MONGOLIET 27 SEPTEMBER – 21 OKTOBER 2021
”Det dröjde inte mer än en dryg halvtimme förrän Ishee plötslig ropade "SNOW LEO-PARD!".
Han hade upptäckt en som gick högst upp på en bergskam. Den försvann rätt så snabbt så bara
några få fick se den stora katten. Men nu visste vi vart vi skulle koncentrera vår spaning. Efter en
kvart sågs den igen och då fick nästan alla se snöleoparden. Man såg fläckarna, den långa
kroppen och svansen. Succé! Äntligen fick vi lön för alla timmars spaning och strävanden.”
Citat ur resedagbok från resan 2019, nedtecknat av HG Karlsson.

Snöleopard i Jargalantbergen. Foto: Damdindorj Tseveenravdan

Tänk att få sitta i en skön safaristol med en kopp nybryggt kaffe och spana efter
den mytiska snöleoparden. Och detta på en behaglig höjd med skönt klimat.
AviFauna erbjuder en bekväm snöleopardresa till västra Mongoliet. I det
natursköna landskapet finns hällristningar och den fina fågelsjön Khar Us Nuur. Vi
har även goda chanser att se den märkliga saigaantilopen.
Vi börjar resan i Khustai National Park – känd för sina vildhästar – och i tajgan i
Terelj nationalpark där vi hoppas få se svartnäbbad tjäder. Vi kommer även få ta
del av nomadlivet och kulturen i Mongoliet.
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Hur kommer resan gå till?
Detta är en resa med lugnt tempo i fält och med flera kulturinslag. Vi färdas i fyrhjulsdrivna
minibussar som framförs av lokala chaufförer. Vi äter för det mesta en stadig frukost innan
dagens exkursion påbörjas. Vi gör mestadels inga längre promenader och våra fyrhjuliga fordon
tar oss dit vi vill. Det kommer att finnas möjlighet till några längre promenader (även uppför) och
då i ett lugnt tempo. Vi vistas inte på några höga höjder med tunnare luft! Ibland har vi med oss
picknicklunch och ibland äter vi på restaurang.

Vad vi ser - fåglar
I fågelväg bjuder Mongoliet på många spännande arter. Fåglar som man i princip bara finner här
och i angränsande ryska och kinesiska områden. Skogarna öster om Ulaanbaatar bjuder på sådan
sällsynthet som svartnäbbad tjäder. Vi ser många tättingar under resan, arter som vi ser som
rariteter hemma i Sverige på höstarna; kungsfågelsångare, tajgablåstjärt, tajgasångare,
bergtajgasångare m m. I västra delarna av landet letar vi upp flera läckra våtmarksarter som
svangås, svarthuvad trut och reliktmås, men också spännande tättingar i form av långstjärtad
rosenfink, brun järnsparv och azurmes. Uppe i bergen finns bl a Henderson´s ökenskrika.

Vad vi ser - mer än fåglar
Resan går i snöleopardens tecken, så det är vår självklara målart nummer ett för däggdjuren.
Mongoliet är dock rikligt belönat med många spännande däggdjur. Här finns t ex vildhästen
Przewalski´s häst, många olika gnagare i form av pipharar (Pikas). Vi har också goda chanser tt
få se varg och flera olika hovdjur som sibirisk stenbock, Argali och saigaantilop.
Vi kommer också att få uppleva mongolisk nomadkultur i form av boendet (jurtor) samt lyssna på
strupsång.

