SKAFTUNG NATURE
Espanjan talvimatkamme 9.1.- 16.1.2017

Kuva syksyn matkaltamme, kuvassa flamingoja ja mm morsiosorsia

Alustava päiväohjelma:
Ohjelma elää luonnollisestikin säiden, olosuhteiden ja lintutilanteen mukaan, joten muutoksia saattaa tulla. Hotellit ja
matka-aikataulut kuitenkin ovat nämä ja niiden mukaan matkustamme.
9.1. Ma – 12.1. To
* lähtö Seutulasta kohti Malagaa Finnairin lennolla AY 731 klo 6.00. Olemme perillä olemme 9.40, minkä jälkeen
autojen nouto ( tyypillisesti hidasta …) ja aloitamme matkamme kohti Tarifaa ja majapaikkaamme. Muutamissa sopivissa
kohdin saatamme pysähtyä, mutta tarkoitus on kuitenkin melko suoraviivaisesti siirtyä varsinaisille retkialueillemme.
Ma-päivällä saavumme ”hotel Meson De Sancho´iin”, mihin majoitumme. Majoittumisen jälkeen vaihdamme
retkivarusteisiin ja siirrymme retkeilemään. Viivymme tässä hotellissa kolme yötä. Iltaisin on myös ruokailut varattu
hotellin ravintolaan. Retkeilemme sekä rannoilla että peto- ja peltolintujen perässä hieman kauempana rannasta.
Päivittäinen retkiohjelma laaditaan paljolti odotettavissa olevan säätilan ja lintutilanteen mukaan.
12.1. – 15.1.
Torstai-aamuna siirrymme Donanan suiston suuntaan kohti El Rociota. Matkaa on noin 300 km ja aikaa menee
pysähdysten kanssa hyvinkin 5-6 tuntia. Tällä kerralla majoituspaikaksemme El Rociossa osui Hotel Restaurante
Toruño , joka sijaitsee lintujärven rannalla ja keskellä luonnonpuistoa muutama sata metriä aiemmin käyttämästämme
hotellista. Majapaikastamme käsin retkeilemme Donanan suistossa ja Huelvan alueilla paikalla tehtävän päiväkohtaisen
ohjelman mukaan. Viivymme tässä majoituksessa myöskin kolme yötä.
15.1. Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Malagaa. Tarkoitus on pystyä retkeilemään Malagan alueella koko iltapäivä ja
alkuilta tai jos olosuhteet vaikuttavat suotuisilta teemme pienen vuoristolenkin. Tämän asian päätämme luonnollisesti
paikan päällä sää- ym tietojen perusteella. Malagassa majoitumme lentokenttähotelliin, missä on meille varattu myös
päivällinen.
16.1. Hyvin nukutun yön jälkeen on lento Suomeen Finnairin siivin lennolla AY 732 klo 10.30. Takaisin Suomessa
olemme klo 16.00.

Linnuista ja olosuhteista:
Luvassa on kattava lajisto ajankohdan lintuja, petolintuja, vesilintuja, kahlaajia, varpuslintuja sekä merellistä lajistoa.
Mukana on sekä paikallisia ”erikoisuuksia” että omia tuttuja pesimälajeja hieman toisenlaisessa puvussa ja olosuhteissa.
Liikumme matkamme ajan kahdella pikkubussilla, joten tilaa on mukavasti sekä matkustajille että tavaroille.
Kävelymatkat ovat lyhyitä ja kevyillä maastokengillä pärjää hyvin. Säätila voi talvella olla hyvinkin raaka tai sateinen,
toisaalta myös lähes hellelukemat ovat mahdollisia alueella. Vähän kaikkeen kannattaa siis varautua ja seurata vielä
viime hetken sääennusteita esim http://www.foreca.fi/Spain/Tarifa/15vrk . Juuri tarkistetuissa ennusteissa lämpötilat
liikkuvat 10-15 (5-20) asteen välillä eikä sateita olisi luvassa, mutta noihin päiviin on vielä pari viikkoa aikaa ja
ennustettavuus on huono ellei olematon.
Mukana toisena oppaana ja kuljettajana on allekirjoittaneen lisäksi Foto- Fennican Mikko Kataja, kokenut Espanjan
kävijä. Ohjeita ja vinkkejä keräämme 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 1450,00 euroa. Sisältäen lennot, majoitukset, aamiaiset, päivällisen, kuljetukset ja opastukset. Lisämaksu
1hh:sta on tällä kertaa 140 euroa eli kokonaishinta 1590,00 / 1hh:ssa.
Matkustajien kannattaa ottaa normaalit matkavakuutukset ja kalliimmille kameraym- laitteille myös riittävä
vakuutusturva mahdollisten vahinkojen varalle.

Meillä "Linnut ovat aina elämyksiä ”

Lisätiedot ja kysymykset: Kari Korhonen

Skaftung Nature p 045 1106325

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

Tämänkin kaunokaisen toivomme tapaavamme matkallamme

skaftungnature@gmail.com

