Sydspanien med Guldkant 8–15 september 2018
med HG Karlsson

Ett av de fina hotell som vi kommer bo på – Parador Nacional (längst upp till vänster) i Ronda. Foto: Pablo Barrena

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Sydspanien!
Denna resa kombinerar det bästa av den andalusiska kulturen, naturen och gastronomin. Vi bor på
de fina Parador-hotellen i Granada och Ronda – två av de mest berömda och charmiga städerna i
Spanien. Vi besöker bland annat världsarvet Alhambra, med sin borg och palats. Gibraltarsundet är
en av världens viktigaste flyttfågelvägar och i september har rovfågelssträcket sin högsäsong. Vi
kommer att tillsammans med en av Spaniens bästa ornitologer, Javier Elorriaga, också besöka fina
fågellokaler mellan våra kulturbesök och smakrika upplevelser av det exklusiva spanska köket.

Smutsgamen är en av de sträckande fåglarna som vi kan få se vid Gibraltarsundet. Foto: Javier Elorriaga
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på flygplatsen i Malaga. Fågelskådning i Parque del Guadalhorc strax utanför
flygplatsen. Transport till Granada (1,5 h). Natt i Alhambra.

2

Rundvandring i Alhambra. Utflykt till Sacromonte (grotthusen). Natt i Alhambra.

3

Transport till Ronda (2 h). Skådning längs vägen. Rundvandring i Ronda. Natt i Ronda.

4

Grazalema Natural Park. Natt i Ronda.

5

Transport till Tarifa (2 h). Stopp vid observationsplatser för rovfåglar. Natt i Tarifa.

6

Bolonia, Sierra de la Plata. Baelo Claudia Archaeological site. Båttur i Gibraltarsund. Natt
i Tarifa.

7

La Janda. Barbate Marshes. Natt i Tarifa.

8

El Estrecho Natural Park. Transport till Malaga (2 h) där resan avslutas på flygplatsen.
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan börjar på Malagas flygplats där vi tas emot av vår lokale guide för resan, Javier
”Javi” Elorriaga. När vi stigit ombord i de två minibussarna som vi skall färdas i åker vi till
reservatet Parque del Guadalhorce, bara tio minuters bilfärd från flygplatsen. Här kommer vi att
tillbringa ett par timmars avkopplande vandring och fågelskådning då vi får en utmärkt introduktion
till Medelhavets fågelliv. Här finns chans på större flamingo, kopparand, styltlöpare, svartbent
strandpipare, skäggtärna, biätare, gulärla, svartstare, tofslärka, rostgumpsvala, sammetshätta,
grässångare, cettisångare, gulhämpling, munk- och halsbandsparakiter (introducerade förstås!) och
de första dvärgörnarna på resan.
Därefter kommer vi att köra till Granada (1,5 timmes bilfärd) och checka in på det flotta hotellet
Alhambra Palace. Hotellet är vackert belägen nära Alhambras historiska byggnader. Vi hinner
säkert med en kort vandring i den närmsta omgivningen innan det är dags att bjudas på en utmärkt
middag på hotellets restaurang. Kanske det serveras Andalusian gazpacho, habas a la granadina och
piononos.

Alhambra. Foto: Javier Elorriaga

Dag 2: Idag kommer vi att få vara med om ett spännande besök i Alhambra och trädgårdarna vid
palatset Generalife. Vi kommer ta del av byggnader och mystiken från den moriska (islamska) tiden
Spanien under medeltiden.
Därefter smakar vi på ett urval av tapas (smårätter) i de traditionella barerna på gatorna i Granadas
gamla kvarter.
Efter lite vila i vårt underbara hotell, kommer vi att fara till Sacromonte i utkanten av Granada. Här
får vi bländande utsikt över Alhambra och de berömda grotthusen i området. Räkna med att vi
stöter på den lilla sångaren sammetshätta. Tillbaka vid vårt hotell blir det säkert lite egen tid om
man vill utforska Alhambra lite mera. Bara man är tillbaka till middagen för nya smakupplevelser.
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Dag 3: Efter ännu en god frukost far vi mot Ronda som ligger nordväst om Málaga. Vi kommer att
göra några trevliga stopp längs vägen, till exempel vid Lagunas de Archidonas. Detta för att titta på
fåglar och ha en picknick-lunch. Den iberiska blåskatan är en av de många granna fåglar som vi
hoppas få se.
Framme i Ronda njuter vi av den fantastiska utsikten från de storslagna klipporna nära vårt hotell.
Vi spanar även efter fåglar som alpkråka, klippsvala och alpseglare.
Vi kommer att ha gott om tid att utforska Rondas gator och de dramatiska vyerna som erbjuds innan
vi gör oss redo för en utmärkt middag med andalusiska specialiteter på vårt hotell Parador Nacional
de Ronda.

