Kanarieöarna 13–21 november 2018
med Richard Ottvall

Teide. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Kanarieöarna!
Kanarieöarna är ett populärt resmål för soltörstande nordbor. Men de atlantiska öarna erbjuder
också rika naturupplevelser med dramatiska vulkanlandskap, torr öken, frodiga lagerskogar och
vackra klippformationer längs kusten. Vi kryddar vår vistelse med fågelskådning i lugnt tempo där
vi letar efter fåglar som bara finns här och ingen annanstans. Teneriffa utgör basen med besök på
ytterligare två öar, det ökenartade Fuerteventura och det vackra och grönskande La Palma.

Vi har goda chanser att hitta kanariebuskskvättan under resan. Foto: Göran Pettersson
AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan
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Resan startar på Teneriffas internationella flygplats. Natt i Puerto de la Cruz.
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Teneriffa. Natt i Puerto de la Cruz.

3

Tidigt morgonflyg till Fuerteventura. Natt på Fuerteventura.

4

Fuerteventura. Kvällsflyg till Teneriffa. Natt i Puerto de la Cruz.

5

Teneriffa. Nattfärja till La Palma från Puerto de la Cruz.

6

La Palma. Natt i Santa Cruz de la Palma.

7

La Palma. Natt i Santa Cruz de la Palma.

8

Tidig morgonfärja till Teneriffa. Natt i Los Cristianos.
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Resan avslutas på Teneriffas internationella flygplats.
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan startar på Teneriffas internationella flygplats där vi åker direkt till vårt hotell i Puerto
de la Cruz. Efter inkvartering på hotellet tar vi en promenad i omgivningarna. God chans på
enfärgad seglare, kanariegransångare, sammetshätta, kanariefågel, koboltmes/rasen teneriffae,
koltrast/cabrerae och tornfalk/canariensis. Klipphöna, munkparakit och skrattduva finns i
grannskapet (införda till Kanarieöarna). Den stora fjärilen monark ses ofta vid hotellet. Natt på
Teneriffa.

Sammetshätta. Foto: Göran Pettersson

Dag 2: Om vädret tillåter åker vi upp till månlandskapet kring den 3700 meter höga vulkanen
Teides krater (vi kommer att vistas på lite över 2000 meters höjd). Vi låter oss tjusas av den
annorlunda fysiska miljön, samt någon kanariepiplärka. Fältlunch intas i kanarietallskogen i Las
Lajas där vi hoppas få syn på blå bofink. Här finns även större hackspett/canariensis, kanariefågel,
koboltmes/teneriffae och kungsfågel/teneriffae.
På eftermiddagen fortsätter vi cirkeln kring vulkanen Teide och stannar till i staden Icod de los
Viňos för en titt på det uråldriga drakblodsträdet Drago Milenario och gör ett stopp vid ravinen
Barranco de Ruiz där kanarieduva och lagerduva kan ses. Natt i Puerto de la Cruz.
Dag 3: Morgonflyg till ön Fuerteventura från flygplatsen nära Puerto de la Cruz. Efter landning
åker vi till hotellet och hyser in vårt bagage i ett låst förvaringsrum. Vi är där för tidigt för
incheckning, men det är skönt att bli av med bagaget. Därefter åker vi till lokalen Barranco de la
Torre och siktar på att få se kanariebuskskvätta, smutsgam, glasögonsångare och ökentrumpetare,
liksom afrikansk borstekorre och atlantödla. Fältlunch lite längre fram. Så åker vi till
vattenreservoaren Embalse de los Molinos. Utmed promenaden sista biten dit har vi
förhoppningsvis kunnat se dvärglärka, ökentrumpetare och härfågel. I den tämligen fågeltomma
reservoaren är rostand karaktärsart och i dess närhet afrikansk borstekorre. Det är istället
omgivningarna som drar till sig vår uppmärksamhet med chans på ökentrapp, ökenlöpare och
smutsgam. Chans även på tjockfot, svartbukig flyghöna, ökenvarfågel och kanariebuskskvätta. Vi
avslutar dagen vid La Oliva med god chans på ökentrapp och ökenlöpare. I omgivningarna finns
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även klipphöna, härfågel, kanariepiplärka, glasögonsångare, ökenvarfågel och ökentrumpetare.
Övernattning på Fuerteventura.