Lite om fotograferande
Möjligheten att fotografer det vi ser på denna resa är medelgoda till goda.
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
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Vi har också stor chans att få se den märkliga saigaantilopen. Foto: PG Utterfors

Dag-för-dagprogram
Ändringar p g a väder och fågeltillgång kan ske, då vi alltid försöker optimera upplevelserna på
resan.
27 sep. Resan startar på Ulan Bataars internationella flygplats tidigt på morgonen. När alla är
samlade far vi till Bodio´s där vi bjuds på en andra frukost och får en chans att köpa jak- och
kashmirprodukter (mössor, strumpor, tröjor och många andra härligt varma saker). Vi far vidare
västerut till Khustai National Park. Nationalparkens största attraktion är flockarna av
Przewalski´s hästar. Dessa vildhästar återinplanterades i Khustai 1992 och nu finns här mer än
trehundra kusar. I fågelväg hoppas vi på ängssparv och stäpprapphöna. Natt på Ger camp i
Hustai.
28 sep. Efter en fullödig frukost åker vi norrut genom vackert stäpplandskap och passerar Ulan
Bataar. Vi skådar vid floden Tuul längs vägen och hoppas hitta azurmes och vitkronad pungmes,
men även olika rastande tättingar från taigan norröver, dvs olika sångare, fältsparvar och trastar. I
Terelj nationalpark väntar taigan med lärkträd, aspskogar och en rad sibiriska arter. Vi sover
kommande tre nätter i bekväma jurtor. Efter lunch börjar vi utforska skogarna. Vi hoppas få se
arter som blåstjärt, svartryggad rödstjärt, vitryggig hackspett och klippkaja. Natt på Ger camp i
Terelj.
29 sep. Vi gör en dagstur djupare in i Terelj nationalpark i hopp om att få se svartnäbbad tjäder.
Här finns även lavskrika, lappmes och gråspett. Vi spanar även efter sobel, sibiriskt rådjur och
sibirisk jordekorre. Natt på Ger camp i Terelj.
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Lammgam. Foto: PG Utterfors

