Harjalinnut ovat yleisiä Portugalissa. Kuva matkaltamme 2.2019

Portugalin matkamme 11.-19.3.2020
Matkamme tulee olemaan vielä aiempaa monipuolisempi, koska saamme nyt maaliskuussa mukaan jo koko joukon
Afrikasta tulevia muuttomatkalaisia. Matkamme sisältää totutusti annoksen Portugalin luontoa, kulttuuria, ruokaa, maisemaa ja
ennen kaikkea paljon lintuja ja hienoja lintupaikkoja. Lajiston 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 hyvistä 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 11.3. aamulennolla klo 6.00, ja
Lissabonissa olemme jo heti 9 jälkeen, joten meillä on jo koko menopäivä aikaa retkeilyyn Tejon ympäristössä. Paluulento
taas lähtee illalla klo 22.00 ja paluu Suomeen tapahtuu aamuyöstä 20.3. Näin saamme täyden retkipäivän myös viimeiseksi
retkipäiväksemme Tejon suistossa. Kyseinen alue on erinomainen lintupaikka ja ansaitsee siten myös paljon retkitunteja.
Majoitukset: Majoitukset on valittu 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 poimien ensimmäiset isot
lintumassat ja elämykset. Yövymme Lissabonin lähistöllä Hotel Al Fozissa ja retkeilemme toisen päivämme pääosin Tejolla,
mistä suuntaamme hotellillemme Mertolaan (ajoa reilu 2,5 h). Mertolassa asumme tutussa Hotel Museussa.
Mertolassa yövymme kolme 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 kolme yötä retkeillen suistoissa ja rannoilla. Täällä majapaikkamme tulee olemaan Aqua Hotel Riverside.
Viimeisen yön vietämme taas lähempänä Lissabonia Vila Nova de Milfontes´ssa. Kaikki majoituspaikat ovat hyviksi havaittuja
ja siksi niihin on helppo majoittua ja asiat tiedetään etukäteen.
Hinta: Matkan hintataso on sama kuin aiemmin, nyt 9- päiväisenä 2hh hinta on 1590,00 € ja 1hh 1740,00 € .
Facebookissa on sivullamme https://www.facebook.com/Skaftungnature/ vuosien 2016 ja 2017 kuvia tarjolla
ja

https://karikorhonen.kuvat.fi/ -sivustolla vuosien 2017, 2018 ja 2019 Portugalinmatkojemme kuvia.

Lintuharrastajia aina kiinnostaa havaittujen lajien määrä, mikä on Portugalin talvimatkoillamme vaihdellut 156 -171 lajia
matkaa kohden. Tällä matkalla on lajeja odotettavissa vielä aiempaa enemmän, koska kevätmuutto on jo täydessä käynnissä.
Näillä aatoksin kohti Portugalia

Meillä "Linnut ovat aina elämyksiä ”
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