Rumänien 24 april – 5 maj 2021
Fågelresa i lugnt tempo
med HG Karlsson

Krushuvad pelikan, en av många häftiga arter vi träffar på i Donaudeltat. Foto: Florin Palade

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Rumänien!
Karpaterna – ett strålande vackert bergslandskap med snöklädda berg som fond i fjärran. Vi gör
lätta vandringar över blommande alpängar och längs skogskanter där vi spanar efter mindre
skrikörn, gråspett och den näpna brandkronade kungsfågeln. I en fin nationalpark letar vi efter den
mytiskt vackra murkryparen i en trång, dramatisk klyfta med lodräta klippväggar. I dalgångarnas
lövskogar hittar vi kanske mellanspett och halsbandsflugsnappare. En kväll bänkar vi oss i ett stort
och förvånansvärt bekvämt gömsle och spanar in mot skogen. Ska björnarna komma fram?
Donaudeltat – ett av Europas i särklass bästa fågelområden – väntar på oss efter Karpaterna! Vi bor
på en hotellbåt där delikata måltider serveras tre gånger dagligen. Från övre däck har vi fin utsikt
över deltats vassar, sjöar och skogsområden. Med en liten turbåt, som finns på släp, når vi även
smala kanaler och kommer fåglarna ännu närmre. Vi räknar med mängder av den lilla
dvärgskarven, de maffigt stora vita och krushuvade pelikanerna, många hägrar, vitögd dykand samt
färgbomberna blåkråka och, kungsfiskare. Understundom går vi i land och letar rödvingad
vadarsvala, änder och vadare i saliner. Vi besöker också ett par gamla byar i deltat, där tiden tycks
ha stått stilla i många decennier.
I Dobrodgea-området har vi tre heldagar för att besöka de många fina fågellokaler som ligger söder
och väster om deltat. Här letar vi efter långnäbbad mås, svarthuvad trut och den i Europa så
ovanliga fältsångaren. I de fina skogarna och det kulliga halvöppna landskapet har vi chans på
rovfåglar som ormörn, dvärgörn, balkanhök och aftonfalk. Vi besöker också ett vackert
stäpplandskap där vi kan få se örnvråk, kalanderlärka samt isabella- och nunnestenskvätta. Som du
märker finns här många arter knutna till just Sydosteuropa. Följ med på en av våra finaste fågeloch naturresor i Europa!
AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

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

Vår hotellbåt i Donaudeltat. Foto: Florin Palade
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Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

24 apr

Resan startar på Bukarests flygplats. Transport till hotellet i Zarnesti.

25 apr

Vi besöker Zarnestiklyftan i nationalparken Piatra Craiului i Kingstonebergen,
en del av Karpaterna. Här kan vi med tur få se murkrypare, alpseglare,
klippsvala och vitryggig hackspett. Vi avnjuter picknicklunch i fält. I mån av tid
kommer vi under eftermiddagen besöka Dambovicioara-klyftan, där vi åter har
chans att hitta murkrypare, samt Bran där vi besöker ”Draculas Borg”. Natt i
Zarnesti.

26 apr

Vi börjar dagen med en vandring över blommande alpängar och genom gles
skog, upp mot en grottkyrka som har använts som tillflyktsort i orostider i
Coltul Chiliilor. Här finns chans på mindre skrikörn och hackspettar som
gråspett och spillkråka. Under eftermiddagen skådar vi i en dalgång där vi letar
efter mellanspett och halsbandsflugsnappare. På sena eftermiddagen bänkar vi
oss i ett stort och förvånansvärt bekvämt björngömsle och spanar in mot skogen.
Med lite tur kan vi få se brunbjörn redan i fullt dagsljus, då den närmar sig den
utlagda maten, men chansen ökar när skymningen faller på. Natt i Zarnesti.

27 apr

Transport cirka fem timmar, från bergen mot låglandet i öster till Donaudeltat,
nära Svarta Havet. Längs vägen skådar vi en stund vid Hasarlâc-sjön. Vid våra
skådarstopp har vi chans att se pelikaner, bronsibis, aftonfalk, rostand, mängder
av andra änder, samt en hel del småfågel. I Tulcea tar vi in på en fyrstjärnig
hotellbåt, som blir vårt hem de kommande dygnen på Donau.