Fuerteventura. Foto: Göran Pettersson

Dag 4: Andra dagen på Fuerteventura. Vi startar sannolikt morgonen för eftersök av ökentrapp som
vi kanske inte har lyckats se ännu. Därefter åker vi upp i bergen. Efter ett kortare stopp för fältlunch
och närkontakt med kanariepiplärka och afrikansk borstekorre åker vi vidare till Las Peñitas där
målrasen är koboltmes/degener. I området finns även ökenvarfågel, sammetshätta och
kanariebuskskvätta samt afrikansk borstekorre och atlantödla. Ibland ses klipphöna och berberfalk.
Innan vi tar flyget ”hem” till Teneriffa äter vi middag. Natt i Puerto de la Cruz.
Dag 5: Denna dag förlägger vi till norra Teneriffa och utforskar de vackra miljöerna på
Anagahalvön. Vi börjar med ett besök uppe i kanarielagerskogarna vid El Bailadero. Här siktar vi
även på att bl.a. få se rödhake/superbus och kungsfågel/teneriffae. Vi såg en adult berberfalk här
2009. Fältlunch i grannskapet. Vi fortsätter att utforska halvön under eftermiddagen. Middag i
Puerto de la Cruz och på kvällen nattfärja från Puerto de la Cruz till La Palma.
Dag 6: Vi anländer till La Palma tidigt på morgonen och startar dagen med frukost i Santa Cruz de
la Palma. Därefter fortsätter vi mot fantastiska kanarielagerskogar i ett frodigt bergslandskap.
Målarter är kanarieduva och lagerduva vilka finns talrikt på ön. Natt i Santa Cruz.
Dag 7: Heldag på La Palma. Ön är utsedd av UNESCO som ett biosfärreservat och här finns en
otroligt vacker natur. Vi besöker några av dessa miljöer med promenader bland vattenfall och
grönskande skogar. I Santa Cruz strosar vi runt i den historiskt spännande stadsdelen. Natt i Santa
Cruz.
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Dag 8: Färjan till Los Cristianos på Teneriffa avgår mycket tidigt på morgonen. Väl framme på
Teneriffa lastar vi av bagage på hotellet och fortsätter på den västra delen av ön. Målsättningen är
att besöka Punta de Teno, halvön i nordväst. Här finns berberfalk, stenfalk och chans på havsfåglar.
Längs med vägen ligger Erjosdammarna som ofta hyser spännande felflugna våtmarksfåglar. Natt i
Los Cristianos.
Dag 9: Frukost i Los Cristianos och resan avslutas på Teneriffas internationella flygplats strax före
lunchtid.

Det kända drakblodsträdet Drago Milenario på norra Teneriffa. Foto: Göran Pettersson
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Resans pris: 19.900 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än förväntat, höja resans pris med 5 % 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
färjeturer
dricks i resan ingående måltiderna
svensk reseledning
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
visum (i de fall det krävs)
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Teneriffa ingår alltså 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. Skulle resan bli inställd pga AviFauna får du som bokat egen
flygbiljett efter vi gett klartecken till det tillbaka pengarna för den.

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
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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.

Europeiskt sjukförsäkringskort
I vissa länder, även Spanien, kan du ha nytta av Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från
försäkringskassan om du blir sjuk. EU-kortet visar att du är försäkrad i Sverige. Kortet ger dig rätt
till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land,
till exempel under din semester. Du kan läsa mera om Europeiskt sjukförsäkringskort på
Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. Vare sig du är utrustad med Europeiskt
sjukförsäkringskort eller inte bör du också ha en fullgod reseförsäkring som täcker sjuk- och
hemtransport vid allvarlig ohälsa.

Hälsa och vaccination
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 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.

Logistandard
Vi bor i allmänhet i dubbelrum på trevliga och rena hotell med dusch och toalett på rummet – om
man inte önskat och betalat för enkelrum.
I allmänhet är det bra mobiltäckning i de delar av Kanarieöarna vi besöker. Wi-fi med Internetuppkoppling finns sannolikt på de hotell vi bor på.