Vi kan få se svart stenskvätta i Grazalema. Foto: Javier Elorriaga

Dag 4: Vi kommer att tillbringa större delen av denna dag i naturreservatet Grazalema. Reservatet
bjuder på ett av de mest spektakulära landskapen i Andalusien och Spanien. Det tillhör sedan 1977
UNESCO:s biosfärreservat och detta på grund av de speciella geologiska och klimatiska förhållandena i området. I området finns till och med en egen ekologisk nisch, med en unik ädelgransart
och karstlandskap.
Här finns flera spännande fåglar, till exempel grågam, kungsörn, hökörn, iberisk varfågel, lagerlärka, provencesångare, svart stenskvätta, häcksparv, klippsparv och stensparv. Vi har även chans
att se den iberiska stenbocken med sina mäktiga horn.
Får vi en chans så skall vi självklart testa Payayo – en getost som är en mycket uppskattad lokal
specialitet. Vi kommer även få se flera "Pueblos Blancos" (vita byar).
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Dag 5: Efter en lugn frukost far vi söderut. Vi är på väg till Tarifa, den sydligaste staden i Europa.
Efter en dryg timmes resa ser vi den välkända Gibraltarklippan, som berättar att vi närmar oss
Gibraltarsundet. Och snart ser vi även den afrikanska kontinenten, bara 14 km bort sett från Europa.
På vår väg till Tarifa stannar vi till på den bästa sträcklokalen för rovfåglar i området. Vi anländer
på den tiden på dagen när termikens uppåtvindar sätter fart på rovfåglarna. Goda antal av ormörn
och dvärgörn, bivråk, brun glada, brun kärrhök och ängshök, smuts- och gåsgam och sparvhök, är
att vänta. Vi äter vår picknick-lunch medan vi njuter av rovfågelsträcket.
Därefter kör vi till vårt hotell, Hotel Melia i Atlanterra – strax väster om Tarifa. Vi bor framför en
av de bästa bevarade stränderna i Spanien och har fin utsikt mot Afrika. Hotellets läge är perfekt för
trevliga strandpromenader och havsfågelskådning – vilket vi skall göra innan det är dags för
middag. Eftersom vi bor vid Atlanten kan man ju gissa att det blir lite av havets delikatesser till
middag.
Dag 6: Vi tillbringar hela förmiddagen i området kring Bolonia och Sierra de La Plata. Dessa båda
platser ligger inte långt från vårt hotell och erbjuder en av de vackraste och natursköna utsikter över
Gibraltarsundet, inklusive den afrikanska kusten, sanddynerna och klipporna.
Vi besöker den intressanta arkeologiska platsen Baelo Claudia. Denna romerska stad, grundad i
andra århundradet före Kristus, låg vackert vid stranden av Atlanten. Baelo Claudia växte upp som
ett stort centrum för fisket av tonfisk och man specialiserade sig på tillverkning av den dyrbara
produkten "Garum” – en fisksås som var en viktig smaksättare i det antika romerska köket.
På klippor i området häckar gåsgam och under denna tid på året brukar ungfåglarna fortfarande sitta
och tigga efter mat. Sierra de la Plata är ett utmärkt ställe att spana efter blåtrast, medelhavsstenskvätta och lagerlärka.