30 sep. Idag gör vi en dagstur till reservatet Gun Galuut längre österut. På vägen dit spanar vi
efter mongollärka. Strax före Gun Galuut kommer vi till några mindre sjöar där vi hoppas hitta
olika rastande änder och vadare. Vi fortsätter att utforska våtmarksområdet och den bergiga
stäppen vid Gun Galuut. Här har vi chans på flera nya arter; t ex mongolvråk och mongolsnöfink.
Men även skojiga däggdjur som murmeldjur, ökenmöss och argalifår. Vi är tillbaka i Terelj
framåt kvällen för middag och artgenomgång. Natt på Ger camp i Terelj.
1 okt. Vi skådar i Terelj fram till lunch då vi återvänder till Ulan Bator. Vi stannar vid floden
Tuul ett par gånger för att leta efter fler rastande småfåglar. Alpkråkor och brun glada följer oss
vart vi än far. Natt i Ulan Bator.
2 okt. Idag har vi en heldag i Ulan Bataar och omgivningarna. Vi kommer att besöka Manzushir
Monastery, ett buddistiskt kloster där vi även kan kika efter rastande fåglar, och något museum.
Dessutom besöker vi en verkstad där de gör traditionella pilbågar. Framåt kvällen besöker vi ett
kulturcenter där vi får uppleva en fantastisk föreställning med strupsång, maskdanser,
ormmänniska och skönsång. Natt i Ulan Bataar.
3 okt. Vi kan njuta av en härlig hotellfrukost i Ulan Bator innan vi far till flygplatsen. Vi tar ett
inrikesflyg till Khovd i västra Mongoliet. Där tas vi emot av våra chaufförer till de fyrhjuliga
fordonen. Vi stannar till vid en plantering utanför staden Khovd. Där letar vi upp rastande
småfåglar som altairödstjärt, bergstajgasångare, svarthalsad trast, långstjärtad rosenfink och
dvärgsparv. Natt i Khovd.
4 okt. Heldagsutflykt till den stora fågelsjön Khar Us Nuur (Mongoliets andra största sjö). Vi
börjar vid sjöns sydvästra hörn där det finns stora vassområden med fåglar som skäggmes, blå
kärrhök och ägretthäger. Vi far sedan längs sjöns västra strand och stannar till där större antal
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gäss, änder, vadare och måsfåglar håller till. Listan på arter som vi ser blir lång – till exempel har
vi chans att se rödhuvad dykand, rostand, svangås, skedstork, svarthuvad trut, reliktmås, sibirisk
tundrapipare, ökenstenskvätta och ökensångare. Vi har med lunchpaket som vi avnjuter vid
sjöstranden. Kanske hinner vi med att besöka ytterligare en trädplantering innan det är dags att
åka tillbaka till vårt hotell i Khovd. På kvällen bjuds vi på traditionell strupsång och musik. Natt i
Khovd.
5 okt. Transport till Jargalantbergen som ligger 60 km öster om Khovd. Men först skall vi besöka
grottan vid Tsenkheriin Agui. Inne i grottan finns grottmålningar och utanför många fina
hällristningar. Vi stannar även till vid ett par fina gravhögar från bronsåldern. Vi når vårt basläger
som ligger i en fin dalgång. Där väntar våra jurtor som vi gör oss hemmastadda i väntan på
lunchen. Efter lunchen spanar vi av bergsområdet i hopp om att få se vår första snöleopard. Vi lär
i alla fall få se lammgam och alpkråka. Vi gör också en lite vandring längs vår lilla flod som
kantas av dungar med gamla popplar. Där kan det finnas rastande fåglar från Sibirien, t ex
blåstjärt, brun järnsparv och azurmes. Tillbaka i baslägret väntar en härlig mongolisk middag
inne i den stora jurtan som är vår samlingssal. Natt i traditionell jurta.
6–7 okt. Under de kommande dagarna kommer vi lägga mycket tid på att hitta snöleopard i
Jargalantbergen eller mer troligt kommer vi att få en positiv rapport från en av de nomadfamiljer
som har sina djur i bergen omkring oss. Vi kommer också göra utflykter med våra fordon för att
spana efter saigaantiloper, krävgaseller och argalifår. Vi hoppas att få se Henderson´s ökenskrika.
Det ges även tillfällen till stilla vandringar längre in vår dalgång för att hitta sibirisk stenbock,
murmeldjur, pipharar och sislar. Gamar och örnar svävar över dalen och det finns även fina
hällristningar att finna. Och ännu fler spännande fåglar så klart. Vi får även tid att besöka någon
familj och på så sätt ta del av nomadlivet. Nätterna i traditionell jurta.
8 okt. Vi får lite tid på morgonen för en sista aktivitet uppe i bergen. På vägen tillbaka till Khovd
passar vi på att besöka sjön Khar Us Nuur där vi äter lunch och kikar på om det dykt upp nya
fåglar i sjön och i vasshavet. Framåt sena eftermiddagen far vi sista milen till Khovd. Natt i
Khovd.
9 okt. Beroende på flygtiderna får vi se om vi hinner besöka trädplanteringen nära flygplatsen för
att försöka se bergrödstjärt, större turturduva eller någon annan spännande art. Sedan är det dags
att flyga tillbaka till Mongoliets huvudstad där troligen får lite tid för shopping innan det är dags
för avslutningsmiddagen. Natt i Ulan Bator.
10 okt. Resan avslutas på Ulan Bators internationella flygplats.
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Hällristningar. Foto: Karin Enemar
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Pris 59 900 kr
Vi eftersträvar att alltid hålla priser och ankomst/avresetider. AviFauna förbehåller sig
emellertid rätten att, p g a bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser,
höja resans pris med 8% till då slutbetalning skall föreläggas.
Följande ingår i priset:
• logi i dubbelrum på hotell (6 nätter) och Ger
camp/jurtor (7 nätter)
• helpension med alkoholfri dryck
• alla transporter mellan start- och slutpunkt
på resan
• museibesök och musikunderhållning
(strupsång)

•
•
•
•
•
•
•

gemensam dricks
svensk reseledning från AviFauna
reseledare
klimatkompensation
artlista före resan
artlista/reserapport efter resan
inträden för det som ingår i programmet

