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Valencia

Valencia regionen ligger langs 
østkysten af Spanien syd for 
Catalonien og byder på en per-
lerække af oplevelsesmulighe-
der som storbyerne  Valencia og 
Alicante, gamle kulturbyer, man-
ge forskellige naturtyper med et 
overflødighedshorn af fugle og 
blomster.
Denne rejse er lagt på det 
smukkeste tidspunkt med opti-
male muligheder for at opleve 
såvel trækfugle samt lokale spe-
cialiteter. Ud over dette vil man-
ge blomster stå i flor. 

Vi besøger også de historiske 
byer Sagunto og Bocairent

Turen vil være i et roligt tempo 
med rig lejlighed til at studere 
de lokale fugle eller blot nyde 
naturen.



Dag 1: Vi flyver fra Kastrup om eftermiddagen til Alicante, hvor vores lokale guide 
står klar til at møde os.
Herefter kører vi vores hotel, som ligger 15 km syd for lufthavnen lige ud til Santa 
Pola reservatet. Her venter en sen (Spansk) aftensmad.

. 



Dag 2: Vi starter med at besøge Santa Pola saltsøerne - et internationalt anerkendt 
fuglebeskyttelsesområde.  I disse herlige omgivelser vil vi se de første flokke af fla-
mingoer, skestorke samt en række hejrearter. Audoinsmåge, tyndnæbbet måge, 
sorthalset lappedykker, braksvale, stylteløber er andre arter, vi skal se efter i saltbas-
sinerne. På vandfladerne skal vi se efter den flotte rødhovedet and og den sjældne-
re hvidhovedet and. Langs lagunernes rørskove skal vi prøve at finde sultanhøne og 
skægmejse –  i luften skal vi holde godt øje med rovfugle som hede- og rørhøg. 
Vi spiser frokost på en motorvejsrestaurant (ikke inkluderet). 
Om eftermiddagen besøger vi et af områdets vigtigste fugleområder El Hondo. Her 
har vi mulighed for den sky marmorand og hvidhovedet and samt en række hejrear-
ter som top-, nat- og dværghejre og desuden sultanhøne og sorthalset lappedykker. I 
randområderne kan vi se ellekrage, hærfugl, biæder, korttået og dværglærke, cistus- 
og cettisanger samt rødhovedet tornskade.  

Dag 3: I dag skal vi besøge steppen. Denne meget enestående og truede naturtype 
byder på unik flora og fauna. 
Hovedmålet er de specielle steppefugle, som Spanien er så kendt for. Det gælder især 
den majestætiske gåse-store stortrappe, dværgtrappe, sortbuget sandhøne, kirkeugle 
og triel. Steppen tiltrækker også en del lærkearter, og her findes både kalander-, te-
kla-, top- og korttået lærke. Endvidere skal vi se efter middelhavsstenpikker og man-
ge andre fugle. 



Dag 4: I dag skal vi besøge flere mindre naturområder, hvor der rigt med orkidéer. På 
kortere spadsereture skal vi se efter en række orkidé-arter som iberisk salep-gøgeurt, 
kejle-gøgeurt, italiensk gøgeurt flere arter serapias og de flotte bi-blomster, hvor der 
både er gul, vestlig-sneppe, spejl og tidlig. 
Vi skal også besøge Bocairent. Byen er en relativt uopdaget perle i Spanien og blev 
erklæret et kunstnerisk historisk sted for mere end 40 år siden. Vi går en tur gennem 
en labyrint af gader, hvor vi kan fornemme byens arabiske og middelalderlige fortid. 
Vi vil også have tid til et tiltrængt kaffestop ved en af byen pladser. 
Sidst på eftermiddagen kører vi til Valencia, hvor vi indlogerer os på et godt hotel for 
tre nætter.
Vores hotel ligger centralt i nærheden af byens forskellige kulturelle seværdigheder. 



Dag 5: I dag skal vi besøge det flotte bjergområde Sierra del Negrete. I disse smuk-
ke og dramatiske landskaber med bjergtinderne op til 1300 m.o.h., vil det især være 
rovfugle, vi skal se efter. Her findes både gåse- og ådselgrib samt slange- og dvær-
gørn og den sjældnere høgeørn. Der findes ganske få par af denne prægtige ørn i 
området.
På skråningerne og især ved de mindre klippepartier skal vi se efter sørgestenpikker, 
klippeværling, hvidskægget og provencesanger, klippesvale, alpesejler samt sten- og 
blådrossel.



