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Denna Chestnut-mandible Toucan, är en av flera arter tukaner vi hoppas se på vår resa. Foto: Anders 
Laurin. 
 

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Costa Rica! 
 
Costa Rica lär ha världsrekordet i biologisk mångfald. Här möts Nord- och Sydamerikas 
fauna och flora. Och det förhållandevis lilla landet har kuster längs både Karibiska och 
Stilla havet. Lägg därtill att det mellan de två haven ligger en utlöpare av Anderna med 
toppar på över 3 500 meter. Det är därför inte så konstigt att vi under närmare två veckor 
lär få se över 350 arter och bland dem till exempel ett trettiotal arter kolibrier.  
 
En stor fördel med Costa Rica är att det är ovanligt lätt att få syn på många av de 
regnskogens fåglar som man i Sydamerika bara får höra. 
 
Men det är inte bara fåglarna som fascinerar i Costa Rica. Här finns apor, myrslokar, 
sengångare, leguaner och en massa lustiga kryp. Naturen varierar och planen är att vi 
skall besöka de flesta biotoperna. Vi njuter av lavrika höghöjdsskogar, ljudfyllda 
regnskogar, vidsträckta våtmarker och levande vulkaner. Vi gör också ett par flodbåtturer 
som fyller på våra minnen av fantastiska upplevelser. 
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Red-legged Honeycreeper är vanlig upp till 1 200 meters höjd på Stilla havssidan i Costa Rica. Foto: Anders 
Laurin. 
 
 

Resan i korthet 
Datum Orter/resplan 

22 nov Resan startar på San Josés internationella flygplats. Övernattning på ett hotell 
nära flygplatsen.  

23 nov Transport under förmiddagen till Sarapiquí. Sarapiquí är ett av Costa Ricas 
finaste exempel på ekoturismens framgångar i landet. Vi tar oss vidare till La 
Selva Biological Station som ligger helt omsluten av regnskog. Mer än 470 
fågelarter är observerade här. Vi tittar efter tukaner, Orependolas, Tinamous 
och mycket annat. Natt på La Selva Biological Station. 

24 nov Efter frukost gör vi en spännande båttur på Sarapiquí River. Vi spanar efter 
djur och fåglar både i vattnet och på land. Här finns apor, ödlor, sengångare, 
krokodiler, alligatorer, uttrar och ett rikt fågelliv. 
 
På eftermiddagen fortsätter vi skådningen runt vårt boende och längs vägarna i 
området. Natt på La Selva Biological Station. 

25 nov Det är dags för förflyttning, och nu till högre höjder. Vi tar oss upp till 
höglandsskogarna i Poás Area. Området här har inslag av både 
Stillahavskusten och Karibiska havet. Då vi är på högre höjd får vi också 
uppleva ett svalare klimat. Idag får vi goda möjligheter till fin fotografering när vi 
besöker fågelmatarna vid Cinchona. Räkna med många arter kolibrier och 
andra färgstarka fåglar. Natt i Poás Area. 
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26 nov Vi tillbringar hela morgonen och förmiddagen på stigarna till La Paz Waterfall 
Gardens. Vi följer en 3,5 km lång stig i regnskogen. Här får vi möjlighet att 
uppleva regnskogens storhet, det är ett myller av liv. Vi ser många arter 
kolibrier, förmodligen någon eller några olika ormar och har också goda 
chanser att hitta något av de mindre kattdjuren som hör regnskogen till. 
Lunch ute i fält vid vattenfallet. 
 
På eftermiddagen fortsätter vi skådningen runt vårt boende och längs vägarna i 
området. Natt i Poás Area. 

27 nov Det är dags att lämna höglandet och vi tar oss ner till Stillahavskusten. Det blir 
skådarstopp längs vägen och vi lunchar i Carara-området. I Carara ser vi 
många olika biotoper som regnskog, mangrove, strandskogar och själva 
Stillahavskusten. Få platser i Costa Rica har så många olika miljöer inom så 
litet område. Därför är avstånden korta här. 
 
På eftermiddagen gör vi en två timmar lång båttur på Tárcoles river då vi 
spanar efter fåglar bundna till floden. Natt i Carara-området. 

28 nov Vi fortsätter att skåda i Carara-området och besöker det fina skogsområdet i 
Carara nationalpark.  
 
På eftermiddagen fortsätter vi skådning i vårt hotellområde. Natt i Carara-
området.  

29 nov Resan går vidare till den Uvita of Osa i den södra regionen avi landet. Området 
är känt sedan länge för sitt jordbruk, men här finns också många fågelrika 
skogsreservat. Biodiversiteten är hög i området. Vi når så småningom 
Hacienda Barú National Wildlife Refuge. Man började tidigt med aktiv 
naturvård på Hacienda Barú, och idag är man ett centra för utbildning av 
naturvård. Det skyddade området är 330 hektar stort och vi skådar i våtmarker, 
mangrove, kusten och givetvis regnskog. Natt på Hacienda Barú National 
Wildlife Refuge. 