Följande ingår inte i priset:
• anslutningsresa till och från mötesplatsen
• personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon
och alkoholhaltiga drycker
• matersättning eller andra utgifter om
deltagaren väljer att inte delta i gruppens
program

• utgifter orsakade av förseningar till
anslutningspunkten
• visum (i de fall det krävs) och dricks för ev
personlig service
• reseförsäkring (obligatorisk att ha) och/eller
avbeställningsskydd

Samlingstid och plats där resan börjar: vi återkommer med exakta detaljer om starttid
Avresetid och plats där resan slutar: vi återkommer med exakta detaljer om sluttid
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Viktigt om anslutningsbiljetter!
Vi kan tyvärr inte förmedla tågbiljetter för närvarande.
Om du köper anslutningsbiljett själv: Boka inte din resa före du fått besked om tider från
AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna om du
reser utanför Europa. Om du reser inom Europa handlar det om 3 månader före avresa. Om du
bokat biljett själv utan klartecken från AviFauna kan vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste
ställa in resan. Om du bokat egen biljett efter att AviFauna gett klartecken till bokning, eller
AviFauna ställt in resan och du debiteras biljetten, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna. Om
du själv avbokar resan gäller avtalet mellan dig och flygbiljettsutställaren avseende flygbiljettens
återbetalning.
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 då vi handlar genom en underleverantör. Om du inte
anmält i god tid att du vill att vi köper biljetten kan vi inte boka flyg till dig. Observera att vi kan
köpa ombokningsbara, dyrare biljetter om du vill ha flexibilitet med ned- eller hemresa. Vid
avbeställning av resan 180 dagar (90 dagar för resor inom Europa) eller senare före avresa
debiteras hela flygbiljettens pris om vi har bokat den åt dig. Du som bokar flyg genom AviFauna
får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.

Resans upplägg i stort
Mat. Frukost äts på hotellet men vissa morgnar i fält. Lunch intar vi på någon trevlig restaurang i
nära där vi skådar, för att korta ledtiderna beställer reseledaren mat mht till eventuella
allergier/dieter. I lunch ingår en rätt och kaffe samt alkoholfri dryck. Huvudmålet äts på hotellets
restaurang, som regel på kvällen efter avslutad skådning. Alkoholfri dryck ingår och middagen
utgörs av två rätter eller buffé. Artgenomgång, 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. I Ulaan Bataar och Khovd bor vi på ett hotell av god standard. I Terelj bor vi på
en så kallad Ger Camp där vi sover i traditionella jurtor med sköna sängar och lite möbler där till.
Vi äter då på campens restaurang.
Under våra nätter i Jargalantbergen bor vi hos en nomadfamilj och i de mindre jurtor de satt upp.
I jurtan sover vi på madrasser och har tjocka sovsäckar och en kudde. Det finns även en
värmekälla inne i jurtan. I en av de större jurtorna har vi våra måltider och samlingar. Det finns
även fälttoaletter som funkar bra och minst ett duschtält. Så vi bor bekvämt och bra trots att vi är
mitt i vildmarken.
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Transporter. Vi färdas i fyrhjulsdrivna minibussar som framförs av lokala chaufförer.
Utrustning att ta med. Reseledaren har en tubkikare med 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, det finns möjlighet att låna men måste anmälas vid anmälan. Ytterligare några
saker som kan vara bra att ha med: ficklampa, smärre ryggsäck eller fältväska (speciellt på denna
resa där inbrottsrisken i lämnade bilar är stor), myggstift, öronproppar, nackkudde, solglasögon,
solhatt, handsprit, ansiktsmask vid förkylning, solskyddsmedel och annat för eget behov.
Klädsel. Du bör klä dig som man gör hemma höst och vår. Solhatt/keps och solglasögon därtill.
För svala kvällar och morgnar under våra dagar i bergen behövs en tröja, långkalsonger och andra
värmande plagg. Även mössa och vantar. Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ
och kanske ett paraply. I övrigt klarar vi oss bra med joggingskor/grova promenadskor eller
skådarsandaler.
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på
www.pinewood.eu för lämpliga kläder.
Typ av stickkontakt & wifi. Det är kraftigt begränsat med
tillgång på wifi under resan.
Dessa kontakter används i Mongoliet.

