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OMAN 13–20 NOVEMBER 2021 

Vi var så framme vid Jabal Samhan, hemvist för den eftertraktade klippörnen. Nedanför oss ett 

långt, högt och brant klippstup att hålla distans till. Vi blev inte besvikna. Inom kort hade vi sett 

båda de gamla klippörnarna, varav den ena på nära håll. Oj, vad fina de är! Kortstjärtade 

korpar och sinaiglansstarar sågs också, liksom bleka klippsvalor. En långnäbbad piplärka och 

en arabstenskvätta fanns också närvarande. Fältfrukosten satt fint med vidunderlig utsikt ner mot 

havet och olika wadier.  

 

Många längtar efter att få se hypokolius, här en hane. Foto: Curt Johnsson 

 

Oman är en av AviFaunas populäraste destinationer genom åren och på denna fina 

resa skådar vi i den södra delen av landet vid Indiska Oceanens vilda kust med sina 

kokospalmer, dramatiska klippstup och brackvattensvikar, som lockar till sig olika 

fåglar. Kontinentalsockeln löper alldeles utanför stranden och närheten till den gör 

att det marina livet är mycket rikt med både sköldpaddor, rockor, delfiner och 

ibland valar nära land. För att inte nämna alla havsfåglar som arabpetrell, masksula 

och tropikfåglar. Innanför kustslätten besöker vi de höga Dhofarbergen, 

vegetationsrika på sydsluttningarna och torrare högre upp som sedan övergår i den 

arabiska öknen mot norr som vi också gör en tur till. Det här är en perfekt resa för 

dig som vill se mycket fåglar i lagom tempo i tre olika fantastiska arabiska miljöer 

(öken, skog, hav) och under kunnig ledning. 
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Hur kommer resan gå till? 
Vi anländer till Salalahs flygplats en varm novemberkväll och kan då packa ner extratröjan tills 

det är dags att åka hem igen. Vi bor på ett och samma boende under hela resan och gör 

dagsexkursioner därifrån. Ibland blir det någon tidig morgon för att sedan vända åter till hotellet 

för en senare frukost. Några kvällar är vi ut och lyssnar efter ugglor, flera arter är möjliga att höra 

eller se. Resan genomförs i medeltempo så ibland har vi siesta mitt på dagen då värmen kan bli 

lite tryckande. Vi besöker många olika områden av olika karaktär, från uttorkade flodbäddar, via 

prunkande våtmarker till ren sand- och stenöken. Även den dramatiska kusten och dess fågelliv 

lockar oss till flera besök. Några av platserna besöker vi vid upprepade tillfällen. Vi äter 

gemensam middag på kvällarna. 

 

Vad vi ser - fåglar 

I fågelväg har Oman en fantastiskt varierad fågelfauna att erbjuda. Södra Oman är kanske mest 

berömt för alla sina rovfåglar som passerar förbi och även övervintrar här. Mängden örnar får t o 

m den mest inbitne att känna sig lite ”örntrött” ibland. Men här finns också mycket annat att se. 

Trots att Oman till större delen har ökenartade miljöer bjuder man på mängder med 

våtmarksarter. Inslaget från Sydasien är påtagligt och vi tittar efter arter som bl a 
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bomullsdvärgand, fasanjaçana och rishäger. Även vid kusterna och längre ut över havet, har vi 

goda chanser att bedriva ren havsfågelskådning efter liror, petreller och sulor. Därtill finns här 

flera av de arter som man nästan bara hittar på södra Arabiska halvön. Räkna med att vi kommer 

att se ca 200 fågelarter under resan. 

 

Vad vi ser - mer än fåglar 

Vi har goda chanser att få se lite av de däggdjur och kräldjur som finns på och omkring Arabiska 

halvön. Längs kusterna ses en del delfiner och vi spanar efter Osbecks näbbdelfin, spinnardelfin 

och indiskt öresvin. Bland de fastlandsbundna däggdjuren kan nämnas kapklippdass och kanske 

ylande varg. Bland kräldjuren brukar vi se jemenitisk klippagam och arabisk kameleont på våra 

resor. 

 

Lite om fotograferande 
Möjligheten att fotografer det vi ser på denna resa är 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 

 

Dag-för-dagprogram 
Ändringar p g a väder och fågeltillgång kan ske, då vi alltid försöker optimera upplevelserna på 

resan. 

