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Picos de Europa er vartegnet for det ukendte Spanien i den lille provins Asturien 
ved Atlanterhavskysten. Bjergmassivet ligger isoleret kun 20 km fra kysten og sky-
der op i 2.500 meters højde.

Ikke langt fra Picos de Europa ligger Montaña Palantina naturpark, et måske mere 
ukendt bjergområde, hvor der stadig i de mest afsides områder finde både bjørn og 
ulv. 

Disse bjergkæder og Bilbao, hvor vi skal se Guggenheim museet, danner rammen 
om denne fantastiske rejse. Kan du lide at blive bjergtaget af utrolige landskaber 
og vandre i naturskønne områder, som nærmest kun findes i ens drømme, samt 
opleve fugle, blomster og sommerfugle, er denne tur noget for dig!

Picos de Europa og Montaña Palantina byder på en fantastisk sammensætning af 
fugle, blomster og sommerfugle. I de høje bjerge kan vi se flere unikke fuglearter 
som murløber og snefinke. Der findes rigtig mange blomster, og vi kan se op til 20 
arter orkidéer. Sommerfugle er talrige i de lavere bjerge, og nogle er endda ende-
miske til bjergmassivet. 
Vores lokale guide er botanikker, og der er nok ikke et græsstrå, vi ikke kan få navn 
på!   

Fire af nætterne vil vi bo på de berømte Parador hoteller. En kæde, som Franco 
grundlage, med gode hoteller i unikke omgivelser. 



Dag 1 København - Arenas de Cabrales 
Tidlig afrejse fra København med Lufthansa via 
München til Bilboa, hvor vi allerede lander ved 
11-tiden.  
Vi starter med at køre ind til bykernen og se 
Guggenheim museet. Det verdensberømte mu-
seum behøver næppe nogen nærmere præsen-
tation. Frokosten, som ikke er inkluderet, kan 
f.eks. nydes i museets café. Ca. kl. 16.00 fort-
sætter vi til hotellet, som ligger i den idylliske 
by Arenas de Cabrales for foden bjergmassivet 
Picos de Europa. Hotellet ligger i bymidten tæt 
på caféer og souvenirforretninger. 

Dag 2-3 Arenas de Cabrales
Vi har to hele dage til at udforske den nordlige 
del af Picos de Europa. Her er findes smukke 
bjergpartier, dalstrøg, blomsterenge, floder og 
mulighed for at køre op til bjergheden over 
trægrænsen. 

Den første dag skal vi vandre ud fra den lille by 
Puente Poncebos, som kun ligge 7 km fra vores 
hotel. Her ligger en flot kløft med en flod løben-
de i bunden. Vi kan vælge at gå langs floden 
eller gå lidt op den bratte opstigning mod top-
pen af kløftsiden. Ligegyldigt hvilken sti vi 
vælger, vil der blive meget at se på. I luften 

patruljerer flokke af gåsegribbe, og iblandt kan 
der være kongeørn og slangeørn. Langs floden 
ses gulirisk, klippeværling, alpesejler, klippesva-
le og blådrossel. På flodsiderne findes to arter 
bi-blomst-orkidéer, vestlig sneppe-ophrys og 



bi-ophrys. Af sommerfugle kan vi håbe på hede-
pletvinge, orange høsommerfugl og vrietorns-
sommerfugl.

Om eftermiddagen kører vi op over trægrænsen 
til den lille bjergby Soltres i Urrielles bjergmas-
sivet. Byen var målby for en af de spektakulære 
bjergetaper i 2015-udgaven af Spanien rundt 
(La Vuelta). 

Langs de små vandløb på bjergheden kan vi se 
alpekrage, stendrossel og bjergpiber, flere arter 
sommerfugle og orkidéerne bakke gøgeurt og 
sværd-skovlilje. 
Næste dag kører mod vest til foden af Picos de 
Europa. Undervejs stopper vi ved Covadonga, 
som er en mindre (men for den spanske befolk-
ning en meget vigtig) pilgrimsby - kendt som 
‘Spaniens vugge’. Ifølge historien var det her, 
at kongen Pelayo samlede den modstandshær, 
der i 722 besejrede maurerne og efterfølgende 
begyndte generobringen af den Iberiske halvø. 
I parken omkring byen findes både topmejse og 
rødtoppet fuglekonge.
Efter et kort besøg ved Covadonga kører vi vi-
dere op til områdets to berømte alpinsøer, som 
er dannet efter tilbagetrækningen af den sidste 
istids gletsjere. Omkring den smukke Enol sø i 
godt 1.100 meters højde ses enkelte andefug-
le, og langs de høje stejle klipper patruljerer 
gåsegrib, ådselgrib og vandrefalk. På græsen-
gene findes stenpikker, alpekrage og alpeallike 
og med held stendrossel og citronsisken. Af 
orkidéer findes kødfarvet og tyndakset gøgeurt 
samt langakset trådspore. 
På vej tilbage til hotellet gør vi et kaffestop på 



en café, hvor der langs grøftekanten vrimler 
med orkidéerne biblomst og bredlæbet sera-
pias. 

