SKAFTUNG NATURE
ESPANJAN SYYSMATKA 09.-18.10.2019

Toivottavasti näemme taas tämän harvinaisen suomukorppikotkan. Kahdella viimeisimmällä matkalla olemme sen nähneet Kuva syksyltä 2018

Alustava päiväohjelma: (Ohjelma elää luonnollisestikin säiden, olosuhteiden ja lintutilanteen mukaan.)
09.10 ke lähtö Seutulasta kohti Malagaa Norwegianin lennolla klo 6.00 ja perillä olemme klo 9.55
•
Malagasta ajamme suoraan Tarifaan ja majoittautuminen tuttuun hotelliin Meson de Sanchosiin, missä
majoittuminen n klo 14.
•

Majoittumisen jälkeen ehdimme hyvin vielä retkeillä Tarifan ympäristön lintupaikoilla

10.-11.10 to – pe
•
retkeilyä Tarifan lähistöllä ja La Jandassa – mm tuhansia korppikotkia, merilajistoa, kahlaajia ja paljon
muuta mielenkiintoista nähtävää. Nyt kun matkaamme on siirretty vähän aikaisemmaksi on odotettavissa vielä mm
hyvää petolintumuuttoa
12.10 la

ajo kohti El Rociota parin pysähdyksen taktiikalla mm Bonanzan altailla
•

majoittautuminen lintujärven "rantaan" Hotel Restaurante Toruñon tiloihin.

13.-15.10 su - ti
•
retkeilemme Donanan suistoalueella ja lähistöllä. Katsottavaa on runsain mitoin joka puolella yhdessä
Euroopan monipuolisimmista ja hienoimmista lintualueista
16.10 ke lähtö kohti Grazaleman vuoristoaluetta, matkalla retkeilyä ja majoitus ”vuoristossa” Hotel El Tabancossa
aivan lintupaikkojen äärellä. Hotellissa on ruokaravintola.
17.10 to retkeilyä edelleen vuoristossa ja ajo illaksi Malagaan Hotel Málaga Nostrum Aeropuertoon, missä on
majoitus ja päivällinen.
18.10 pe
•
aamiaisen jälkeen retki Guadalhorsen suojelualueelle ja lähistön rannoille. Paluulento (Norwegian) lähtee
klo 19 ja Suomessa olemme klo 00.35 lauantain puolella. .

s 2 (2)
Luvassa on siis yhdeksän täyttä retkipäivää ja yksi ”lähes täysimittainen” eli meillä on tavoitettavissa kattava
lajisto niin vuoriston lintuja, petolintuja, vesilintuja, kahlaajia, varpuslintuja sekä merellistä lajistoa. Aiempien
matkojen perusteella tulemme havaitsemaan lajeja yli 200.
Mukana toisena oppaana ja kuljettajana on Foto- Fennican Mikko Kataja, kokenut Espanjan ja Portugalin kävijä.
Tarkoitus on retkeillä ”spontaanisti”, ilman kiirettä hyvillä lintupaikoilla, kuten aina matkoillamme. Näin kaikki
saamme matkastamme enemmän irti.
Matkan hinta on 1750 € / 2 hh. Lisämaksu 1hh:sta on 160 €. Sisältäen 10 retkipäivää, lennot, majoitukset,
aamiaiset, päivällisen, kuljetukset ja opastukset. Lähes täysihoitopaketti siis. Lisäksi osallistujat saavat
matkamme lajilistauksen sekä käyttöönsä kuvapaketin niin luonnosta kuin henkilögalleriastakin.

Viime vuoden matkamme kuvasatoa löytyy linkistä:
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Espanjanmatkamme+10.2018+Luontokuvat/ ja vuoden 2017 kuvia
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Espanjan+syysmatkamme+julkiset+kuvat+/ ja Facebookista Skaftung
Naturen sivuilta.

Meillä ”Linnut ovat aina elämyksiä”
Lisätiedot ja kysymykset:
Kari Korhonen / Skaftung Nature Oy

p +358 0400 433026 / 045 1106325

sähköposti: skaftungnature@gmail.com
https://www.facebook.com/Skaftungnature

www.lintukurssit.info
https://www.facebook.com/kari.korhonen.79

Paikoin lintutihentymät ovat huikeita. Kuva Donanasta syksyltä 2018