 

Dag 1. Samling i Salalah på kvällen och transport till vårt boende, alldeles intill Indiska oceanens 

strand.  

 

Dag 2. Denna dag skådar vi lite från stranden före frukost och ser de första arterna som sotmås, 

masksula, öken-, och kanske mongolpipare. Bland trädgårdarna är streckad prinia, turkduva, 

svartgumpsmunia och brun majna vanliga och liksom sträckgäster som olika sångare. En 

närbelägen khor ger oss lite våtmarksarter som kanske kamsothöna, helig ibis, flamingor och 

skäggtärnor. Salthalten i vattnet och väder påverkar fågelförekomsten, så man vet aldrig exakt i 

förväg. Här finns också kinesisk (och vanlig!) dvärgrördrom som vi letar efter i vassen. Sen 

tillbaka till hotellet och frukost. Nu är vi redo att utforska de första bergslokalerna alltefter 

fågeltillgång. Kanske blir det Ayn Hamran, Ayn Kheesh eller Wadi Athum. Förutom sträckgäster 

som kanske bergtajgasångare och mindre flugsnappare, eksångare, östlig sammetshätta och 

mästersångare, letar vi upp specialarterna arabsångare, zebrasparv, gråhuvad kungsfiskare, 

afrikansk paradismonark, gulbukig grönduva, brunbukig flyghöna m fl. Vi håller också koll på de 

rovfåglar som kretsar över oss och hittar bland annat stäppörn, kejsarörn, större skrikörn, 

dvärgörn och ormörn. Sångbusklärka kan vara svår så här års, men reseledaren har ett ställa där 

man brukar kunna se enstaka, om än huvudsakligen flygande. Kanske blir det en tofsbivråk i 

kvällningen också.  

 

Dag 3. Detta blir en lång dag med tidig frukost och sen middag. Idag åker vi ut på en båttur för 

att få närmre kontakt med flockar av smalnäbbade simsnäppor, arabpetrell, arablira, masksula och 

kanske ljusfotad lira, brunsula och havslöpare. Vilka arter vi ser beror på hur monsunen varit 
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månaderna före vår ankomst. På eftermiddagen besöker vi några bergslokaler kring Tawi Attair, 

som är den lättillgängligaste lokalen för att se jemensiska på utanför Jemen. Vi skall också 

försöka på arabisk guldvingefink, en normalt svår art men där vi har en hyfsat säker lokal. Vi 

fortsätter sedan till Jebel Samhan för att försöka se klippörn och kortstjärtad korp, men också för 

den milsvida utsikten från denna Dhofars högsta punkt. Klippörnarna ser man ofta ovanifrån eller 

i ögonhöjd, vilket är en behaglig upplevelse för nacken. Kanske hinner vi även med en lokal för 

somaliseglare i kvällningen. Vi jobbar oss sedan ner mot slätten för att ta en uggletur när mörkret 

fallit. Vi skall försöka se och höra fläckuv och afrikansk dvärguv.  

 

Dag 4. Huvudsakligen en våtmarksdag. Lokalerna som besöks beror lite på vad vi sett föregående 

dagar och var salthalten i khorerna är på rätt nivå för maximalt med fåglar. Men khor Rouri är ett 

hett tips, kanske också khorerna kring Salalah och längre västerut. Vi letar efter vadare, inte 

minst sibirisk beckasin Ett besök vid reningsverket ger abdimstork och alltid chans på rariteter 

samt sena sträckare som grön biätare.  Längre västerut kustspanar vi lite efter rödnäbbad 

tropikfågel och sokotraskarv.  

 

Dag 5. Tidig start på morgonen, strax efter klockan 4 och medhavd frukost. Idag skall vi köra 

upp i öknen intill gränsen till Jemen och först leta efter specialarterna hypokolius, skrattduva, 

ökenhöna, svartkronad finklärka, härfågellärka och sandökenlärka. Vi skådar också i 

jordbruksmark och hoppas på fler flyghönsarter, ökenlöpare, stäpp- och ängshökar och andra 

sträckgäster som ”fastnar” i dessa oaser mitt i öknen. På väg hem kör vi förbi den nyöppnade 

soptippen lite norr om Salalah och örnskådar. 