Dag 4 Arenas de Cabrales - Fuente Dé
Vi starter med at gå en tur i en mindre kløft. 
Langs stien står flere orkidéer, og i luften kan 
vi se gåse- og ådselsgribbe samt slangeørn. Vi 
forsætter mod Fuente Dé, og vejen vil skære 
sig gennem flotte stejle klippepartier. Vi gør 
stop langs floden, som løber langs vejen, og ser 

efter vandstær, bjergvipstjert og klippesvale.
Vores lokale guide Laura har flere stop på ve-
jen, hvor vi kan se orkidéerne rød skovlilje og 
en lokal hullæbe.
Sidst på dagen ankommer vi til Fuente Dé. 
”Byen” er faktisk kun er et par hoteller, en bar 
og stedet, hvorfra svævebanen bringer folk 
højt op på bjerget. Et panorama af 600 meter 
høje stejle klippevægge, der står lodret op mod 
himlen, er udsigten fra vores hotel, det legen-
dariske Parador de Fuente Dé. Parador-kæden 
blev dannet af Franco, som ville have en kæde 
af fashionable hoteller til eliten. I dag har ho-
tellerne i kæden sin egen rustikke charme af 
kvalitet, og køkkenets højee madstandard er 
altid en oplevelse.
Sidst på dagen går vi en tur i skoven nær hotel-
let. Her kan vi se spansk gøgeurt og bakke-gø-
geurt.

Dag 5 Fuente Dé
I dag kan blive en af rejsens absolutte højde-
punkter. Vi skal med svævebanen, som bringer 
os fra hotellet i 1.200 m.o.h op over trægræn-
sen i 1.800 m.o.h. Her møder vi et eventyrligt 
månelandskab af stenmark, bjergmassiver og 
græsenge – og stien, vi skal vandre på er 





næsten flad. Sjældne fuglearter som murløber, 
snefinke og alpejernspurv findes her. Det er 
fuglearter, som alle andre steder kræver lange 
vandreture for at se i deres ynglemiljø. Gåse-
grib, bjergpiber, stenpikke, alpekrage og alpe-
allike er karakterfugle i denne højde, og i 2016 
ynglede den sjældne lammegrib i området for 
første gange i rigtig mange år!
Også den sparsomme, men interessante alpine 
flora vil også tage vores opmærksomhed.
Med en fantastisk udsigt ud over dalen ligger 
endda en fin café, hvor vi kan nyde eftermid-
dagskaffen, inden vi igen skal med svævebanen 
ned til hotellet. 

Dag 6 Fuente Dé - Montaña Palantina
Efter udcheckning fra hotellet kører vi den korte 
tur til den lille by Espinama. Herfra går vi på en 
fin grusvej op i bjergene. De første to kilometer 
går gennem skoven og er nogle stedet noget 
stejl. I skove kan vi se bjergløvsanger, iberisk 
grønspætte, stillits og dompap. 
I de små skovlysninger skal vi se efter den flot-
te orkidé ”vifte-gøgeurt”.
Efter to kilometer kommer vi ud af skoven, og 
et pragtfuldt bjerglandskab åbner sig. Flotte 
enge med tallige orkidéer, høj-, han-, kødfar-
vet-, skov- og pletter gøgeurt, langakset tråd-
sporre og tunge-sepapias. I luften patruljere 
gåsegribbene og langs vejen stenpikker og 



husrødstjert. 
Lidt længere op af vejen ser vi den imponeren-
de orkidé den 110 cm høje atlantisk remtunge 
(Himantoglossum), og langs klipperne skal vi 
håbe på den flotte stendrossel. Af sommerfugle 
kan vi se sortåret hvidvinge, storplettet perle-
morssommerfugl, dagpåfugleøje og svalehale. 
Når vi kommer tilbage til Espinama, er der tid til 
en velfortjent kop kaffe, inden vi fortsætter til 
vores i hotel i Cervera de Pisuerga. Hotellet er 
også denne gang et Parador hotel og ligger 

med en fantastisk udsigt ud over Montaña Pa-
lantina bjernene. 

Dag 7 Montaña Palantina
Vi skal besøge flere lokaliteter i randområdet 
til naturparken. Langs selve Pisuerga floden 
findes hvid stork, rødhøne, dværgørn, rød og 
sort glente, spottesanger, cettisanger, ensfarvet 
stær, markpiber og gærdeværling. 
Vi besøger nogle af de smukke dale op mod 
naturparken, og her kan ses stendrossel, klippe-
værling og klippesvale. 
I området står en en hel del orkikéer som syd-
europæisk ophrys, bakke gøge-lilje, langakset 
trådspore. tyndakset gøgeurt og måske tidkig 
ophrys. 