Dag 6: Vi vil tilbringe formiddagen i byen 
Sagunto, et af de vigtigste historiske ste-
der i regionen. Slottet og byens centrum 
indeholder omfattende romerske rester 
samt arkitektur og artefakter fra andre 
perioder. Der er et museum, hvor vi kan 
se de udgravede rester af en romersk 
gade.
Fuglene er i fokus på dagens andet ud-
flugtsmål, det fremragende kystlagune-
område Marjal dels Moros. Området ligger 
smukt ud til kysten, og langs en mosaik 
af stier kan vi på klos hold studere de 
mange fugle, som raster i området. Det 
er igen et godt sted for flamingoer, pur-
purhejre, kohejre og sort ibis. En mindre 
koloni af braksvale samt en del styltelø-
bere ses ofte. Både hvidskægget, split- 
og dværgterne findes i området, og i rør-
skovene skal vi se efter den ofte meget 
larmende drosselrørsanger.

Dag 7: Vi starter dagen med at besøge 
Albufera de Valencia, Spaniens største sø, 
som ligger 10 km fra Valencia og er et af 
Den Iberiske Halvøs vigtigste vådområ-
der med muligheder for at se  tusinder af 
flamingoer og sort ibis samt de forskellige 
hejrearter og skestork. Området har en 
lille bestand af den i Europa sjældne kam-
blishøne og den mere almindelige sultan-
høne. I rørskovene findes tamarisksanger 
og savisanger. Både isfugl og hærfugl ses 
i området, og ud over havet ses balearisk 
skråpe.
Om eftermiddag kører vi tilbage til Alicante 
og flyver hjem til København, hvor vi lan-
der ca. .23.50



Praktiske informationer

Pris:  Med Politiken Plus kort er prisen 12.750 kr., andre betaler 14.175 kr. i delt dob- 
  beltværelse. Tillæg for enkeltværelse 2.100 kr. Depositum 2.800 kr.

I prisen indgår: 

• Al transport: fly fra København og bus i Spanien
• 6 nætter på hotel med morgenmad 
• 6 x aftensmad 
• 6 x frokost (vil være madpakker, som vi spiser i det fri) 
• Lokal fugle/natur-guide  
• Indgang til Sagunto ruinerne
• Scanbird fugle/naturguide med fra København 

I turen er IKKE inkluderet frokost den første dag og aftensmad den sidste dag (i luft-
havnen) samt alle drikkevarer, eventuelle drikkepenge og personlige fornødenheder. 

Transport: Vi kører rundt i Spanien i turistbus med plads til 30-35 personer. Gruppen 
bliver på maksimum 23 personer plus guider. 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på Po-
litiken Plus´ hjemmeside http://politiken.dk/plus/rejser/, herefter får du tilsendt en 
faktura.
 
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Indtil 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.800 kr. pr. person 
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 
pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr sva-
rende til turens pris.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i 
Spanien. Scanbird kræver vore kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er 
nemmest for begge parter, hvis uheldet er ude. En afbestillingsforsikring kan tegnes, 
hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsikringsselskab, Gouda eller Europæiske. 

Hotel: Vi skal bo på 3- og 4-stjernede hoteller. 

Hotel Valencia Oceanic https://www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/hotel-valen-
cia-oceanic/index.htm

Hotel Gran Playa http://www.hotelgranplaya.es

Guider: Scanbirds guide bliver Stig Jensen samt en lokal fugleguide. Du kan læse 
mere om Stig her >> 

Informationsbrev: 2 måneder før afrejse fremsendes et informationsbrev og fugleli-
ste. 

http://politiken.dk/plus/rejser/
https://www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/hotel-valencia-oceanic/index.htm
https://www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/hotel-valencia-oceanic/index.htm
http://www.hotelgranplaya.es
http://www.hotelgranplaya.es
http://scanbird.com/guides.html
http://scanbird.com/guides.html


Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 234 234 04
Mail: Scanbird@scanbird.com 
Hjemmeside: www.scanbird.com
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