28 apr – 1 maj

Donaudeltat. Vi tillbringar dessa dygn på en mycket bekväm hotellbåt i deltat,
där vi också intar samtliga måltider. Donaudeltat är ett biosfärreservat och ett av
Europas i särklass bästa fågelområden. För att bättre kunna utforska deltats
många trånga kanaler och sjöar går vi då och då över i en mindre båt, så att vi
kan komma in i mindre kanaler och närmare fåglarna. I deltat finns Europas
största koloni av vit pelikan (ca 8 000 ex) och några 100 ex krushuvade
pelikaner. Här finns också 60 % av världspopulationen av dvärgskarv! Hägrar
av många arter, som rall-, natt-, purpur-, silkes- och ägretthäger är vanliga,
liksom kaspisk trut och vitögd dykand. Här och var kan det vara gott om
"träsktärnor" – vi har goda chanser på alla tre arterna – skägg- och svarttärna
samt vitvingad tärna. Vi besöker också ett par isolerade gamla byar i deltat, där
tiden tycks ha stått stilla i många decennier. Byn Caraorman har många
storkbon längs "huvudgatan", men här finns även intressanta dammar med
många vadare och chans på rödvingad vadarsvala och skäggtärna. Natt i deltat.

2 maj

Under kommande tre dagar utforskar vi Dobrogearegionen, söder och väster om
Donaudeltat. Vi lämnar Tulcea på morgonen med picknicklunch och efter
någon timmes körning kommer vi till Celic Dere, där det i de öppna markerna
och i avenbokskogen finns dvärgörn, sommargylling, göktyta, mindre
flugsnappare och kanske även balkanmes. Vi fortsätter till Macin-bergen där vi
har chans att hitta isabella- och nunnestenskvätta, stentrast, ortolansparv,
härfågel och mellanspett. Det är ett rovfågelrikt område med bl a örnvråk,
ormörn och balkanhök. Dessa berg hör till de äldsta i Europa och landskapet är
mycket vackert. Middag och natt på ett fyrstjärnigt hotell i Tulcea.
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3 maj

Färden går söderut genom små byar till Deniz Tepe där vi besöker vår första
stäpplokal med fältpiplärka, isabellastenskvätta och korttålärka, samt västlig
sisel, en jordekorre. Vi fortsätter till Sinoe-Razelmsjöarna, nära Svarta Havet,
som har bräckt vatten och mängder av vattenfåglar. Här finns det fältsångare,
men även rastande rödstrupig piplärka och många arter hägrar, vadare och
måsar, med tur bl a långnäbbad mås. Vid Vadu, vid svartahavskusten, har vi
chans att se rödvingad vadarsvala och tjockfot. Natt i Tulcea.

4 maj

Vi åker längs Donaus biflod Sfantu Gheorghe till Murighiol- och Plopusjöarna
där vi kan se pelikaner, svarthuvad mås, dvärgmås och kanske svarthuvad trut.
Nära Plopul besöker vi en dunge med en koloni av aftonfalk. Biätare kan dyka
upp på flera ställen. Vi stannar till vid Enisala, med en gammal borg på toppen
av kullen, och beundrar utsikten över landskapet. Sedan besöker vi
Babadagskogen, där det finns flera arter hackspettar och gott om sångare. I ett
lite öppnare område letar vi efter balkanmes, och beundrar de många praktfulla
orkidéerna. Natt i Tulcea.

5 maj

Transport ca fem timmar till flygplatsen i Bukarest, där resan avslutas.

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. Det blir inga större strapatser och tempot blir lugnt - inte minst på båten där
det finns stora möjligheter att disponera sin egen tid. Med hjälp av en bred stadig landgång är det
mycket lätt att förflytta sig mellan båtarna och stiga i land. I Karpaterna och Dobrogea blir det
vandringar på högst några kilometer i huvudsakligen lättgången terräng. Ibland går vi i stenig mark
med viss stigning, ibland kan det vara löst grust på stigen och en stav kan vara bra att ta med om du
har problem med t ex balans.
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Resans pris: 33 900 kr
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det
och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med
start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under
rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset











