SKAFTUNG NATURE
Navarran - Galician matkamme 26.8.- 4.9.2019

Toivottavasti pääsemme tälläkin matkalla ihailemaan näitä kauniita tiiralokkeja

Alustava päiväohjelma:
Ohjelma elää luonnollisestikin säiden, olosuhteiden ja lintutilanteen mukaan, joten muutoksia saattaa tulla. Hotellit ja matka-aikataulut
kuitenkin ovat pääpiirteissään nämä ja niiden mukaan matkustamme. Matkaohjelmamme on pyritty laatimaan niin, että päivittäiset
ajomatkat eivät ole liian pitkiä, sillä maastossa yleensä näkee lintuja enemmän kuin auton ikkunasta. Matkamme kestää täydet
kymmenen päivää, joista käytännössä yhdeksän päivää saamme nauttia Espanja luonnosta ja maisemista.
Päivittäinen ohjelmamme:
26.8. Ma
* lähtö Seutulasta kohti Bilbaon lentokenttää klo 6.00 lähtevällä Lufthansan lennolla. Lennoilla on vaihto Munchenissä mennen tullen ja
matkatavaroista meidän ei tarvitse huolehtia. Lentoyhtiö hoitaa tavaroiden siirron. Bilbaossa olemme klo 10.40. Autojen noudon jälkeen
lähdemme kohti Navarran aluetta ja hotelli Ekaita, monilta matkoiltamme tuttua paikkaa. Majoittumisen jälkeen lähdemme retkeilemään
Navarran alueen lintupaikoille.
27.8. - 28.8 Ti ja ke retkeilyä Navarrassa – pampalla, vuorisossa, rotkoissa pelloilla ja alueen parhailla kosteikoilla. Alueella olevia
solien kautta muuttaa miljoonia lintuja vuosittain. Ajankohdan tyyppi/valtalajeja ovat varpushaukka ja mustahaikara ja ehkäpä osumme
paikoille hyvinäkin muuttoaamuina. Iltaisin on ruokailu hotel Ekain tiloissa. Navarran matkoistamme enemmän linkissä
https://karikorhonen.kuvat.fi/ (Navarran ja Galician matkojen kuvia). Retkikohteethan ovat pääosin samoja vaikkakin vuodenaika eri.
29.8. To Aamuretken jälkeen lähdemme kohti Atlantia retkeillen sopivissa paikoissa ja tarkoitus on yöpyä kerran ennen meren rannalle
siirtymistä.
30.8 Pe Aamulla poikkeamme mm korkealla vuoristossa alppirautiaisen ja alppinaakkojen valtakunnassa. Vuoristokäynnin jälkeen
ohjelmassa on sopivin pysähdyksin ajo kohtia Atlantia ja majoitusta Santiago de Compostelan ympäristössä.
31.8. La Suunnitelmissa on koko päivän meriretki (säävarauksella) valtamerilajien ja delfiinien perään. Tämä on halukkaille tarjolla oleva
lisämaksullinen ohjelmanumero. Laivaan mahtuu 11 matkustajaa. Laivalla on mm ruokailu ym. Luonnollisesti merimatka on aina
säävarauksella https://chasulaaves.wordpress.com/ . Tämä on meille ns varapäivä ja yleinen matka ja siihen osallistuvat ne, jotka eivät
mahdu sunnuntain matkalle. Maihin jäävälle ryhmälle on luvassa merimuuton seurantaa tai muuta sopivaa ohjelmaa.
1.9. Su Suunnitelmissa on koko päivän meriretki (säävarauksella).. Tämä on halukkaille tarjolla oleva lisämaksullinen ohjelmanumero.
Laivaan mahtuu 11 matkustajaa. Sunnuntain retki on täysin meille varattu. Maihin jääville on luvassa merimuuton seurantaa ja muuta
mukavaa tai vaikkapa löhöilyä O´groven mainioilla hiekkarannoilla.
2.9 Ma Aamiaisen jälkeen lähdemme taas kohti sisämaata sopivin pysähdyksin. Tarkoitus on ajaa noin puolivälissä sijaitseville hienoille
lintualueille Villalpandoon ja Villafafilaan, joiden lähistölle etsimme sopivan yöpymispaikan.
3.9 Ti Aamiaisen jälkeen retkeilyä po alueilla ja siirtyminen sopivissa paikoissa pysähdellen kohti rantaa ja Bilbaon aluetta. Yövymme
kentän lähistöllä joten pieneen rantaretkeen tai vastaavaan jää vielä aikaa, jos virtaa riittää.
4.9. Ke Lento Suomeen lähtee klo 11.30 ja Seutulassa olemme 18.35.