 

Dag 6. Idag sover vi lite längre och tar frukost på hotellet, med strandskådning för de som vill. Vi 

besöker den arkeologiska parken, där det förutom intressant historia, finns orädda fläcktjockfotar, 

gott om solfåglar, och mängder med hägrar, bland annat rishäger och mellanhäger om vi har tur. 

Vi skådar sedan i trakterna öster om Mirbat och når kusten norr om Sadh där det finns fler khorer 

och även några imponerande wadis som går upp mot Jebel Samhan och som inte är besökta så 

ofta av skådare. Vi får ytterligare chans på sokotraskarv och andra havsfåglar, men också många 

intressanta sträckgäster.  

 

Dag 7. Detta blir en reservdag där skådningen förläggs till de platser vi behöver besöka för att få 

vår artlista så fulltalig som möjligt. Kanske är det någon plats vi vill besöka en gång till, 

fågelförekomsten ändras nämligen från dag till dag och återbesök kan vara mycket givande. För 

den som vill finns också möjlighet till lite sightseeing på egen hand i Salalah.  

 

Dag 8. Hemresa från Salalah, troligen vid middagstid och i så fall möjlighet till morgonskådning.  

 

 

  



   

 

 

Telefontid 10-12 vardagar 0706-10 44 45 , admin@avifauna.se   5 

Pris: 22 900 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:

• helpension med alkoholfri dryck 

• alla transporter mellan start- och slutpunkt 

på resan, inklusive båttur till havs 

• gemensam dricks 

• svensk reseledning från AviFauna 

• 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: resan startar på flygplatsen i Salalah. Vi återkommer 

med exakta tider. 

Avresetid och plats där resan slutar: resan avslutas på flygplatsen i Salalah. Vi återkommer 

med exakta tider. 
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Viktigt om anslutningsbiljetter!  

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 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 m h t 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. På denna resa bor vi bekvämt vid stranden på en till hotell ombyggd villa. Alla 

rum har eget badrum. 

 

Transporter. Under hela resan färdas vi i SUVar eller liknande med 4–5 passagerare/fordon. 

 

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. 

 



   

 

 

Telefontid 10-12 vardagar 0706-10 44 45 , admin@avifauna.se   7 

Klädsel. Sommarkläder gäller, kanske något tjockare plagg för svala kvällar i bergen. Om du har 

shorts, ha gärna med ben som kan sättas på då även män bör skyla benen i stadsmiljö. Om du är 

kvinna gäller samma sak och du bör ha dina axlar täckta. I öknen kan det tidvis blåsa mycket, 

även om det är varmt kanske du vill ha en scarf eller så för munnen då det är mycket sand i 

luften. Hotellet har pool och det går att ta ett dopp vid 

stranden om vind och vågor är de rätta. 

 

Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på 

www.pinewood.eu för lämpliga kläder.  

 

Valuta.  I Oman använder man rial och det finns gott om bankomater, dock nära vårt hotell. 

Lämpligast är att ta ut de kontanter man behöver på flygplatsen.  

 

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. Oman är tre timmar före Sverige (+ 3). 

 

Typ av stickkontakt & wifi. I Oman använder man denna typ av stickkontakt. Ta med dig 

adapter hemifrån då vi inte kommer ha tid att leta adapters.  

 
 

Wifi finns på hotellet. Om du vill ha i fält rekommenderas att köpa en router i förväg och ett 

SIMkort för datatrafik. Alternativt om du har en ipad med SIMkort kan du köpa ett Apple simkort 

hemma och koppla upp mot telefonnätet och välja hur mycket data du vill betala för. 

Mobiltäckningen är god. https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/ 

 

Fågelbok.  Den fälthandbok som rekommenderas är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. Denna 

finns också som behändig app för iPhone och android. Lars Jonssons Fåglar i Europa, Nordafrika 

och Mellanöstern kan man också komplettera med.  

 

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. 

 

http://www.pinewood.eu/
https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/
http://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 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 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 medeltempo 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.

 

mailto:gp@avifauna.se
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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. 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 

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 

https://avifauna.se/anmalningsblankett/
https://avifauna.se/anmalningsblankett/


   

 

 

Telefontid 10-12 vardagar 0706-10 44 45 , admin@avifauna.se   10 

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. 

 

 

https://www.votlendi.is/carbon-offset

