbat av en
straffavgift på 10 %, så det är en olämplig valuta att ha med. Bäst är att ta med Euro för inväxling
vid ankomsten till Kuba. Kontokort - dock inte amerikanska (som t ex American Express) 8

fungerar på många hotell och en del restauranger, dock inte på alla. Det är därför viktigt att ha med
Euro och växla till CUC vid ankomsten till Kuba.
Mat och måltidsdryck (vatten) ingår i resans pris alla dagar. Det finns god inhemsk öl som kostar
30-40 kr. Naturligtvis kan även vin och drinkar inhandlas till humana priser. Glöm inte dricks till
ev. bagagebärare på hotellen samt hotellrumspersonal! I övrigt behöver du kanske pengar till lite
souvenirer - cigarrer, rom, eller annat. Tag med pengar med lite marginal!

Tidsskillnad
Svensk tid -6 timmar.

Litteratur
Allmän. Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Kuba, med basfakta
om det land vi skall besöka. Längst bak hittar du ytterligare förslag på litteratur. Lonely Planets
Cuba eller Första Klass Reseguider – Cuba erbjuder bra och intressant, ibland detaljerad, allmän
information och rekommendationer. Kolla att du får senaste upplagan!
Kartor. Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig Kuba-karta, så ring till Kartbutiken, 08–
202 303, eller gå in på deras hemsida. Kartbutiken har bl a två bra Kuba-kartor: freytag & berndt
Kuba 1:900 000 och International Travel Maps Cuba 1:600 000.
Fåglar. Birds of the West Indies av Raffaele et al, 2003 (2015), är en rätt liten, praktisk handbok,
som jag rekommenderar som förstahandsbok. Senaste nytrycket av boken kom 2015, men text och
planscher är tydligen oförändrade från första utgåvan. Pris endast 229 kr på Naturbokhandeln
(priser i februari 2018). Birds of West Indies av Arlott, 2010 kan vara ett alternativ. Birds of Cuba
av Garrido & Kirkconnell, 2000, är en mer omfattande och tjockare bok, som alltså bara avhandlar
Kubas fåglar. Inte helt aktuell. Pris 368 kr på Naturbokhandeln. Komplettera gärna med en bra
Nordamerika-guide, t ex nyutgivna Sibley Birds East, 238 kr på Naturbokhandeln.
Då det gäller lokalguider är Birdwatching Guide to Cuba, Jamaica, Hispaniola etc, av Kirwan et al,
2010, den mest praktiska. Ett bra, men betydligt mera omfattande alternativ är Where to watch
Birds in Central America & the Caribbean av Wheatley & Brewer, 2001. 218 kr på
Naturbokhandeln.
Funderar du på att skaffa endast en bok rekommenderas Birds of the West Indies av Raffaele et al,
2015.
Övrigt. Åtskilliga specialböcker finns numera - botanisera gärna på Naturbokhandelns hemsida!
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s 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 Västindienguiden – förhoppningsvis kan de vara till
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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).

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
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 i det antal månader efter beräknat hemkomstdatum som Kuba kräver.

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 SOF-BirdLife (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går allt
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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, HG Karlsson, når du på telefon 035–18 85 59 och e-post hgk@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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