30 nov Vi tillbringar morgonen och förmiddagen vid Hacienda Barú National Wildlife 
Refuge. Efter lunch tar vi på nytt fart för högre höjder, då vi reser till Cerro de la 
Muerte. Vegetationen blir lägre och till sist når vi ett hedlandskap. Här blir det 
också kyligare och dimma är vanligt. Vår buss tar oss hela vägen till San 
Gerardo de Dota där vi skådar senare på eftermiddagen. Samhället ligger på 
sluttningarna av Los Quetzales nationalpark, vid Savegre river. Natt i San 
Gerardo de Dota. 

1 dec Tidig morgonskådning i lodgeområdet. Vid sjutiden åker vi till Quetzal’s 
Paradise för att leta efter Resplendent Quetzal, den kanske mest ikoniska 
fågelarten i Centralamerika. 
 
På eftermiddagen besöker vi fågelmatarna vid Batsú, ett fantastikt område för 
kolibrier. Natt i San Gerardo de Dota. 

2 dec Vi tar oss till El Copal Reserve, ett nytt fint fågelområde på resan.  
Vi bor på en rustik lodge som drivs av medlemmar ur produktionskooperativet 
av sockerrör. Under ledning av en lokal guide i reservatet skådar vi efter 
specialiteterna för området. Vi hoppas så klart hitta den vackra kolibrin 
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Snowcap. Natt i El Copal Reserve. 

3 dec Fortsatt skådning i El Copal Reserve. Efter lunch kör vi till Tapantí-området. 
Natt i Tapantí-området. 

4 dec Tapantí blev Costa Ricas tjugosjätte nationalpark. Det skyddade området 
spelar en viktig roll genom att koppla samman andra reservat så att det blir 
kontakt mellan olika områden för djurens förflyttningar. Det s k Mesoamerican 
biological corridor. Över 400 arter är observerade i parken. Här finns trogoner, 
tukaner, rovfåglar, duvor, papegojor, tangaror, falkar och kolibrier. Då området 
ligger på sluttningarna till Karibiska havet regnar det ofta, vilket i sin tur ger 
livsutrymme åt olika typer av epifytiska växter, t ex orkidéer. Trots områdets 
begränsade yta finns här hela 150 floder, viket också bidrar till det fuktiga 
klimatet som råder här. Vi skådar i lower montane rain forest och pre-montane 
rain forest. Natt i Tapantí-området. 

5 dec Det är dags att återvända till San José där resan avslutas på den 
internationella flygplatsen. 

 
 
 

Det är inte bara fåglar vi kommer att uppleva i regnskogen. Vi får också bekanta oss med diverse färggranna 
grodor – en del av dem giftiga! Foto: Anders Laurin. 
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1. La Selva 

2. Sarapiqui  

3. Cinchona 

4. La Paz 

Waterfall 

Gardens 

5. Poás 

6. Tarcoles 

7. Carara NP 

8. Uvita 

9. Cerro de la 

Muerte 

10. El Copal,  

11. Tapanti NP 

 
 
 

Viktigt 

 
Resans upplägg. Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt 
upplägg.  Ändringar i det kan ske beroende på väder, lokala förekomster av djur eller 
andra faktorer som reseledaren på resan bedömer som viktiga för att få ett maximalt 
utbyte av resan.  Det kan t ex också handla om att byta ut en restauranglunch mot 
picknicklunch eller byte av hotell (av minst likvärdig standard). 
 
Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en indikation på vad som kan 
ses på resan och inte en garanti för vad som ses. Om du vill bedöma sannolikheten för en 
viss art råder vi dig till att se våra tidigare reserapporter från resmålet, om sådana finns. 
Eller höra av dig till reseledaren. 
 
Strapatser och tempo. Tempot blir mestadels lugnt och inga långa transportsträckor 
förekommer under resan. I Cerro de la Muerte går vi tidvis rätt brant uppför och vi kommer 
att flåsa en del p g a höjden – även den som är vältränad. Men vi går sakta för att 
upptäcka fåglar. Vi går ibland på leriga stigar en stav kan vara bra att ta med om du har 
problem med t ex balans. 
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Resans pris: 47 900 kr. 
 
