SIBIRIEN 18–30 JUNI 2021
Fågelresa i medeltempo

Ulanganplatån. Foto: Magnus Hellström

I den vackra skymningen visslar en guldtrast försynt från en grantopp samtidigt som både
bergbeckasiner och sibiriska beckasiner tar till vingarna i förberedelse för sina märkliga luftspel.
Sibirien bjuder på en sällsam kombination av vacker natur och exklusiva fågelarter. Detta är
resan för dig som vill uppleva rubinnäktergal, mongolsnöfink och sibirisk knölsvärta i deras
underbart vackra hemmiljöer.
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Altaj är en sann smältdegel. Här möts faunor från flera olika håll och tillsammans
med det betagande vackra landskapet skapar fågellivet en magisk helhetsupplevelse
som går utöver det mesta! Området är svårtillgängligt vilket innebär att utdragna
transporter och primitiva boendeformer är ett måste, men lita på att det är mödan
värt! Förutom god chans på eklusiva arter som t ex sibirisk knölsvärta,
bergbeckasin, tajgagök, stensångare och guldtrast bjuds vi också på spännande
rasövergångar av flera taxonomiska komplex. Allt på häckplats.
Uppe vid Kurajbergen glesnar och magrar tajgan och under våra dagar i området
tittar och lyssnar vi efter bl.a. sibirisk beckasin, svartstrupig järnsparv, altajrödstjärt,
rödhalsad trast och blåstjärt. Det här är ett av få kända kärnområden för den
enigmatiska bergbeckasinen och vi kommer under kvällarna att göra vad vi kan för
att hitta spelflygande fåglar.
Fågellivet i bergen kring Altajs högstäpper är spännande och här finns
överraskningar att söka. Under ett par dagar gör vi vandringar upp på högre altituder
för att bl a titta efter altajsnöhöna, altajjärnsparv, större rosenfink, bergrödstjärt,
stensångare och asiatisk alpfink. På lägre altitud hittar vi Chujastäppen – Altajs
största högstäpp. I det ödsligt trädlösa landskapet hittar vi ökenpipare,
mongolsnöfink, jungfrutranor och mongolvråkar. I buskområdena längs stäppens
kanter trivs stäppsångare, azurmes och långstjärtad rosenfink. Här hittar vi också
gott om isabellatörnskator av nominatrasen och just Chujastäppen och det
nordvästliga hörnet av Mongoliet är det enda kända området i världen där det
produceras hybrider mellan dessa och vanlig törnskata.

Långstjärtad rosenfink. Foto: Magnus Hellström
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Hur kommer resan gå till?
Detta är en resa med medeltempo i fält. De flesta dagar skådar vi före frukost och vi kommer att
gå åtskilliga promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången (men ofta kuperad)
terräng. Vissa exkursioner kan kännas lite mera krävande, särskilt i uppförsbackar. De flesta dagar
är vi ute i fält hela dagen och luncher intas ofta i fält.
Flera av våra transporter sker över större områden, men vägarna i regionen är generellt sett bra.
Resan från Barnaul till Seminsk tar hela dagen i anspråk (närmare 50 mil långt), liksom resan
tillbaka till Barnaul från Ozero Teltskoye (ca 40 mil lång) och vi tar då en del bensträckare längs
med vägen. En del av de mindre vägarna uppe i bergen är snarare av stigkaraktär, och mycket
skumpiga. På vissa delar av Chuyastäppen saknas vägnät helt, och det blir då aktuellt att köra på
stäpp (sannolikt inklusive någon flodpassage).

Vad vi ser - fåglar
Det här är resan som bjuder på finaste skådning efter många drömarter, arter som du ser i
fågelboken och för tankarna österut. Här är en späckad lista på Sibiriens drömfåglar som vi har
chans att se under resan: sibirisk knölsvärta, orientseglare, tajgagök, klippduva, stenduva, större
turturduva, kornknarr, jungfrutrana, svarthalsad dopping, ökenpipare, bergbeckasin, sibirisk
beckasin, tajgabeckasin, vegatrut, vitvingad tärna, svart stork, lammgam, tofsbivråk, snögam,
större skrikörn, stäppörn, kejsarörn, kungsörn, stäpphök, brun glada, mongolvråk, dvärguv,
slaguggla, tretåig hackspett, vitryggig hackspett, gråspett, rödfalk, tatarfalk, pilgrimsfalk, brun
törnskata, isabellatörnskata, sommargylling, lavskrika, alpkråka, alpkaja, klippkaja, lappmes,
azurmes, vitkronad pungmes, berglärka, blek backsvala, klippsvala, bergtajgasångare,
tajgasångare, videsångare, stensångare, brunsångare, lundsångare, busksångare, stäppsångare,
starrsångare, träsksångare, höksångare, rosenstare, guldtrast, svarthalsad trast, rödhalsad trast,
sibirisk flugsnappare, blånäktergal, drillnäktergal, rubinnäktergal, tajgablåstjärt, tajgaflugsnappare,
altajrödstjärt, bergrödstjärt, stentrast, vitgumpad buskskvätta, isabellastenskvätta,
nunnestenskvätta, snöfink, mongolsnöfink, altajjärnsparv, brun järnsparv, svartstrupig järnsparv,
citronärla, större piplärka, mongolpiplärka, sibirisk piplärka, vattenpiplärka, tallbit, mongolfink,
brun alpfink, sibirisk alpfink, större rosenfink, långstjärtad rosenfink, sibirisk rosenfink, tallsparv,
mongolsparv, ängssparv, bergortolan, ortolansparv, gyllensparv samt gråhuvad sparv och
dvärgsävsparv.

