
Kuwait
9 - 17 april 2020
med Tommy Holmgren

Scanbird ApS
www.scanbird.com

En Club300 resa



Kuwait är en liten oljestat som ligger vid Persiska viken inklämd mellan Irak 
och Saudiarabien. Även om landet är ett av världens minsta så har det en 
gigantisk oljeindustri.

Trots Kuwaits storlek finns det mycket att se för den fågelintresserade. Runt 
själva Kuwait city finns stora ökenområden med frodiga wadis och längs Per-
siska viken ligger fina våtmarker. I själva staden finns det också många par-
ker. Under sträcktiden fungerar Kuwait som en magnet för flyttfåglarna på 
deras resa från Afrika till häckplatserna i Asien. Vi har chans att se vitstrupig 
näktergal, orientsångare, isabellatörnskata, citronärla, flera arter örnar och 
mycket mer. 

I öknen ser vi ett antal olika arter stenskvättor och lärkor. Längs kusten 
finns mängder av vadare, måsar och tärnor. Av de mer speciella häckfåglar-
na märks hägerpipare, socotraskarv, basrasångare och vitkindad tärna.

Totalt har 415 olika arter setts i Kuwait och överraskningar från Asien eller 
Afrika kan alltid dyka upp!



Vi kommer bo på samma hotell under hela resan och detta ger oss möjlighet till att 
vara flexibla utifrån väder samt vilka arter vi behöver lägga tid på etc. Detta innebär 
att följande beskrivning av dagsprogram mer är en genomgång av de lokaler och om-
råden vi kommer besöka, men nödvändigtvis inte i den ordning de presenteras här. 

Dag 1: Förmiddagsavgång från Köpenhamn och Stockholm till Kuwait. Vi landar i 
Kuwait vid 20-tiden och möter då vår lokala guide för transport till vårt hotell (ingen 
mat utöver det som serveras på flyget ingår i resans pris denna dag).

Dag 2: Efter en tidig frukost kör vi till Fintas Park där vi förväntas se rödahavsväva-
re, balkanflugsnappare, vitkindad bulbyl, höksångare samt berg- och ökenärtsångare. 
Därefter kör vi  till kusten och Abu Hasaniya. Här ska vi spana efter tofstärna, öken- 
och mongolpipare, långnäbbad mås, kaspisk trut och svarthuvad trut. Vårt nästa 
stopp blir den berömda ”Green Island”. Här ska vi försöka se en av resans största 
attraktioner, nämligen hypokolius. Under eftermiddagen fortsätter vi längs kusten och 
besöker ett antal lokaler så som Souq Sharq, Shuwaikh Free Trade Zone, Sulaibikhat 
Bay samt att vi kör upp till Jahra East Outfall. Fåglar ser vi många, t.ex. huskråka, 
st. flamingo, rallhäger, revhäger, fiskgjuse, hägerpipare, dammsnäppa, tereksnäppa, 
brushane, rödkindad vadarsvala, sand- och skärntärna samt palmduva.



Dag 3: Vi börjar med att besöka det lilla 
reservatet Jahra Pools Reserve, som lig-
ger i den norra utkanten av stan. Områ-
det består av vass med större klarvat-
tenytor. Här ska vi titta efter purpur- och 
natthäger, m. sumphöna, gråhuvad pur-
purhöna, sumpvipa, rödspov, blek torn-
seglare, stäpphök, stäpp- och kejsarörn, 
st. skrikörn, örnvråk, blåkråka, smyr-
nakungsfiskare, grön biätare, eksånga-
re, orientsångare, vitstrupig näktergal, 
rödstrupig piplärka, st. piplärka, citronär-
la samt både isabella- och turkestantörn-
skata. Efter en fin morgon och förmid-
dag besöker vi efter lunch Mutla’s Ranch 
och här har vi återigen chans att se den 
vackra vitstrupig näktergalen, vitgumpad 
buskskvätta, nunnestenskvätta, citronär-
la, blek stensparv samt trädnäktergal. 

Dag 4: Vi börjar dagen med att köra 
norrut mot gränsen till Irak. Här ska vi 
besöka odlingsområdet Abdali Farm. Vår 
huvudattraktionen här är afghanskrikt-
rast. 

Utöver detta har vi chans att se rödflikvi-
pa, streckig prinia, vitstrupig näktergal, 
orientsångare, stäppvråk, och stäpphök. 
I de  torrare mer ökenartade områdena 
tittar vi efter härfågel-, korttå- och dvärg-
lärka samt långstjärtsduva.

Efter en härlig morgon kör vi vidare till 
Liyah reservatet. Detta reservat består 
av sandöken med områden med rader 
av mesquite träd och några konstgjorda 
dammar. I denna biotop förväntas vi se 
härfågel-, korttå-, sandöken- och dvärg-
lärka. Kring mesquiteträden kan det rasta 
orientsångare, eksångare, höksångare, 
trädnäktergal, härfågel, ökensångare, 
östlig sammetshätta och blek stensparv. 
Om tid finns gör vi ett besök vid Kabd 
Reservatet för att leta efter svartkronad 
finklärka.
 