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter 
eller valutakurser, 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 med vatten till lunch och middag 
• alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan 
• flera båtturer 
• inträden och avgifter 
• dricks till guider och de i resan ingående måltider 
• rumsdricks på hotellen 
• svensk reseledning 
• skicklig lokal engelsktalande guide 
• artlista 
• reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• anslutningsresa till och från mötesplatsen 
• personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker 
• matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program 
• utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten 
• dricks för ev personlig service 
• reseförsäkring (obligatorisk att ha) och/eller avbeställningsskydd 

Flygresa till landet 

Flyg till Costa Rica (San José) ingår inte i resans pris. Du kan antingen boka flyg själv 
(billigast) eller be AviFauna boka det (expeditionskostnad om 150 kr plus påslag från vår 
underleverantör). Det måste i så fall kryssas i på anmälningsblanketten när du anmäler 
dig. 
 
Om du köper flygbiljett själv: 
 
Boka inte din flygresa utan att ha fått besked om tider från AviFauna först. I normala fall 
vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna. Du får då ett besked från 
AviFauna med den tid du skall befinna dig på resans startplats och vilket flyg reseledaren 
åker med. Om du bokat flygbiljett själv utan klartecken från AviFauna kan vi inte ersätta 
dina kostnader ifall vi måste ställa in resan. 
 
Om du vill att AviFauna skall köpa flygbiljett åt dig:  
 
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 
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billigaste är att alltid boka själv som privatkund. Om du inte kryssat i rutan för 
flygbokning på anmälningsblanketten bokar vi inte flyg till dig. 
 
Observera att vi kan köpa ombokningsbara, dyrare biljetter om du vill ha flexibilitet med 
ned- eller hemresa. 
 
Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till flygbokning, eller AviFauna 
ställt in resan och du debiterats flygbiljetten, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.  
 
OBS att vid avbeställning av resan 180 dagar eller senare före avresa debiteras hela 
flygbiljettens pris om den är beställd av oss. 
 
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före  
avresa. 

Pass 

Många länder i världen kräver att passet är giltigt minst sex månader efter utresa samt att 

det ska finnas två tomma sidor i det 

 

Bagage 

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 anpassad till innehållet.   

Reseförsäkring  

Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. 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 noga 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 

Du bör i god tid före avresan ta kontakt med en vaccinationscentral för att se över dina 
vaccinationer. Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar eller en enklare 
första-hjälpen väska. Kom också ihåg att packa med handsprit. 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. Cerat för torra läppar kan också vara 
klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare 
magåkomma.  
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Allmänt upplägg 

Vi reser runt i landet i gemensam buss med en lokal chaufför. I allmänhet äter vi frukost på 
vårt logi innan dagens aktiviteter påbörjas. Någon morgon erbjuds vi möjlighet till skådning 
före frukost. Ibland har vi med oss lunch i fält i form av picknick, de flesta luncherna intas 
på restaurang vid sittande bod. Under våra transporter gör vi lämpliga stopp för 
bensträckning, teknisk paus och skådning. Ibland finns det möjlighet att handla en fika 
längs vägen. 
 
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi 
hunnit ett besök på hotellet om man vill byta om. 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.  
 
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. 

Logistandard 

Vi bor i allmänhet i dubbelrum på enkla men trevliga och rena hotell/lodger med dusch och 
toalett på rummet. De flesta hotell och lodger ligger dessutom med suveränt läge såväl för 
fågelskådare som rena naturnjutare. 

Förutom fåglar... 

erbjuder Costa Rica en rik däggdjursfauna. Vi har god chans att se sengångare, olika arter 
apor, näsbjörn, pekarisvin, agouti och olika ekorrar. I Carara finns amerikanska krokodiler 
medan de stora ödlorna svart och grön leguan är ganska vanliga på flera andra platser. 
Bland groddjuren märks pilgiftsgrodor i La Selva och den stora agapaddan. 
 
Under resan kommer vi att uppleva flertalet av landets naturtyper och erfara de stora 
kontrasterna mellan fuktig regnskog i öster och snustorr torrskog i nordväst. Ovanför 
trädgränsen på drygt 3 000 meters höjd kommer vi upp på den s k paramon med en 
mycket speciell växtlighet med dvärgbambu och olika risartade buskar. Längs 
Stillahavskusten förekommer såväl vidsträckta sandstränder som mangroveträsk. 
 
Till skillnad från en del andra latinamerikanska länder finns i princip inga lämningar från 
äldre indiankultur i Costa Rica. 

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 du kan utrusta dig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck 
eller fältväska, kniv, 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, öronproppar, solglasögon, solhatt, 
solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel. 
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Klädsel 

De höga bergen utmärks av skarpa temperaturskillnader mellan dag, kväll och natt. Under 
dagen är det som regel 15–30 C°, under morgon och kväll ned mot 5 C°. Du bör således 
gardera dig med allsidig, oöm klädsel. Främst den karibiska sidan är tropisk, varm och 
fuktig och det regnar regelbundet året runt. I t ex La Selva blir stigarna fort rejält leriga om 
det regnar. Du bör alltså utrusta dig med regnkläder och bra skodon. Ett par grova 
sandaler eller grova skor är i de flesta fall lämpligast fotbeklädnad. 
 