Vad vi ser - mer än fåglar
Vi kommer att uppleva fantastiskt fin natur där mycket är orört av människan. Det blir urskogar,
fågelrika våtmarker, spännande berg och ett boende som visar oss vardagen för befolkningen i
trakten.
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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.
18 jun. Resan startar på Barnauls flygplats. Dagen spenderas i slätt- och odlingsbygd, och här
letar vi efter arter som stäpphök, större turturduva, träsksångare och stäppsångare. Med lite tur kan
vi även hitta den globalt minskande gyllensparven. Natt i Barnaul.
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Rubinnäkterrgal. Foto: Magnus Hellström

19 jun. Transport söderut mot Altaj och Seminsk (7 h). Vi lämnar jordbruksbygden bakom oss
och påbörjar stigningen upp genom skogarna. Lundsångare och sibiriska gransångare är vanliga
och efter ett tag stämmer bergtajgasångaren in i kören. Vi anländer Seminsk där vi hinner med lite
kvällsskådning. Natt på enkelt hotell i Seminsk.
20 jun. Heldagsskådning runt Seminsk. Vi tittar på rubinnäktergal, svarthalsad trast, brunsångare
och vitgumpad buskskvätta samtidigt som vi håller ögon och öron öppna för sibirisk rosenfink och
tajgabeckasin. Här finns också god chans på starrsångare och slaguggla. Natt i Seminsk.
21 jun. Morgon kring Seminsk. Under förmiddagen fortsätter vi upp i bergen längs den vackra
vägen ses nunnestenskvättor och svarta rödstjärtar av formen phoenicuroides. Vi gör uppehåll på
några ställen och letar efter ängssparv, mongolsparv och stensångare. Under kvällen gör vi sent
besök uppe på Ulaganplatån med goda förhoppningar om att få bli medlemmar i den lilla skara
som fått höra spelande bergbeckasin. Natt på enkelt hotell i Aktash.
22 jun. Heldag i de magra skogarna och längs sjöstränder uppe på Ulaganplatån. Området bjuder
på bl.a. sibirisk knölsvärta, sibirisk beckasin, altajrödstjärt, blåstjärt, rödhalsad trast,
dvärgsävsparv, sibirisk piplärka, citronärla, brun törnskata och svartstrupig järnsparv, liksom
förhoppningsvis också någon guldtrast och sibirisk rosenfink. Om vi igår misslyckades att höra
bergbeckasiner så görs under kvällen ett nytt försök. Natt på enkelt hotell i Aktash.
23 jun. Morgon på Ulaganplatån. Om väglaget tillåter gör vi därefter ett besök uppe på höga
höjder och tittar bl.a. efter lammgam, bergrödstjärt och sibirisk alpfink. Transport till yurtcampen
vid Tudtuyaryk där kommande tre nätter spenderas.
24–25 jun. Heldagar på och kring Chuyastäppen. Jungfrutrana, mongolsnöfink, mongolfink,
ökenpipare, rostand och isabellastenskvätta ses i det öppna landskapet medan vi i buskmarker
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istället njuter vi av bl.a. isabellatörnskator, stäppsångare, azurmes och långstjärtad rosenfink. Vi
kör så högt upp vi kan i bergen ovanför Kosh-Agach och fortsätter sedan till fots upp för
sluttningarna. Goda möjligheter finns att hitta t.ex. altajsnöhöna, lammgam, stensångare, brun
järnsparv, altajjärnsparv, större rosenfink och brun alpfink.
26 jun. Efter morgonskådning i omgivningarna påbörjar vi transport tillbaka till Seminsk (ca 2h).
Natt i Seminsk.
27 jun. Morgonskådning runt Seminsk. Därefter transport till Ozero Teletskoye (6 h). Natt i Ozero
Teletskoye.
28 jun. Heldag i tajgan kring Ozero Teletskoye. Här har vi chans på lite östligare inslag som
blånäktergal, drillnäktergal, tajgaflugsnappare, sibirisk flugsnappare, gråhuvad sparv och
videsångare. Natt i Ozero Teletskoye.
29 jun. Morgonskådning runt Ozero Teletskoye. Därefter transport till Barnaul (6 h). Natt i
Barnaul.
30 jun. Resan avslutas tidigt under morgonen på Barnauls flygplats.
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Pris 36 900 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:
• Boende med del i dubbelrum på enkla hotell
eller jurtas. Vissa logier innebär 3-4
personer i gemensamt rum
• helpension med vatten till lunch och middag
• alla transporter mellan start- och slutpunkt
på resan
• vatten i bussen varje dag
• inträden och tillstånd