Tarifas hamn. Det är härifrån vår båttur utgår. Foto: Javier Elorriaga
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Vi äter en lätt lunch i Tarifa innan det är dags för en båttur (ca 2,5 timme) utanför Tarifa. När vi
navigerat oss halvvägs ut mellan Europa och Afrika, mellan ”Herkules pekare” enligt den grekiska
mytologin, kommer vi förhoppningsvis att få se grindval, strimmig delfin och sadeldelfin (vanlig
delfin). Delfinerna surfar och hoppar ofta rakt framför fören på båten. Andra valar som regelbundet
observeras här är bland annat öresvin, sillval, kaskelot och späckhuggare men chanserna att se
någon av dem är betydligt mindre. Vi kommer också att kika efter havsfågel, med särskild
koncentration på att finna den utrotningshotade balearisk liran och varför inte en stormsvala!
Sedan återvänder vi till vårt hotell för en välförtjänt vila, middag och den alltid lika trevliga
artgenomgången på kvällen.
Dag 7: Vi börjar dagen med att utforska den tidigare lagunen La Janda. La Janda var tidigare bland
de viktigaste våtmarkerna i Medelhavsområdet men den tömdes under den andra halvan av 1900talet. Men trots att området förvandlats till jordbruksmark har området fortfarande stora
fågelpopulationer, särskilt under flyttningen. Kombinationen av betesmarker, öppna skogsmarker,
risfält och bevattningskanaler skapar en mosaik av livsmiljöer för många arter. Höga antal av fasan
och kanin lockar ett stort antal rovfåglar. Detta inkluderar ofta spansk kejsarörn och hökörn.
Svartvingad glada finns i området året runt. Brun kärrhök är bland de vanligaste rovfåglarna i
området. I mitten av september är det goda antal av ängshök som rastar i La Janda innan de flyger
över sundet till Afrika och den sällsynta mörka varianten (melanistisk) observeras regelbundet här.
Kanske hittar vi även rödhalsade nattskärror som tagit dagkvist.
De stora översvämmade risfälten lockar betydande antal av vita storkar, kohägrar, silkeshäger och
bronsibis. De solrosfrön som ligger utspridda på marken efter skörd är en värdefull näringskälla för
de färgrika flockarna med steglits, grönfink, grönsiska och hämpling. I La Janda, finns det alltid en
möjlighet att även se nilgås. Detta är också ett utmärkt område för Banded Groundling
(Brachythemis leucosticta, ”Smalbandad rökslända”), vilket är bland de sällsyntaste trollsländorna i
Europa.
Efter lunch åker vi längs med kusten västerut till Barbate Marshes, där den återinförda eremitibisen
brukar födosöka på fälten efter sin häckningssäsong. Numera finns en koloni i närheten med cirka
90 individer och 22 häckande par (2014). Det har varit ett lyckat projekt med att få denna kritiskt
hotade art att häcka på nytt i Europa. Vi bjuds på en unik chans att observera en av de mest
sällsynta fågelarterna på jorden. Detta är också en utmärkt plats att få se skedstork och
kalanderlärka.
Dag 8: Efter en tidig frukost på hotellet besöker vi den närbelägna Los Lances beach observatory,
där vi blickar ut över kustlagunen i El Estrecho Natural Park. Här letar vi efter svarthuvad och
långnäbbad mås, rödnäbbad trut, svartbent strandpipare och tärnor. Detta är förmodligen den mest
pålitliga platsen att hitta iltärnor som kommer från en liten population i Libyen. De omgivande
betesmarkerna är utmärkt för småfågel, till exempel grässångare, fältpiplärka, korttålärka,
kornsparv och den iberiska rasen av gulärla.
Sedan är det dags att ta farväl av havet och fara till flygplatsen i Malaga (2,5 timmars bilfärd). Där
avslutas resan med att vi tackar vår utmärkte fågelguide Javi.
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Resans pris: 27 400 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 angiven miniminivå på gruppen, 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 4-5-stjärniga hotell
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
båttur för val- och delfinskådning
samtliga inträden och nationalparksavgifter
dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
skicklig lokal engelsktalande guide
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 Spanien (Malaga) 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. 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. Tänk också på att
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bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
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.

Europeiskt sjukförsäkringskort
I vissa länder, däribland 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.

Allmän uppläggning
AviFauna med guldkant innebär skådning i lugnt och behagligt tempo. Vi bor på förstklassiga
hotell och kan verkligen njuta av det spanska köket. Vi äter en god middag i lugn och ro, vinlistorna
imponerar och för den som så önskar kanske en drink till artgenomgången? Innan avfärd äter vi
hotellets frikostiga frukost – men för de som önskar erbjuds en kortare förfrukostexkursion vid ett
par tillfällen."
Vi kommer åka i två minibussar till alla våra skådarlokaler och boenden. Den ena kör jag och den
andra vår spanska guide ”Javi”. Vissa dagar har vi picknick-lunch på någon fin plats och andra
dagar äter vi på någon trevlig restaurang.
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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
Valet av hotell är en viktig komponent på den här resan. Fyra av resans sju nätter bor vi på
Paradorhotell. Vi kommer då bo inne i historiskt intressanta byggnader med en fin atmosfär.
Hotellkedjan är statlig och första hotellet invigdes 1928 (Parador Gredos). Sista nätterna övernattar
vi på Hotel Melia i Atlanterra, ett 4-stjärnigt hotell nära havet.

Mat och dryck
Spanien är kanske mest känt för de flesta för sin paella. Men det finns så mycket mer! En spansk
specialitet vi säkert kommer att prova är tapas, små tallrikar med småplock, t ex oliver, ansjovis etc.
Maten som vi serveras på Paradorhotellen är superb, består ofta rätter som man inte hittar på de
”vanligare” restaurangerna. Vi kommer bl a att ges möjlighet till att äta de spanska skinkorna,
Jamón ibérico, från de välsmakande ekollonätande svinen. Mat för gudar! Till dessert äter man ofta
glass men likaväl hittar man olika pajer och framförallt flan, den spanska brylépuddingen.
Fantastiskt god!
Avslutningsvis bör alla de goda och lokala vinerna nämnas. Framför allt de röda är prisvärda och
njutbara. Eller varför inte avsluta middagen med en korkekslikör! Räkna alltså med många goda
njutmåltider.
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 med lugnt tempo i fält. Vi äter alltid hotellfrukost innan dagens exkursion
påbörjas. Vi kommer att gå några promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången
terräng, någon gång lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser.
Vissa dagar blir det transporter på 15–20 mil. Generellt är det spanska vägnätet är väl utbyggt och
underhållet. Det är relativt måttligt med trafik på vägarna (i vissa områden glest mellan bilarna). Vi
kommer att ibland göra kaffestopp på en bar längs med vägen när vi har våra transportsträckor.