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu för lämpliga kläder.  

 

Fotografering 

Om du vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör du 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). Om du går på egen hand en liten bit från gruppen måste du vara mycket 
uppmärksam på samlingstider och var resten av gruppen rör sig så du inte försenar avfärd 
eller skrämmer fåglar som resten av gruppen smyger på. Det är särskilt viktigt att 
reseledaren informeras om ditt intresse för fotografering i förväg och att ditt fotograferande 
inte försenar gruppen. 
  
Möjligheterna att fotografera fåglar är på denna resa medelgoda. Möjligheterna för 
fotografering vid fågelmatarna, s k feeders, kan vara ypperliga. Vyerna och landskapet är 
givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. 

Valuta 

I Costa Rica använder man valutan Costaricansk Colón (CRC). Det går att ta ut pengar på 
ATM-maskin på internationella flygplatsen i San José. På de flesta ställen kan man betala 
med dollar. Växla alltså inte in några större belopp i CRC när vi kommer fram. Eftersom vi 
har helpension så behöver du pengar bara till drycker, souvenirer och snacks. 
Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i måltiderna. Bankkort kan användas på de större 
hotellen och i lodgerna  

Tidsskillnad 

Costa Rica ligger sju timmar efter Sverige (– 7). 

Typ av stickkontakt & wifi 

Se https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/  
 

  
 
Några av våra logier har tillgång till wifi. 

http://www.pinewood.eu/
https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/
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Litteratur 

Fåglar  Den fälthandbok som gäller är Birds of Costa Rica (Garrigues & Dean, 2014).  
 
Däggdjur och övriga djur  Mammals, Amphibians, and Reptiles of Costa Rica 
(Henderson, 2013) är en ambitiös bok med färgfoton och utbredningskartor för de djur 
man vanligtvis träffar på under en resa. Det finns fler intressanta titlar på Naturbokhandeln 
(se nedan), som avhandlar just Costa Ricas djurliv. 
 
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 i samarbete med iGoTerra  

AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att 
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare. 
 
iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på 
alla dina observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om 
du som resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra 
nytta av att personlig information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, 
samt att du enkelt kan kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när 
resan är klar. Maila gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna 
iGoTerras hemsida www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.  
 
Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den 
relevanta fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus. 
 
Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser 
samt engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife 
Sveriges Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som 
uppdateras två gånger per år 
 
Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan 
någon månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på 
artkännetecknen i förväg. Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på 
resan är att använda sig av bildspelet i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns 
avfotograferade.  Krysslistan använder vi på kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett 
under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis kommer vi också att gemensamt 
diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom 
landets avifauna. 
 
Kom alltså 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.  
 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.106.5000/helm-guide-birds-of-costa-rica-2nd-edition-garrigues-dean
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.370.2188/mammals-amphibians-and-reptiles-of-costa-rica-henderson
http://www.naturbokhandeln.se/
mailto:gp@avifauna.se
http://www.igoterra.com/
mailto:admin@avifauna.se
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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. 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 är giltigt enligt reglerna för det land du åker till. 

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 erbjudit 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 Svenska Arrangörs- och 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 

mailto:admin@avifauna.se


   

 

12 

gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor med 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.  
________________________________________________________________________ 

Klimatkompensation 
 
Från och med 2020 klimatkompenserar vi våra interna resor. Detta samtidigt som vi har 
kvar vår fågelskyddsfond där du som resenär bidrar till ett viktigt fågelskyddsprojekt.  
  
Först från 2021 ingår din utsläppskompensation i resans pris.  
  
Vi kommer arbeta med isländska Votlendi. Anledningen till att vi valt dem är att de arbetar 
med våtmarker på Island som tar upp koldioxid och samtidigt gynnar de viktigaste 
vadarpopulationerna i Europa utanför Ryssland. De har samarbete med brittiska 
fågelskyddsorganisationen RSPB och arbetar dessutom i nära samarbete med markägare 
som också gynnas av att återställa våtmarker som tidigare dikats, t ex genom ekoturism. 
Den isländske presidenten är beskyddare av projektet. 
  
Du kan läsa mer om projektet (på engelska) här och där kan du även göra din 
klimatkompensation. 

Kontakt med AviFauna 

Reseledaren Teet Sirotkin når du på telefon 0707–30 85 88 och e-post 
ts@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 kontor 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. 

https://votlendi.is/carbonoffset/
mailto:ts@avifaunanaturresor.se
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