
Kalliopääskyparvi Mertolassa 2.2018 (kuvattu puhelimella)

Portugalin matkamme 14.-22.2.2019. 

Matkamme tulee olemaan monipuolinen sisältäen annoksen Portugalin luontoa, kulttuuria, ruokaa, maisemaa ja 
ennen kaikkea paljon lintuja ja hienoja lintupaikkoja. Lintujen valtaosa on merenrantojen ja jokisuistojen lajeja, mutta 
metsälajisto (sen verran, mitä on) ja etenkin arolajisto kotkineen tulevat myös katsottua. Aiempien matkojemme pohjalta ovat 
reittisuunnitelmat täsmentyneet ja lintupaikoista on jo paljon omaa etukäteistietoa olemassa ja lajisto siten paremmin 
löydettävissä.  Matkamme ohjelma painottuu Lissabon – Mertola – Algarve – alueeseen, missä on etäisyydet lyhyet ja 
runsaasti hienoja lintupaikkoja. 

Lennot ovat suoria lentoja TAP:n lentoja Lissaboniin ja takaisin. Lähdemme Helsingistä aamulennolla klo 9.05, ja 
Lissabonissa olemme klo 12, joten meillä on lähes koko päivä aikaa retkeilyyn Tejolla jo menopäivänä. Paluulento lähtee illalla
klo 22.00 ja paluu Suomeen tapahtuu aamuyöstä 22.2. Näillä lennoilla saamme täyden retkipäivän myös viimeiseksi 
retkipäiväksemme Tejo-joen suistossa.  Kyseinen alue on erinomainen lintupaikka ja ansaitsee siten myös paljon retkitunteja. 

Majoitukset: Olen suunnitellut majoitukset niin, että päivittäiset ajomatkat olisivat sopivan lyhyitä – 2-3 tunnin ajoja. Kaikissa 
majoituspaikoissamme on lähistöllä hyviä lintukohteita ja niiden kiertämisessä menee aina oma aikansa eikä matkalla saa olla
liian kova kiire. 

Alustava ohjelma on suunnata Lissabonista kentältä ensin Tejo-joen suistoon, missä retkeilemme 3-4 tuntia poimien 
ensimmäiset isot lintumassat ja elämykset.  Yövymme Lissabonin lähistöllä ja retkeilemme toisen päivämme pääosin Tejolla, 
mistä suuntaamme hotellillemme Mertolaan (ajoa reilu 2,5 h) . 

Mertolassa yövymme kaksi yötä.  Alue on aro- ja vuoristoaluetta ja tavoitteena on niin arolajisto ja matkan kotka-anti.  Täältä 
suuntamme Algarven alueelle, mikä taas on yksi eteläisen Euroopan parhaista lintujen talvehtimisalueista.  Täällä vietämme 
taas kaksi yötä retkeillen suistoissa ja rannoilla.  

Viimeisen yön vietämme taas lähempänä Lissabonia (Vila Nova de Milfontes?). 

Hinta: Matkan hinta on sama kuin viime vuonna eli 2hh on 1480,00€  ja 1hh hinta 1620,00 € . 

https://www.facebook.com/pg/Skaftungnature/photos/?tab=album&album_id=1290323534366417 – linkissä on 2016 matkamme kuvia.

https://www.facebook.com/pg/Skaftungnature/photos/?tab=album&album_id=1334524486612988 -  linkissä on 2017 matkamme kuvia

https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Portugali+2.2018+Julkiset+kuvat+/ - linkissä on 2018 matkamme kuvia

Näillä aatoksin kohti Portugalia 

Meillä "Linnut ovat aina elämyksiä ”

Kyselyt ja ilmoittautumiset: 
Kari Korhonen Skaftung Nature p 0400433026 skaftungnature@gmail.com 
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