Allmän uppläggning
Resan förläggs till tre öar med olika karaktär. Vår bas blir Teneriffa där flertalet hotellnätter blir i
Puerto de la Cruz på den mindre turistexponerade delen av ön. Huvudattraktionen på Teneriffa blir
för oss vulkanen Teide med de närliggande skogarna som hyser blå bofink. Fuerteventura erbjuder
en ökenartad miljö som liknar den man finner i Nordafrika. La Palma besöker vi främst för de
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vackra naturlandskapen, men också för att titta på två arter duvor vars utbredning är begränsad till
några atlantiska öar.
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och att 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.

Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid på hotellets restaurang eller en restaurang i dess närhet.
Mineralvatten till middagen ingår i resans pris medan övriga drycker betalas av var och en.
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 1-storks resa vilket betyder att tempot inte är uppskruvat. Normalt sett är vi ute
merparten av den ljusa delen av dagen.
För dig som hänger med på allt, ligger tempot ibland närmare 1,5 än 0,5 storkar, men observera
att det ges tillfällen att ta det lite lugnare vid sidan av gruppens ordinarie program om du känner för
att "softa". Det går utmärkt att ta det lite lugnt i närheten av bussen om man så vill och vi kommer i
allmänhet inte att vara långt borta från den. Lite tyngre blir det första dagen på Fuerteventura
eftersom vi lämnar hotellet i svinottan för att ta inrikesflyget och vid hemresan från La Palma då
färjan går mycket tidigt på morgonen.
Vägarna på Kanarieöarna är i blandat skick. De allra flesta är mycket bra och när de är knaggliga
får vi ta det lugnt och försiktigt.
Terrängen är vanligen lättgången utan några speciella nivåskillnader. Skodon väljer man efter
behag – kraftiga sandaler med gott skydd för tårna eller lite kraftigare skor. Kom ihåg att det kan
regna ibland, så lätta trekkingskor med GoreTex-skydd eller liknande är superbt. Vissa dagar kan vi
nog gå sammanlagt en halvmil eller mer, men i lugnt tempo är det inte så mycket som det låter.
Vi färdas i minibussar med egna chaufförer på hela resan. Vissa dagar blir det korta körsträckor,
men vi har också några längre transportsträckor som kan bli något dryga. Överlag är vägarna av bra
kvalitet men vi kommer också att åka på mindre grusvägar som kan vara skumpiga och dammiga.
Vi kommer att gå några promenader på någon timme i relativt lättgången terräng. Dessa
exkursioner innebär inte några svårare strapatser.

Förutom fåglar...
tar vi naturligtvis del av alla intrycken som skådande utomlands ger. Kanarieöarna erbjuder
fantastiska naturscenerier och vi kommer att ge tid för att uppleva växtlighet, ödlor, fjärilar och
annat spännande i de miljöer vi vistas i. Den historiska stadsdelen i Santa Cruz de la Palma ägnar vi
också tid åt vid vårt besök på La Palma.
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Vädret...
är som regel soligt och behagligt varmt på dagarna (ofta 20-22°), med något svala morgnar, men
inte på något sätt kalla. Ibland ligger temperaturen ligger på 25º eller varmare om den afrikanska
Sirocco-vinden ligger på (gäller ff.a. Fuerteventura). Det kan komma regn ibland, ofta som en lätt
skur men ibland som ihållande regn och ibland kan blåsten vara ganska envis, inte minst på
Fuerteventura. Uppe i bergen där vi åker upp till drygt 2000 m.ö.h. är det lite kallare.