Dag 8 Hjemrejse
Efter morgenmad kører vi til Bilbao og flyver 
hjem til København, hvor vi landet ved 16-tiden.



Praktiske informationer

Pris:  Med Politiken Plus kort er prisen 12.950 kr., andre betaler 13.950 kr. 
Tillæg for enkeltværelse 2.100 kr. Depositum 3.100 kr.

I prisen indgår al transport, 

•	 Al	transport,	fly	fra	København	og	egen	bus	i	Spanien
•	 7	overnatninger	på	hotel	med	morgenmad	
• 6 x aftensmad
• 6 x frokoster (madpakker)
•  Svævebanetur i Fuente Dé
• 	 Indgang	til	Guggenheim-museet	
• Lokal naturguide 
•	 Scanbird	fugle/naturguide	med	fra	København	

I	prisen	indgår	ikke	frokost	den	første	og	sidste	dag	samt	drikkelse	til	måltiderne,	
eventuelle	drikkepenge	og	personlige	fornødenheder.

Tilmelding:	Udfyld	tilmeldingsskemaet	ved	turen	på	www.scanbird.com eller på Po-
litiken	plus	hjemmeside http://politiken.dk/plus/rejser/ Herefter får du tilsendt en 
faktura. 

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird
•	Op	til	60	dage	før	turen	beregner	Scanbird	sig	et	gebyr	på	3.100	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

http://www.scanbird.com
http://politiken.dk/plus/rejser/


Forsikring
I	prisen	er	der	ikke	inkluderet	nogen	forsikring.	Det	blå	sygesikringsbevis	gælder	i	
Spanien, eventuelt	bør	en	udvidet	sygeforsikring	overvejes.	Scanbird kræver, at vore 
kunder	tegner	en	hjemtransportforsikring,	da	dette	er	nemmest	for	begge	parter,	hvis	
uheldet	er	ude.	Ønsker	du	at	tegne	en	afbestillingsforsikring,	skal	det	gøres	i	forbin-
delse	med	bestilling	af	rejsen.	Gouda	har	en	god	årsforsikring,	hvor	en	afbestillings-
forsikring	kan	tilkøbes,	se her.

Er rejsen anstrengende? Rejsen kan ikke anbefales til dårligt gående. Vi vil dagligt 
skulle	gå	ture	op	til	nogle	timers	varighed.	Nødvendigvis	ikke	mange	kilometer,	da	vi	
skal	se,	hvad	der	rør	sig	omkring	os.	Nogle	steder	vil	der	være	nogle	kortere	stignin-
ger,	ellers	vil	vi	prøve	at	finde	stier,	som	er	nogenlunde	flade.	
Den ene dag i Fuente Dé skal vi gå det meste af dagen (5-6 timer). Vi skal ikke gå 
langt,	og	der	findes	en	café	i	området,	hvis	man	ikke	gider	mere!	Den	anden	dag	går	
det	noget	opad	de	første	to	kilometer.	
Generelt	vil	det	altid	være	muligt	at	blive	ved	bussen,	hvis	dette	ønskes.		

Programmet:	Vejret	kan	have	en	afgørende	indflydelse	på,	hvad	der	er	muligt	i	for-
hold	til	det	programlagte.	Derfor	kan	ændringer	i	programmet	forekomme.

Hotel: 

Vi	har	fundet	tre	dejlige	hoteller.		

Cabrales:  http://www.hotelpicosdeuropa.com/

Fuente Dé: http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-fuente-de

Cervera de Pisuerga: http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-cervera-de-pi-
suerga

Informationsbrev:	Deltagerne	vil	inden	turen	modtage	et	brev	med	praktiske	oplys-
ninger og tjekliste over mulige fuglearter, blomster og sommerfugle.

Scanbird guide:	John	Frikke,	se	Johns	profil	her

Lokal guide: Laura Benito er professionel guide, som bl.a. også arbejde for Europas 
største	naturrejsebureau	Naturetrek	i	England.	Hun	har	floraen	som	sit	speciale,	men	
er	også	en	ganske	habil	ornitolog.		

Teknisk arrangør og kontakt 

Scanbird ApS
Telefon:	23	42	34	04
Mail:	scanbird@scanbird.com	
Hjemmeside:	

http://www.gouda.dk/page3320.aspx?owner=101&country=dk&agent=41193
http://www.hotelpicosdeuropa.com/
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-fuente-de
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-cervera-de-pisuerga 
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-cervera-de-pisuerga 
http://scanbird.com/birdguides.html

