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Portugal glöms lätt bort som iberiskt resmål på grund av storebror Spaniens storlek och många erbjudanden. Portugal är dock ett underbart land
med vackra naturområden, bra infrastruktur med fina motorvägar, bra
hotell och god mat.
På denna resa koncentrerar vi oss på södra Portugal längs Algarvekusten
och naturområden kring den historiska staden Mértola.
Vi kommer att uppleva havsfåglar, båda arterna trappar, flyghöns och
många rovfåglar. Längs kusten ser vi flamingos, vadarfåglar och hägrar.
En av resans höjdpunkter är havsfågelturen ut från Sagres, där det finns
goda möjligheter på bl.a. större lira och havslöpare.

Dag 1.
Tidig avresa från Köpenhamn eller Stockholm och vi landar på förmiddagen i Lissabon. Inte långt från flygplatsen ligger
flera våtmarksområdet längs floden Tejo.
Vi gör några korta stopp och ser de första hägerarterna, en del rovfåglar och då
även förhoppningsvis svartvingad glada
som har ett bra bestånd runt Lissabon. Vi
fortsätter sedan söderut och äter lunch
längs vägen innan vi under eftermiddagen
når området Castro Verde. Castro Verde är delvis odlad grässtäpp, men rymmer fortfarande många av stäppens karaktärsfåglar i fina antal. Både stor- och
småtrapp är allmänna, medan svartbukig
flyghöna är lite mer sparsam. Rovfåglarna är talrika och vi ser svartvingad glada,
hökörn, ormörn, gåsgam, grågam m.fl.
Området har ett talrikt bestånd av kani-

ner som är huvudfödan för yngre spanska kejsarörnar som uppehåller sig här.
Vi fortsätter sedan till den lilla historiska
staden Mértola där vi ska bo på ett av
stadens bästa hotell.

Dag 2
Runt Mértola finns det många möjligheter, besök kan göras vi exempelvis stäppområdena, längs floden Guadiana samt i kringliggande mindre skogar. Den lokala guiden
planerar dagen efter vilka arter vi ännu inte har sett samtidigt som det finns möjlighet för samma arter som nämns i gårdagens program inklusive arter som rödhöna,
minervauggla, blåskata, härfågel, kalenderlärka, provencesångare, iberisk varfågel,
klippsvala och rostgumpsvala
Dag 3
Vi har morgonen och förmiddagen på oss att igen besöka stäppområdena innan vi kör
mot Sagres. Under eftermiddagen besöker vi området kring legendariska Cabo São
Vicente, där vi utöver alla otaliga souvenirbutiker också ser våra första havsfåglar och
då mest troligt havssulor och gulnäbbade liror. Längs klipporna spanar vi också efter
blåtrast och pilgrimsfalk.

Dag 4
Vi börjar dagen med en havsfågeltur ut från Sagres. Vi seglar ut till kontinentalsockeln där de största antalen havsfåglar ses. Det är framför allt större lira och den
mer sällsynta havslöparen vi hoppas se. Mer allmänt ses havssula, gulnäbbad lira,
baleariska lira, stormsvala och storlabb. Turen tar ca 2-3 timmar och vi är tillbaka i
hamn för lunch. Lunchen äter vi samtidigt som vi spara rovfågelsträck inte långt från
Sagres. Det är inte frågan om något lavinsträck, men de rovfåglar som ses ligger gärna och snurrar runt och ses i regel mycket fint! Vanligaste arter är dvärgörn, ormörn,
bivråk, smutsgam och svart stork. Ibland dyker även hökörn, spansk kejsarörn och
gåsgam.

Dag 5
Efter frukost ger vi oss igen ut mot området därifrån vi spanade rovfåglsträck under gårdagen. Vi börjar dock med ett besök i de busk- och skogsmarker som utgör
en del av hedlandskapet. Här finns fina
biotoper för rastade tättingar på sträck
söderut, vilket innebär en hel del sångare,
rödstjärt, flugsnappare, göktyta och turturduva. Av de lokala häckfåglarna märks
alpkråka, lagerlärka, sammetshätta och
svarthakad buskskvätta. I luften spanar vi
efter alpseglare och blek tornseglare. När
det närmare sig lunch kommer rovfågelsträcket igång och vi lägger lite tid på att
spana på detta. Under eftermiddagen tar
vi eventuellt en tur ut till Cabo São Vicente igen för att spana lite havsfåglar samt
få en god kopp kaffe.