Linnuista ja olosuhteista:
Mukana on sekä paikallisia ”erikoisuuksia” että omia tuttuja pesimälajeja hieman toisenlaisessa puvussa ja olosuhteissa. Varmuudella
tulossa on siis mielenkiintoinen ja antoisa matka. Luvassa on kattava lajisto ajankohdan lintuja mm varpuslintuja, petolintuja, merilintuja,
vesilintuja, kahlaajia, sekä merellistä lajistoa. Lajeja, joita todennäköisesti tapaamme ovat mm mehiläissyöjät, kiuruja 6-8 lajia (mukana
kaitanokkakiuru), iso- ja pikkutrappi, hietakyyhkyjä jne. Petolintupuoli on kattava aina korppikotkista pikkutuulihaukkoihin.
Merilintujen ja kahlaajien muutto on täydessä käynnissä ja jos merelle päästään, niin myös merilajiston kuvaamiseen on hyvät
mahdollisuudet. Odotettavissa on tavallisten lajien ohella mm 3-4 lajia liitäjiä, keijuja, tiiralokkeja, isokihuja. Meriretkellä voi nähdä myös
valaita ja delfiinejä.
Liikumme matkamme ajan kahdella pikkubussilla. Busseihin otetaan enintään 7 henkilöä/auto, joten tilaa on mukavasti sekä
matkustajille että tavaroille. Kävelymatkat ovat yleensä lyhyitä ja kevyillä kesäretkivarustuksella pärjää hyvin, paitsi ehkä vuoristossa.
Mukana toisena oppaana ja kuljettajana on allekirjoittaneen lisäksi Foto- Fennican Mikko Kataja, kokenut Espanjan ja Portugalin kävijä.
Ohjeita ja vinkkejä keräämme taas tarpeen mukaan, mutta tarkoitus on retkeillä "spontaanisti" hyvillä paikoilla. Sieltä yleensä löytyy
myös paljon katsottavaa ja ennen kaikkea on paljon lintuja ”seulottavaksi”. Vietämme kussakin kohteessa tarvittavan ajan eli niin kauan
kuin jotain uutta tuntuu löytyvän tai jotain sopivaa katsottavaa/kuvattavaa on lähellä nautiskeltavaksi.
Varuste- ym toiveissa (esim optiikka, jalustat jne) kannattaa kääntyä oppaiden puoleen. Autamme parhaan kykymme mukaan.
Matkan hinta 1780,00 euroa. Sisältäen lennot, majoitukset, aamiaiset, päivällisen, kuljetukset ja opastukset. Lisämaksu 1hh:sta on
tällä kertaa 150 euroa eli kokonaishinta 1930,00 / 1hh:ssa.
Matkustajien kannattaa ottaa normaalit matkavakuutukset ja kalliimmille kamera- ym laitteille myös riittävä vakuutusturva mahdollisten
vahinkojen varalle.

Meillä "Linnut ovat aina elämyksiä ”
Lisätiedot ja kysymykset:
Kari Korhonen

Skaftung Nature Oy

p 0400 433026

skaftungnature@gmail.com

sivumme : www.lintukurssit.info
Facebook : www.facebook.com/Skaftungnature/

Matkallamme saamme nauttia myös kauniista maisemista ja isotrappiparvista.

