Etelä-Espanjan kiertomatkamme 17.10 - 24.10.2016 (8 retkipäivää)

Matkallamme voi törmätä vaikkapa pikkuflamingoon. Kuva 2015 matkaltamme.

Alustava päiväohjelma:
Ohjelma elää luonnollisestikin säiden, olosuhteiden ja lintutilanteen mukaan.
17.10 Ma
* lähtö Tampereelta kohti Malagaa Lomamatkojen lennolla klo 7.15. perillä olemme 11.35.
* autojen nouto ( tyypillisesti hidasta …) ja aloitamme matkamme kohti vuoristoa ja Rondaa mahdollisesti "Fuente de
Piedran" kautta.
* Rondassa yövymme muutaman kilometrin päässä keskustasta Hotelli - Ravintola Berlangassa.
18.10 Ti
* ajelemme hiljalleen kohti yhtä retkemme pääkohdetta El Rociota, missä vietämme seuraavat kolme yötä. Olemme
perillä illansuussa, majoitumme ja ruokailemme hotellin ravintolassa. Majapaikkamme on lintujärven ja
opastuskeskuksen vieressä Hotel La Malvasia. Mahdollisesti jonain iltana pöllöretki ja yökuuntelua lintujärven rannalla.
19.10 ke ja 20.10 to
* retkeilyä Donanan suistossa ja pelloilla paikalla tehtävän ohjelman mukaan. Viime vuonna aika loppui pahasti kesken,
mutta nyt meillä on yksi lisäpäivä käytettävissämme
21.10 pe
* ajo kohti Tarifaa taas sopivasti pysähdellen. Illaksi saavumme seuraavaan majapaikkaamme hotelliin Meson De
Sancho, missä taas majoittuminen ja ruokailu. Viivymme hotellissa kaksi yötä.
22.10 La
* Retkeilyä Tarifan ympäristössä, merenrannoilla ja seuraten lintujen muuttoa Afrikkaan; mahdollisesti taas pöllöretki
vuoristoon.
23.10 Su
* Paluumatka kohti Malagaa alkaa. Käymme mm Gibraltarin lähistöllä katselemassa merilintumuuttoa. Illaksi saavumme
Malagaan Hotel Málaga Nostrum Aeropuertoon, missä on majoitus ja päivällinen.
24.10 Ma
* retkeilyä Malagan ympäristössä. Siirrymme hiljalleen lentokentälle ja kotimatkalle. Lento lähtee klo 19.00. Palaamme
Tampereelle klo 00.50.

Luvassa on kattava lajisto niin vuoriston lintuja, petolintuja, vesilintuja, kahlaajia, varpuslintuja sekä merellistä lajistoa ja
muuttolintujamme matkalla Afrikkaan tai omilla talvehtimispaikoillaan.
Mukana toisena oppaana ja kuljettajana on Foto- Fennican Mikko Kataja, kokenut Espanjan kävijä. Paikallista opastusta
ja ohjeita keräämme tarpeen mukaan, mutta tarkoitus on retkeillä "spontaanisti" hyvillä paikoilla. Sieltä yleensä löytyy
myös paljon katsottavaa ja ennen kaikkea on paljon lintuja ”seulottavaksi”.
Matkan hinta 1515,00 euroa. Sisältäen lennot, majoitukset, aamiaiset, päivällisen (paitsi 24.10), kuljetukset ja
opastukset. Lisämaksu 1hh:sta on 160 € eli kokonaishinta 1675,00 € / 1hh:ssa.

Meillä "Linnut ovat aina elämyksiä"
Lisätiedot ja kysymykset: Kari Korhonen
sähköposti: skaftungnature@gmail.com

Skaftung Nature p 045 1106325
www.lintukurssit.info ;

https://www.facebook.com/Skaftungnature

Osa arosuohaukoista muuttaa nykyään Espanjan ja Portugalin kautta Afrikkaan. Kuva vuoden 2015 matkaltamme.

Kuvassa matkakierroksemme päätiet ilman ”syrjähyppyjä” ja paikalliskierroksia.