Förutom fåglar...
ser vi en rik vacker blandad natur dock nu på sensommaren något torr/bränd, många vattenflöden av
hav, sjöar, floder, saltdammar, odlingar och våtmarker. Vi kommer se mängder av boskap och
cowboys som driver djuren. Och sedan kommer vi ju besöka flera mycket spännande kulturmiljöer.
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Vädret...
September är en varm månad och 65 % av dagarna är stiltje. Vädret är behagligt varmt på dagarna
men kan stiga upp till 28-29°, medans morgnar och kvällar ligger oftast på 19-20°. Regn är inte
troligt men vettigt att ändå ha med regnkläder och paraply i sin packning,

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, 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, solhatt, solskyddsmedel och våtservetter. Den som vill vara oberoende
beträffande kaffe och te tar med termos. Det går att få hett vatten till sin termos i anslutning till
frukosten.

Klädsel
Vädret är i allmänhet som en hetare sommardag hos oss, så ta med både lätt och varmare klädsel,
shorts, långbyxor, T-tröjor, långärmade tröjor och liknande. Morgnar, kvällar och vid mulet väder,
kan vara svala (men sällan under 18-20 grader) men du kan få användning för en tröja/jacka.
Du bör vara garderad mot regn, även om det är lite risk vi får regn på oss, tag med regnställ och
paraply. På fötterna klarar vi oss i allmänhet med kängor, joggingskor eller/och 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
i Spanien medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer
att erbjudas många möjligheter till fina bilder på vackra byggnader. Är du fotointresserade se då till
att ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Spanien betalar man med € (Euro). För egen del kommer jag att använda mig av VISA/Masterkort på för betalning på våra hotell, men en handkassa i Euro är givetvis ett måste. Jag räknar med
att vi ska kunna ta ut pengar på bankomat under resan. Första bankomaten finns på Malagas
flygplats.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna (ibland även
vin). Vill ni njuta av de spanska vinerna och ölerna bör ni budgetera för detta. Lägg därtill utgifter
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för eget bruk, typ souvenirer. Kom också ihåg att lämna dricks till bagagebärare och
hotellrumspersonal, ca 1 Euro/bagage och ca 0,5 Euro/hotellnatt. Tag med lite marginal!

Tidsskillnad
Spanien är i samma tidszon som Sverige.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat, med basfakta om det
länder vi skall besöka.
Kartor En del kan man hitta på nätet men annars kontakta Kartbutiken, 08-202 303,
www.kartbutiken.se/.
Fåglar För artbestämning gäller i första hand Fågelguiden (Mullarney, Svensson & Zetterström).
Den finns även som en app nu för Iphone, dessutom med läten till. Lätt att ha med sig i fält!
Däggdjur och övriga djur. Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of Europe,
North Africa and The Middle East (Aulagnier m.fl. 2008). För grodor och kräldjuren finns
European Reptile and Amphibian Guide av Kwet (New Holland 2009) som är en liten behändig
fotoguide. Spanien är även mycket rikt på dagfjärilar. Vi kommer, förhoppningsvis, att stöta på
fjärilar i riklig mängd och en del arter kan vara kul att lära sig att känna igen. Butterflies of Britain
& Europe av Tolman & Lewington tar upp samtliga förekommande arter på Iberiska halvön. En
(relativt ny) attraktiv bok över Europas fjärilar är fotoguiden Butterflies of Britain and Europe
(Haahtel m fl 2011). Vi har använt den sistnämnda boken med framgång på de senaste årens resor
till Iberiska halvön.
Övrigt Tips. Biblioteken har många resguider om de länder vi ska besöka.
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 i Sydspanien.
Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De hänvisningar
som ges i artlistan refererar till planscherna i Fågelguiden (Svensson m fl) – 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).
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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. 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 Spanien 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
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.
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Övrigt
På resan har vi med oss Javier Elorriaga. ”Javi” är en engelsktalande spansk mycket skicklig
ornitolog, och fotograf, se hans bilder på www.tarifabirdingtours.com.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren HG Karlsson når du på telefon 070–77 303 55 och e-post hg.karlsson2@gmail.com,
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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