https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/
Valuta. I Mongoliet betalar man med Tögrög (MNT). En handkassa i Tögrög är givetvis ett
måste. Jag räknar med att vi ska kunna ta ut pengar på bankomat under resan. Första bankomaten
finns på Ulan Bators internationella flygplats.
Tidsskillnad. Mongoliet är sju timmar före Sverige (+7 timmar).
Fågelbok. Huvudboken är Birds of Mongolia (Braunlich, 2019). Även Fågelguiden av Lars
Svensson m.fl. (och finns nu även som app för både android och iphone) kan vara bra att ha.
Däggdjur. Field Guide to the Mammals of Mongolia, N Batsaikhan m fl, är den bästa
däggdjursboken.
Ring gärna och fråga BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln om senaste tipsen. 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.
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Artlista i samarbete med iGoTerra. AviFauna har
ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett
led i vårt arbete för att underlätta resedeltagarnas
noterande av arter under resan. 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 standardeller 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 rekommenderade 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 ihåg att ta med din dag-till-dagkrysslista på resan.
Det finstilta - glöm inte att läsa det!
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 realistisk indikation på vad som kan ses på resan och
inte en garanti för vad som ses.
Strapatser och tempo. Denna resa sker i lugnt tempo med någon tidig morgon för (frivillig) fågelskådning före
frukost. Vid några längre dagsturer intas frukost i fält och vi lämnar hotellet strax före solens uppgång.
Resa till landet. Du kan antingen boka din flygresa själv eller be AviFauna boka den mot en expeditionskostnad om
800 kr. Om du vill att AviFauna skall boka flyg, kontakta oss snarast möjligt.
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Pass och visum. Många länder i världen kräver att passet är giltigt minst sex månader efter utresa samt att det ska
finnas två tomma sidor i det. På några av våra resor behövs visum. Mer information kring det fås cirka tre månader
innan avresa. 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. Om du inte är svensk medborgare, vänligen kontrollera inresebestämmelser
för det land vars pass du reser på.
Bagage. Kikare, tubkikare 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 om du åker på en resa där vi transporterar oss mellan olika
hotell.
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 din
reseförsäkring 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, samt ev. behov av malaria-profylax. 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.
Allergier. Om du har någon allergi och vi skall kunna möta dina behov behöver du anmäla detta när du fyller i
anmälningsblanketten. Har du inte gjort det? Gör det omgående här https://avifauna.se/anmalningsblankett/
Guidning. På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som du kan
behöva. 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 så snart du bokat resan. 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. Vi kan inte heller
garantera hänsyn till allergier och kost om det inte finns med där.
VIKTIGT! AviFauna behöver en kopia av ditt pass. När du fyller i anmälningsblanketten till AviFauna skall du
också bifoga ett foto eller skannad kopia på ditt passuppslag (där dina personuppgifter finns).
Slutbetalning skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) tillhanda senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.
Om AviFauna Naturresor
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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. En del av vårt överskott går till fågelskydd, du kan läsa
mer om det i våra nyhetsbrev och sociala medier. Vi reser alltid 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 gå fel, det finns pengar att
bekosta hemresor med vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och vår personal försäkrade med en professionell
resebyråförsäkring. Vår personal är också utbildad i Hjärt- och Lungräddning. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de opererar. Dessutom ser vi
till att ha tillstånd i de naturreservat och nationalparker vi besöker.
Klimatkompensation
Från 2021 klimatkompenserar vi din resa. Vi arbetar 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 här (på engelska).
https://www.votlendi.is/carbon-offset.
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