
  Pussitiaisen näkee lähes kaikilla etelänmatkoillamme. Ebro Delta 4.2019  

Skaftung Naturen ja Birdlife Suomen lintumatkat v 2019 - 2020 
Portugali 18.-24.11.2019, Luvassa hieno ja monipuolinen lintuviikko Portugalin lintumassojen keskellä. Liikumme Lissabonin, 
Mertolan ja Algarven aluella. Luvassa vesilintuja, kahlaajia, petolintuja, haikaroita, varpuslintuja ja myös merilintuja. Hinta n 1450 €.  
Muutama paikka jäljellä ! 

Joulukuun puoliväli – Kysy matkaa Kreikkaan Kerkini-järvelle. 

LINTUMATKAVUOSI  2020 

Espanjan talvilinnusto, 5.-12.1.2020 (8pv), Lintumatka Tarifan ja Donanan suistoalueen tutuille lintupaikoille. Espanjan 
suistomaiden ja peltojen lintumassa ovat valtavia.  Näe kotimaan linnut talvialueillaan. Tutuiksi tulevat niin korppikotkat, vesilinnnut, 
haikarat, merilinnut, kahlaajat kuin lukuisat varpuslinnutkin. Hinta n 1500 € / 2hh. 

Norfolk, Itä-Englanti, Helmikuu (n 7.-14.2) (8pv) Tringan matka, Norfolkin lintupaikat ovat nyt löytyneet kolmen aiemman 
retken avulla. Luvassa on niin merellistä lajistoa kuin vuorovesialueiden linnustoa unohtamatta tyypillisiä brittiläisiä lintukohteita – 
lintujensuojelualueita. Aiemmin maaliskuussa järjestetty matka siirrettiin helmikuulle, koska paikallisten mukaan se on Norfolkissa 
lintusesonki.  Hinta n 1620 €/2hh. 

Portugali, maaliskuu, 12.-20.3.2020 (9pv), Ajankohdaltaan parannettu versio. Liikumme Portugalin parhailla lintupaikoilla ,
rannikolla, jokisuistoissa ja aroillakin. Vieläkin parannettu matkamme antaa enemmän muuttolintuja ja isomman lajimäärän. Valtaosa 
talvehtijoista on kuitenkin vielä paikalla. Matkalla liikutaan Lissabonin, Mertolan ja Algarven alueilla.  Hinta n 1650 / 2hh €.  

Espanjan kevät, 4.-13.4.2020 (10 pv). Monipuolinen matka Välimereltä Navarran vuoristoon.  Matka on erinomainen sekoitus 
Välimeren alueen linnustoa (Ebro Delta) ja vuoristojen ja arojen lajistoa Navarassa. Mukana on koko matkan ajan myös paikallinen 
huippuopas, joten ”linnut löytyvät”. Hinta n 1690 €/2hh .  

Viron kevätlinnut, 27.4.-1.5.2020. Wappuaatto Virossa. Lintumassat ja upea majapaikka Puisen niemen kärjessä tarjoavat 
ikimuistoisen vappuviikon 40 000 lapasotkan seurassa.  Arktinen muutto hanhineen ja vesilintuineen on jo sopivasti käynnissä, kahlaajia
on merenlahdet täynnä ja hyönteissyöjien muutto on käynistymässä.  Hinta n 720 €. 

Kroatia, 22.5-29.5.2020. Pääosassa Kroatian oma pesimälinnusto ja upeat ORKIDEAT paikallisoppaamme avustuksella. Myös 
Kroatian maisemat ovat henkeäsalpaavat ja maa onkin yksi kauneimmista retkikohteista. Oliivikultarinta, vaalea- ja taiturikultarinta, 
balkanintiainen, kallionakkeli ja mm kivikkopyy on yleensä havaittu aiemmilla matkoillamme. Hinta n 1500 € / 2hh. 

Lapin ja Varangin Linnut & Kasvit, 22.6.-30.6.2020 (ma-ti), Lapin linnut ja kasvit helposti ja monipuolisesti nähtävänä ja 
samalla Varanginvuonon linnusto ja maisemat tulevat tutuiksi. Halukkaille luvassa n 4 tunnin retki Hornoyan lintukoloniaan. Koko 
matkan hotellimajoitus Saariselällä ja Vardössä. Mukana myös Lapin kasviopas. n1500 € 

Espanja, Galicia, n 24.8. - 2.9.2020 Piottimatkojemme 2018 - 2019  parannettu versio. Lennot Bilbaon kautta. Matkaan sisältyy 
niin aroja, vuoristoa kuin valtamerilajeja. Vuoden 2019 matkalla havaitsimme 198 lajia. Perillä on luvassa merilintumuuton ohella myös 
perinnelaivamatka avomerelle valtamerilajien ja delfiinien pariin (säävarauksella).  Paluumatkalla näemme mm ”massoittain” 
isotrappeja.

UUTUUS – Bulgaria – pilottimatka noin 7.-13.9.2020 Bulgaria on tunnettu erityisesti petolintumuutoistaan. Matkalla on 
tavoitteena havaita myös monipuolisesti paikallislajistoa.  Mukana paikallisopas.

Viron lintusyksy, 21.-25.9.2020, Viisipäivänen Viron syysmatka antaa enemmän ja on aikaa paremmin tutustua Viron 
monipuoliseen syyslinnustoon ja muuttoon. Uutuutena on päivän retki Kablin lintuasemalle seuraamaan valtaisaa varpuslintujen 
muuttoa ja rengastusta.

Etelä-Espanjan Syksy,  7.-16.10.2020 (ke-pe), lennot Helsinki–Malaga Pidennetyllä matkalla ehtii enemmän. Lintuja on tarjolla 
monipuolisesti aina valtamerilajeista vuoristolajeihin. Luvassa 9 retkipäivää Etelä-Espanjan parhailla lintupaikoilla. 1690 / 2hh  

Camarque (Ranska) tai Portugali, marraskuu 2020

Räätälöidyt yhdistys- ja ryhmämatkat:  Järjestämme myös yhdistyksille ja yksityisille ryhmille matkoja ulkomaille. Helpointa ja 
antoisinta on tietysti tehdä matka meillä ohjelmassa oleviin tuttuihin kohteisiin mukaanluettuna aiemmin mukana ollut Tanska. Voit 
kerätä oman porukan ja katsotaan sopiva ajankohta matkallesi.  Ryhmän koko voi olla 1-12 henkilöön. Huolehdimme matkoista, 
opastuksesta, majoituksesta, ruokailuista jne aina toiveiden ja sopimuksen mukaan. 

Matkakuvia ja tarinaa matkoiltamme

www.lintukurssit.info karikorhonen.kuvat.fi/ www.facebook.com/Skaftungnature 

http://www.lintukurssit.info/
https://www.facebook.com/Skaftungnature
https://karikorhonen.kuvat.fi/