Dag 6
Efter frukost kör vi till lagunerna vid
Salgados. Här ser vi större flamingo,
skedstork, flera arter hägrar, rödhuvad
dykand, och en hel del vadare. Under
eftermiddagen besöker vi en sjö i utkanten av Faro samt reservatet Rio Formosa
ute vid kusten. Runt lagunerna finns fina
gömslen som gör att man kan se fåglarna
riktgt bra så som dvärgrördrom, purpurhöna, rödhuvad dykande samt svarthuvad
vävare som ursprungligen är en afrikansk
rymling som nu häckar kring Algarve. Vid salinerna ser vi större flamingo,
skedstork, flera arter änder, massor med
vadare och i måsflockarna spanar vi efter
svarthuvad mås och rödnäbbad trut. Sent
på eftermiddagen anländer vi till vår mysiga hotell Quinta dos Poetas som ligger
vackert i lantlig miljö i utkanten av Faro.

Dag 7
Innan frukost går vi en liten promenad
kring hotellet och dess omgivningar.
Vi närliggande golfbana ser vi iberisk
gröngöling födosöka ute på banan. Vi
besöker sedan reservatet Castro Marim,
som ligger på västra sidan av floden Guadiana som utgör gränsflod till Spanien.
En vacker bro förbinder de två länderna. Castro Marim är ett Ramsar-skyddat
reservat med viktiga våtmarker, saliner
och saltsjöar. Vi har här möjlighet att se
större flamingos, kohäger, silkeshäger,
styltlöpare, skräntärna, grässångare och
dvärglärka. Under eftermiddagen besöker
vi ett nytt våtmarksområdet i det stora
Rio Formosa reservatet och spanar efter
vadare och långnäbbad mås.

Dag 8.
Efter en liten morgontur kring Faro kör vi
mot Lissabon för att hinna med vårt eftermiddagsflyg hem till Köpenhamn och
Stockholm.

Praktisk information
Pris
•
Pris: 19 900 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2 500 kr
•
Anmälningsavgift: 3 100 kr
I priset ingår:
•
Alla transporter (flyg från Köpenhamn/Stockholm och Vans i Portugal)
•
7 nätter på hotell med frukost
•
5 luncher (lunchpaket)
•
7 middagar
•
Havsfågeltur
•
Lokal naturguide
•
Scanbird natur och fågelguide med från Köpenhamn
I priset ingår inte:
2 x lunch, dricka till alla måltider, försäkring, dricks till lokal guide och chaufför samt
övriga personliga inköp.
Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.scanbird.com under beskrivning av denna resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.
Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifonden). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsida, www.rejsegarantifonden.dk
Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird.
a.
Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
b.
Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 40 dagar före avresan, mot
er- läggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
c.
Om du avbeställer senare än 40 dagar före avresan sker ingen återbetalning.

Dvärgrördrom

Försäkring: Ingår inte i resans pris, notera dock att det Europeiska sjukförsäkringskortet gäller i Portugal. Scanbird kräver att deltagaren har tecknat en hemtransportförsäkring ifall en olycka skulle inträffa. Önskas avbeställningsskydd ska detta tecknas
i samband med beställning av resan.
Informationsbrev
Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågelchecklista med möjliga fågelarter vi kan se.
Hotell och boende
Vi skal bo på följande hotell:
Hotel Mira Sagres: http://www.hotelmirasagres.com/
Hotel Musoe: http://www.hotelmuseu.com/
Hotel Quinta dos Poetas: http://www.quintadospoetas.com
Reseledare
Björn Malmhagen, du kan läsa om Björn på följande länk: http://www.scanbird.com/
birdguides.html
Arrangör och kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 0045 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com

