Skaftung Nature
Barcelona - Camargue - Ebro Delta - Barcelona matkaohjelma 17.-24.2.2020

Ebro Deltan alueelta löytyy myös sulttaanikanoja ja linnut ovat monesti hyvin kuvattavissa.Kevätmatkalla 2019

Matkaohjelma (alustava):
Tällä pilottimatkallamme on tarkoitus hakea hyvät lintupaikat,reitit, hotellit jne ensi talven matkaamme silmällä
pitäen. Ebron alue (yksi Euroopan talvilintuparatiiseista) on tuttu entuudestaan, mutta Camarguen maine
erinomaisena lintupaikkana perustuu vain matkakertomuksiin ja netistä saatuun etukäteisinformaatioon.
Ilmakuvissa ja karttoja katsellen paikka vaikuttaa laajalta ja vaatii useiden päivien retkeilyä. Meillä on varattuna
kolme kokonaista ja yksi ilta alueeseen tutustumiseen.
Tarkempi matkaohjelmamme:
Ma – To Camargue (17.2 – 20.2 )
• Lähtö Seutulasta 17.2 klo 5.25 kohti Barcelonaa, missä olemme perillä n klo 10.30.
Normaalien lentokenttärutiinien jälkeen lähdemme ajamaan kohti Camarguen aluetta ja hotelliamme tehden
matkalla muutamia pysähdyksiä, varsinkin loppumatkasta Camarguen päässä.
Camargguessa majoitumme ensin 17-19.2 Hotelliin du Pont de Gau (keskellä suistoa), mistä siirrymme Best
Western-hotelliin Arlesiin yhdeksi yöksi. Täältä käsin retkeilemme Rhone-joen itäpuolisissa lintupaikoissa.
To – Pe (20.2 -21.2.)
To- illaksi ajamme Beziersiin, mihin majoitumme yhdeksi yöksi. Pe-aamuna retkeilemme vielä useamman tunnin
Narbonnen alueen monipuolisilla lintupaikoilla, minkä jälkeen ajo Ebroon ja Ampostaan tuttuun HC Montsia
hotelliin.
Linkki Narbonnen alueen kesälintuihin :
https://www.youtube.com/watch?v=QcPIWGOxvM8&feature=emb_title
Pe - Ma (21.2.-24.2)
La - Su kiertelyä Ebron suiston laajassa suistossa. Alue on erinomainen talvilintupaikka ja kohteet ovat
entuudestaan selvillä aiempien matkojemme ansiosta. Uusi vuodenaika tekee kierroksesta kuitenkin entistä
mielenkiintoisemman. Ma-aamuna lähdemme pienen aamuretken jälkeen hiljalleen kohti Barcelonan
lentokenttää ja kotimatkaa.
Ma 24.2
Lentomme lähtee klo 14.50 kohti Suomea. Seutulassa olemme klo 19.50
Matkamme kohteet:
Matka on ”kahden – kolmen erillisen kohteen” matka eli vaihdamme muutamia kertoja hotellia ajopäivien
keventämiseksi.
Kierrämme matkallamme alueen, missä on vaihtelevasti monenlaista biotooppia ja sen mukaisesti linnusto on
hyvin monipuolinen. Liikumme Välimeren rannalla, poikkeamme vuoristossa mahdollisuuksien mukaan,
lintujärvillä, vuoristometsiköissä jne. Kaikki paikat ovat biotooppeina hyvin eksoottisia ja kiinnostavia.
Camarguen alueella on Ebirdin mukaan nähty tammikuussa 2020 165 lajia, mikä jo kertoo hyvin paikan
luonteesta.

Matkan hinta on tälle pilottimatkalle 1280 € ja 1hh 1380 €. Hinnat ovat pilottimatkahintoja ja selvästi
edullisempia kuin sitten aikanaan valmiilla matkalla eli 2021 tammikuussa. Matkamme on käytännössä
täysihoitopaketti. Aamiainen (kaikissa paikoissa), päivällinen päivällä tai illalla esim hotellilla.
Tammikuun matka 2021 tulee olemaan kaksi päivää pitempi. Yksi lisäpäivä tulee Camarguen päähän ja yhden
lisäpäivän päätämme pilottimatkamme jälkeen.

”meillä linnut ovat aina elämyksiä”
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Flamingot ovat tyyppilintuja niin Camarguessa kuin Ebro Deltassakin.