logi i dubbelrum på turistklasshotell
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
Tre båtturer
dricks till guider och de i resan ingående måltider
rumsdricks på våra logier
skicklig lokal engelsktalande guide
svensk reseledning
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 och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Rumänien (Bukarest) 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 3 månader före avresa. 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 billigaste är att
alltid boka själv som privatkund. Om du inte kryssat i rutan för flygbokning på
anmälningsblanketten bokar vi inte flyg till dig.
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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 (90 dagar för resor inom Europa) 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.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
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 Rumänien kan du ha nytta av Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från försäkringskassan om
du blir sjuk. 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
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 som preparat mot
diarréer, t.ex. Dimor, som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom
också ihåg att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med
små förpackningar så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre
förpackningar får också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara
klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.
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Allmänt upplägg
AviFauna har anordnat ett flertal resor till Rumänien, inklusive Donaudeltat, och denna resa har i
stort samma upplägg som de tidigare resorna. Resans huvudattraktion är "flodsafarin" i Donaudeltat
(se bifogad reserapport). Dagarna på Donau tillbringar vi på det "flytande hotellet", som vi har för
oss själva och som dras av en bogserbåt. Vi gör utflykter i en mindre båt i smala flodarmar och
småsjöar i deltat där hotellbåten inte kommer fram. Då har vi också en chans att komma riktigt nära
fåglarna. Alla måltider – och de är rikliga! – intas på båten. Ibland gör vi strandhugg och får se byar
med traditionell bebyggelse varav några enbart nås vattenvägen. Folket här tar sin försörjning i
deltat genom fiske och enkelt jordbruk. Medan båten tuffar fram kan man spana från övre däck över
deltat. Härifrån är det utmärkt att spana med tubkikare, fotografera eller helt enkelt lata sig. Framåt
kvällen lägger vi ankar långt ute i deltat, tystnaden lägrar sig och grodorna tar över ljudridån.
I Karpaterna och Dobrogea blir det mer av traditionell skådning med rundturer i luftkonditionerad
buss med frukost och middag på hotellet. Vi skådar sedan hela dagen, med avbrott för lunch, som
normalt intas i fält med lunchpaket.
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.
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 på trevliga turisthotell eller pensionat, i dubbelrum med dusch och toalett på rummet. På
hotellbåten och i Tulcea är antalet enkelrum begränsat. Om efterfrågan överstiger tillgången
kommer enkelrummen att fördelas i turordning efter datum när anmälningsblanketten med begäran
om enkelrum inkommit till AviFauna. Du får meddelande om begärt enkelrum inte finns att tillgå.

Förutom fåglar...
kommer vi att se ett härligt och varierat landskap. Här finns vidsträckta grässlätter, frodiga
floddalgångar, fägator, gamla byar med centralt belägna kyrkor. Kort sagt, gamla fina kulturbygder.
Rumänien brukar överraska förstagångsresenären med sin vackra natur och charmiga små
samhällen som man passerar igenom.

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, dagtursryggsäck
eller fältväska (så vi inte lämnar värdesaker i bilarna), kniv (dock ej i handbagaget på flyget),
konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller
magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om du inte har väckningsfunktion i din telefon, lås
till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och
tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt,
solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.
7

Klädsel
Vädret kan vara soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, shorts, T-tröjor och liknande.
Speciellt morgnar och kvällar är kyligare och du kan få användning för en varm tröja, jacka, kanske
även vantar och mössa.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ, stövlar eller kängor och ev. paraply (fungerar
också utmärkt som parasoll). I övrigt klarar vi oss i allmänhet med joggingskor eller sandaler.
Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu

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 man inte försenar avfärd eller skrämmer fåglar som resten av
gruppen smyger på. Det är särskilt viktigt att reseledaren informeras om detta i förväg och att ditt
fotograferande inte försenar gruppen.
Möjligheterna att fotografera fåglar är på denna resa medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är
givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder.

Valuta och personliga utgifter
Rumäniens valuta heter leu (pluralis lei). Valutakoden är RON. 1 leu indelas i 100 bani. Denna
valuta måste normalt beställas i förväg via en bank eller växlingskontor som Forex. Det är bäst att
växla i Sverige så vi inte behöver lägga tid på växling vid framkomsten. Kontokort kan användas i
mycket begränsad omfattning, så medför kontanter.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill ni njuta av
starkare drycker bör ni budgetera för detta. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ souvenirer.

Tidsskillnad
Rumänien är en timme före Sverige (+ 1).

Typ av stickkontakt
Se https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/.
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Litteratur
Fåglar De fälthandböckerna som gäller är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. (senaste upplagan
är från 2015) eller Lars Jonssons Fåglar i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Däggdjur och övriga djur Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of Europe,
North Africa and The Middle East (Aulagnier m.fl. 2008).
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 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
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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.

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 sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risk att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.
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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 BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren HG Karlsson når du på telefon 070–773 03 55 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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