Heinäkerttuja näemme myös tällä matkalla. Portugali 2.2017

Skaftung Nature

Portugalin matkamme 15.-22/23.2.2018
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. Parin edellisen vuoden pohjalta ovat reittisuunnitelmat täsmentyneet ja lintupaikoista on jo paljon
omaa etukäteistietoa olemassa ja lajisto siten paremmin löydettävissä.

Lennot ovat suoria lentoja joko Finnairilla tai Norwegianilla Lissaboniin ja takaisin. Lähdemme Helsingistä
aamulennolla, joten meillä on lähes koko päivä aikaa retkeilyyn jo menopäivänä. Paluulennot lähtevät myös
aamupäivällä, joten yksi vaihtoehto on palata vasta päivää myöhemmin eli 23.2. Näin saisimme viimeiseksi
retkipäiväksi täyden päivän Tejo-joen suistoon, mikä on fantastinen lintupaikka ja ansaitsee paljon retkitunteja.

Majoitukset Olen suunnitellut majoitukset niin, että päivittäiset ajomatkat olisivat sopivan lyhyitä eikä siirtoja
tulisi liian montaa. 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 kaakkoon Mertolan suuntaan, missä on tavoitteena
arolajisto ja matkan kotka-anti. Täällä vietämme 1-2 yötä ja sen jälkeen suuntaamme Lissabonin
pohjoispuolelle, mihin yöpymiset tulevat kahteen eri hotelliin.
Näillä ajatuksin emme suuntaa aivan Portoon asti, vaan pohjoisin retkikohde olisi upea Ria de Aveiron
jokisuisto. Coimbran Rio Mondegon suisto kuuluu ilman muuta ohjelmaan, samoin Penichen kuuluisa
”meristaijauspaikka” ja Lissabonin lähistön kuuluisat jokisuistot ja suola-altaat.
Lopullinen matkasuunnitelma hotelleineen ja matkapäivineen on siis ”työn alla” ja valmistuu viimeistään
vuodenvaihteeksi, tai kun saan osallistujamäärän paremmin haarukkaan.

Hinta Matkan hinta pysyy samana kuin viime vuonna eli 2hh on alle 1500 euroa ja 1hh lisämaksu noin 150
euroa. Jos otamme yhden lisäyöpymisen (paluu 23.2.), niin hintaa tullee lisää noin 50-60 euroa.
Näillä aatoksin kohti Portugalin-matkaamme.
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Aveiron veneet ovat kuuluisia omintakeisesta muotoilustaan ja värimaailmastaan.