•
•
•
•
•
•
•

lokal engelsktalande guide
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 (f n 1 300 kr) och dricks för ev
personlig service
• reseförsäkring (obligatorisk att ha) och/eller
avbeställningsskydd

Samlingstid och plats där resan börjar: återkommer vi med närmre avresedatum
Ankomsttid och plats där resan slutar: återkommer vi med närmre avresedatum
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Viktigt om anslutningsbiljetter!
Vi kan ordna flygbiljett mot en provision om 500 kr. Om vi köpt din biljett ingår den i paketresan
och vid ev återbetalning har du bara en kontaktyta, d v s AviFauna.
Om du köper anslutningsbiljett själv: Boka inte din resa före du fått besked om tider från
AviFauna först. På denna resa, mht covidsituationen, vet vi ungefär 3 månader innan avresa de
exakta mötestiderna. Om du bokat biljett själv utan klartecken från AviFauna kan vi inte ersätta
dina kostnader ifall vi måste ställa in resan. Är den bokad efter klartecken och vi ställer in ersätter
vi kostnaden. 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 för det mesta i fält i form av
picknicklunch där vi skådar. Huvudmålet äts på hotellets/campens 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. Boende med del i dubbelrum på enkla hotell eller jurtas. Ibland bor vi flera
personer i samma rum med gemensamma faciliteter.
Transporter. Vi åker uppdelade i olika fordon av terränggående-typ.
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, myggstift, öronproppar,
nackkudde, solglasögon, solhatt, handsprit, munskydd vid förkylning, solskyddsmedel och annat
för eget behov.
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Klädsel. Vädret i juni är i allmänhet soligt och skönt men kan vara opålitligt. Ta med blandad
klädsel som kortärmad skjorta/blus och liknande men även klädsel för kyligare klimat. På
stäpperna kan vinden friska i ordentligt. På hög höjd kan solen bränna starkt.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ (även bra som vindskyddsplagg) och 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.
Valuta. I Ryssland betalar man med Rysk rubel (RUB). VISA/Master-kort fungerar ofta i de
större städerna, men på större delen av resan är det kontanter som gäller. Notera att vi inte kommer
att kunna göra några uttag/växlingar under resans gång, så vi bör alla ordna våra rubel hemma i
Sverige, innan avresa.
Tidsskillnad. Ryssland (den del vi besöker) är fem timmar före Sverige (+5).
Typ av stickkontakt & wifi. Det är starka begränsningar till åtkomst av wifi under resan.
Kontakterna på bilderna nedan används i ryssland.

Fågelbok. Många av de arter vi skall leta efter förekommer också i Västpalearktis och behandlas
då bäst i Fågelguiden (Mullarney, Svensson & Zetterström). Denna räcker emellertid inte fullt ut,
och vill man komplettera med de ostligare arterna gäller i första hand Birds of Central Asia (Ayé,
Schweizer & Roth). Där finns nära nog alla arter med (saknas gör mongolsnöfink och
mongolpiplärka). Också den lilla behändiga Birds of the Palearctic (Arlott) i två tunna volymer är
användbar, och täcker allt.
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 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. Detta är en resa med medeltempo i fält. De flesta dagar skådar vi före frukost och vi kommer
att gå åtskilliga promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången (men ofta kuperad) terräng. Vissa
exkursioner kan kännas lite mera krävande, särskilt i uppförsbackar. De flesta dagar är vi ute i fält hela dagen och
luncher intas ofta i fält.
Flera av våra transporter sker över större områden, men vägarna i regionen är generellt sett bra. Resan från Barnaul till
Seminsk tar hela dagen i anspråk (närmare 50 mil långt), liksom resan tillbaka till Barnaul från Ozero Teltskoye (ca
40 mil lång) och vi tar då en del bensträckare längs med vägen. En del av de mindre vägarna uppe i bergen är snarare
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av stigkaraktär, och mycket skumpiga. På vissa delar av Chuyastäppen saknas vägnät helt, och det blir då aktuellt att
köra på stäpp (sannolikt inklusive någon flodpassage).
Resa till landet. Du kan antingen boka din flygresa själv eller be AviFauna boka den mot en expeditionskostnad om
500 kr. Om du vill att AviFauna skall boka flyg, kontakta oss snarast möjligt.
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).
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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 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. 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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