Utön lintukurssin alustava ohjelma 15.9. - 18.9.2016

Utössä saa petolintuihin lähituntumaa, kuvassa saaren yleisin petolintu – varpushaukka.

Päivittäinen ohjelma :

15.9 To
Lähtö Pärnäisistä klo 15,00 M/S Eivorilla ( http://www.rosita.fi/utotalvi2016-2017 ) ja
olemme perillä Utössä 19.30. Merimatkan aikana (olosuhteiden mukaan) tarkkailemme lintuja
kannelta käsin tai laivan sisältä. Laivassa on ravintola, missä nautimme laivakokkien tekemän
lounaan. Perillä Utössä majoitumme kahden tai yhden hengen hotellihuoneisiin tai Fågelliin
(toivomusten mukaan). Aurinko laskee noin 19.40, joten kevyen iltaohjelman lisäksi ei
varsinaiseen retkeilyyn ole aikaa ellemme poikkea majakalle lyhyelle saarikierrokselle.
Vuodevaatteet ja pyyhkeet kuuluvat majoituspakettiin. Illaksi en ole varannut ruokailuja, mutta
Havshotellin ravintolassa on mahdollista ruokailla omien toiveiden mukaan.
16.9 Pe
Aamuherätyksen jälkeen lyhyt aamuretki, minkä jälkeen yhteinen hotelliaamiainen. Aamiaisen
jälkeen jatkamme retkeilyä palataksemme lounaalle. Lounaan jälkeen pieni lepotuokio ja retkeilyä
valoisan ajan loppuun. Illalla mahdollisuus käydä majakalla seuraamassa yömuuttoa.Retkeilyn
painopisteenä on aamulla muutonseuranta ja päivällä johdetusti kiertelyä saaressa. Päivän
aikana tutustumme vanhaan varuskunta- ja majakkamiljööseen lähietäisyydeltä. Tarkemman
päiväohjelman teemme paikan päällä sää- ja lintutilanteen mukaan.
17.9 La
Aamu kuten perjantaina eli herätyksen jälkeen lyhyt retki, minkä jälkeen yhteinen
hotelliaamiainen. Aamiaisen jälkeen siirrymme yhteysalukselle, jolla matkaamme Jurmoon koko
päiväksi. Lähtee 10.15 ja lähtö Jurmosta 19.30. Palaamme hotelliin, missä on ruokailu.
Utön kaupasta saa mahdollisia retkieväitä, matkamuistoja ja muuta tarpeellista. Iltaohjelmina
tulee olemaan vaihtelevasti saunomista, ruokailua, majakkakierros tms. Perjantai-illaksi olen
varannut käyttöömme rantasaunan.

20.9 Su
Aamiaisen jälkeen lyhyt retkenpoikanen ja siirtyminen laivalle. Syömme lounaan hotellilla ennen
siisrtymistä laivalle. Alukselta käsin voi taas havainnoida merilintuja ja -muuttoakin sään ja
kiinnostuksen mukaan. Laiva lähtee klo 12.30 ja saavumme Pärnäisiin klo 18.00.
Autokuljetukset: Yhteiskuljetus järjestyy ainakin muutamalle henkilölle Helsingin suunnalta.
Hinta : 530,00 €. Edullisempi majoitus Fågelli-matkustajakodissa, jolloin hinta noin 390,00 €
Hintaan sisältyy opastuksen lisäksi laivamatkat ruokailuineen, perillä majoitus, aamiainen ja
lounas sekä iltaohjelmat, sauna ja majakkakierros.
Tietoa Utöstä:http://uto.fi/2.0/service.php?lang=fi
Hotellin tiedot:

http://www.utohotel.fi/index.php?lang=fi

M/S Eivor -aikataulut :
http://www.rosita.fi/utotalvi2016-2017

Lisätietoja ja kyselyt:
Skaftung Nature

c/o Mäntsälän Pesänrakentajat Oy

Karijoentie 22
64300 LAPVÄÄRTTI
Kari Korhonen
p 0400 433026; 045 1106325;
kotisivut: www.lintukurssit.info ; sähköposti: skaftungnature@gmail.com

Utössä näkee paljon myös hyönteissyöjiä – 2015 ainakin 6-7 eri taigauunilintua.Tässä helpommin kuvattava harmaasieppo