Afgansk larmdrossel





Dag 5: Efter frukost kör vi direkt till Al-
Abraq, en oas mitt i öknen och en magnet 
för rastande fåglar! Vi ska här leta efter 
en av landets specialiteter basrasångare, 
som har ett väldigt begränsat utbred-
ningsområde. Andra arter vi har chans 
på är lärkfalk, kärrsångare, stäppörn, 
kejsarörn, örnvråk, dvärglärka, ökenärt-
sångare, rödstupig piplärka, blek stens-
parv, vitstrupig närktergal, eksångare och 
trukestantörnskata. Vi fortsätter sedan 
genom öknen för att leta lärkor och vi 
är främst ute efter ökenberglärka, men 
har även god chans på härfågellärka och 
sandökenlärka. 

Dag 6: Tidigt på morgonen besöker vi 
antingen Kuwait Zoo eller Al-Shaheed 
Park för att leta efter indisk silvernäbb. 
Andra arter vi kan se här är hypokolius, 
brun majna, höksångare och balkanflugs-
nappare. Vi besöker därefter området 
kring Pivot Field, där vi kan se kejsarörn, 
st. skrikörn, stäppörn, lärkfalk, ormörn, 
svartvingad vadarsvala och varfågel. Efter 
detta kör vi ut till Mutla’a Ridge och av-
slutar dagen vid Mutla’a Ranch.

Dag 7: Idag kommer vi besöka en del av 
de lokala vi tidigare besök längs Persiska 
viken. Det sker hela tiden utbyte av de 
vadarfåglar som rastar längs kusten, så 
vi har god chans att se en del nya arter 
under denna dag.

Dag 8: Vi börjar dagen med en båttur på 
Persiska viken med målet att se de två 

specialarterna socotraskarv och vitkindad 
tärna. Under denna tur har vi även chans 
på tygeltärna som ofta håller till ute till 
havs. Efter båtturen kör vi till Fahaheel 
park och tittar efter rastade flyttfåglar. 
Därefter ger vi oss söderut för att leta ef-
ter den sällsynta kurdstenskvättan, hypo-
kolius, ökensångare, stentrast, blåtrast, 
trädnäktergal m.m. Om tid finns gör vi ett 
stopp vid Zour på väg tillbaka till hotellet.

Dag 9: Avresa från Kuwait kl. 01:50 via 
Frankfurt och vi landar i Köpenhamn och 
Stockholm kring middag.



Praktiske informationer

Pris
• Från Köpenhamn: 27 500 kr i delat dubbelrum. 
• Från Stockholm: 28 000 kr i delat dubbelrum. 
• Enkelrumstillägg: 3 000 kr
• Anmälningsavgift: 5 000 kr

I priset ingår: 
• Flyg från Köpenhamn/Stockholm
• Egen buss med lokal chaufför
• 8 nätter på hotell med halvpension
• Lunchpaket
• Scanbirdreseledare med från Köpenhamn
• Lokal fågelguide

I priset ingår inte:
• Mat första och sista dagen utöver vad som serveras på flyget.
• Dricka till alla måltider, dricks till lokal guide och chaufför samt övriga personli-
ga inköp.

Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.club300.se och www.scanbird.com un-
der beskrivning av denna resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.

Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejsegarantifonden). 
Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsida, 
www.rejsegarantifonden.dk

Försäkring: Ingår inte i resans pris, vilket innebär att deltagaren själv måste teck-
na en egen sjuk- och reseförsäkring innan avresa. Scanbird kräver att deltagaren har 
tecknat en sjuk- och reseförsäkring ifall en olycka skulle inträffa. Önskas avbeställ-
ningsskydd ska detta tecknas i samband med beställning av resan. Gouda har en bra 
försäkring där också avbeställningsskydd kan köpas till - se vidare här: https://www.
gouda-rf.se

Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird.
• Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
• 59 – 40 dagar före resan återbetalar Scanbird 50% av resans totalpris.
• Vid avbeställning mindre än 40 dagar före avresan sker ingen återbetalning.

Väder
Väder förväntas vara fint och soligt med 25 grader på morgons upp till 35 grader på 
dagen (lite lägre längs kusterna). Regn är ytterst sällsynt, däremot kan det blåsa en 
hel del.

Klädkod
I Kuwait är reglerna att kvinnor måste täcka sig från axlar till knän.

Aktivitetsnivå
Vi kommer börja tidigt på morgonen då det kan bli mycket varmt under dagen samt 
att fåglarna är mest aktiva i de tidiga morgontimmarna.

http://www.scanbird.com


Informationsbrev
Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågel-
checklista med möjliga fågelarter vi kan se. På denna sida kan du läsa mer om fåglar-
na och fågellokalerna i Kuwait: http://www.kuwaitbirds.org/

Hotell och boende
Vi ska bo hela veckan på Continental Inn Hotel Al Farwaniya http://www.kcontl.net/ 
eller ligende. 

Reseledare
Tommy Holmgren som besökt området tidigare - du kan läsa om Tommy på följande 
länk: http://scanbird.com/guides.html

Arrangör och kontakt 
Scanbird ApS
Telefon: 00 45 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com 
Hemsida: www.scanbird.com  

 http://scanbird.com/guides.html  
 http://scanbird.com/guides.html  