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, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan,
pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av sällsynta strömavbrott på hotellet), öronproppar,
solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel – tunna byxor eller
shorts, T-tröjor eller tunna skjortor. Om din hud är känslig för sol kan det vara bra om du täcker
huden något så när. Solhatt rekommenderas! Handryggar, näsa, öron och nacke behöver
solskyddsmedel av hög skyddsfaktor – även vador och knäveck om du går i shorts. Morgnarna kan
vara lite svala, men det brukar normalt ändå inte vara läge för tröja och handskar. Om du är lite
frusen av dig blir tunn långärmad tröja och lätta handskar dock bra – detta gäller inte minst vistelsen
på Fuerteventura där det kan blåsa en del, samt uppe i bergen. Du bör vara garderad mot regn, så
tag med regnställ. Ett litet paraply är ofta bra att ha till hands. Du klarar dig normalt med rejäla
joggingskor eller skådarsandaler, dvs. sandaler med rejäl sula och bra täckta framtill som skydd mot
taggar för fotens tår. Kanske vill du även ha med dig ett par lätta skor att använda på hotellen –
dessutom bra att ha om uteskorna blivit blöta.

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 Kanarieöarna medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi
kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserad se då till att ha
med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
Spaniens valuta heter Euro (1 EUR = 100 cent) och är växlingsbar här hemma vilket betyder att du
kan växla tillbaka överblivna sedlar när du kommer hem – om du har kvar kvittot. Beställ din
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resevaluta hos en växlingsbyrå, t.ex. Forex eller X-change (just euro brukar dock finnas i riklig
mängd på kontoren). Växlingsbutiken på Arlanda (X-change, tfn +46 (0)8 797 85 57) är öppen kl.
5.30–23.30 veckans alla dagar. Med plastkort, t.ex. VISA, kan du i nödfall ta ut pengar på någon
bank på Kanarieöarna. Gör det till en vana att inte lämna ifrån dig ditt betalkort utom synhåll när du
ska betala – för att minska risken att bli lurad.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid till middagarna (ibland även
vin). Middagsdrycker är inte dyrt på Kanarieöarna. Du behöver kanske också pengar till lite
souvenirer. Prisindex för Spanien ligger på cirka 75-80 (Sverige = 100). Tag med pengar så det
räcker – med lite marginal.

Tidsskillnad
Kanarieöarna ligger i en tidszon 1 timme före Sverige. Det är skådarljust ungefär mellan kl 07 och
18.30.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Spanien, med
basfakta också om Kanarieöarna (skickas ut med fakturautskicket).
Kartor För en bra översikt fungerar t.ex. Euro Map, Canaries, förlag GeoCenter i skala 1:150 000.
En mer detaljerad karta över Teneriffa är Tenerife 1:75 000, Freytag & Berndt och en mer
detaljerad karta över Fuerteventura är Fuerteventura 1:60 000, Reise Know-How/World mapping
project. Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig karta, så ring till Kartbutiken, Stockholm
08–20 23 03.
Fåglar Birds of the Macaronesia (Garcia-del-Rey) är nog den bästa fälthandboken för
Kanarieöarna, Madeira, Azorerna och Kap Verde. Ett alternativ är Field Guide to the Birds of the
Atlantic Islands (Clarke). Båda böckerna täcker alla lokala arter, flyttfåglar, vagranter och lokala
raser. En annan skrift man kan ha glädje av är en fågellokalguide som heter Birdwatcher’s guide to
the Canary Islands (Collins & Clarke) eller den lättare Finding Birds in the Canary Islands
(Gosney).
Många av de arter vi skall leta efter förekommer också i Västpalearktis och behandlas då givetvis
bäst i Fågelguiden (Mullarney, Svensson & Zetterström) samt i Lars Jonssons Fåglar i Europa med
Nordafrika och Mellanöstern.
Växter Vi kommer inte bara att se fåglar, varför någon bok om växter också kan vara på sin plats.
Native Flora of the Canary Islands (Perez) eller Växter från varma länder (Kanarieöarna, Madeira
och Medelhavsområdet) (Sandhall & Swenson) är trevliga böcker.
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 på Kanarieöarna. 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 Macaronesia (Garcia-del-Rey) –
förhoppningsvis kan de vara till nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi också att
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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 etc) 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. För dig som bokar resan på AviFaunas hemsida
får där möjlighet att direkt där 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 Skådarland kräver.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.
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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
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 Richard Ottvall når du på telefon 070–564 28 22 eller 0413–222 37 och e-post
ro@avifauna.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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