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Catalonien
21. - 27. maj

Fugle - Natur - Orkideer
Gaudí - Picasso - Kultur

   med Politiken Plus & John Speich

     Scanbird ApS
         www.scanbird.com
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Vi skal på turen besøge nogle af Cataloniens smukkeste naturområder. Det 
store Ebro-delta i syd, Els Port naturpark med de flotte kalkstensbjerge, det 
nye reservat Sebes og ikke mindst bjergmassivet Cadí-Moixeró beliggende 
tæt ved Pyrenæerne - alt sammen ikke mere end ca. 2 timers kørsel fra stor-
byen Barcelona. 

På turen vil vi se en række af de sydlandske fuglearter lige fra flamingo, sort 
ibis, rødhovedet and, audoinsmåge, hærfugl og biæder til den store lamme-
grib, høgeørn og slangeørn.

I bjergene findes flere orkidéer-arter og spansk stenbuk samt murmeldyr.

Catalonien har i årevis været et kulturelt centrum. Hvem kender ikke Gaudí, 
Picasso og Dalí? På denne tur skal vi besøge det nye Gaudí-center i Reús, 
Picasso-musseet i Horta de Sant Juan og den historiske by Tortosa. 

Ebro-deltaet
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Dag-til-dag program:

Dag 1 (21. maj) København – Barcelona 
– Reus - Ebro deltaget
Morgenafgang fra Kastrup til Barcelona, hvor 
vi møder vores lokale guide. På vej mod 
Reus, som ligger en timers kørsel syd for 
Barcelona, gør vi et stop ved en motorvejsre-
staurant. Her bliver der mulighed for at købe 
frokost (ikke inkluderet) eller måske spise en 
medbragt madpakke.
Herefter kører vi til Gaudi’s fødeby Reus. 
Her er der lavet et nyt Gaudi center. Gaudi’s 
kendteste værker er bygninger, udsmyknin-
ger og ikke mindst den verdensberømte La 
Sagrada Familia kirke i Barcelona, hvor byg-
geriet startede i 1882 og kirken er stadig ikke 
færdigbygget.
Gaudi centeret har lavet en smuk visuel 
udstilling, hvor der med ny teknik vises og 
fortælles om Gaudi, hans værker og hvordan 
han blev inspireret til værkerne. 
Fra Reus forsætter til Ebros-deltaet, hvor vi 
skal bo midt i deltaet på Delta Hotel, som 
ligger i udkanten af den lille by Deltebre. I 
hotellets have er der en lille sø, hvor der ofte 
kan ses pungmejse og dværghejre. 

Dag 2 (22. maj) Ebro-deltaet
Ebro-deltaet er opstået gennem aflejringer 
fra Ebro-floden gennem tusinder af år. Områ-
det flytter sig stadig, og især landarealerne 

mod syd bliver større.
Deltaet er Spaniens vigtigste område for 
risdyrkning, og de oversvømmede rismarker, 
sammen med adskillige søer og strandarealer 
med både fugletårne og skjul, gør området til 
et eldorado for fugle og hermed ornitologer. 
Der vil blive meget at se på! Hejrearterne er 
talrige i rismarkerne, og vi kan forvente at se 
purpur-, top-, sølv-, nat-, silke- og kohejre 
samt sort ibis. I søerne kan der være flamin-
go, rørdrum, rødhovedet and, sultanhøne, 
stylteløber, savisanger, cettisanger og isfugl. 
Langs de tørre områder kan vi se rødvinget 
braksvale og dværglærke. Ebro-deltaets stolt-
hed er 70% af verdens bestand af den fåtal-
lige audoinsmåge. I luften patruljerer måske 
en dværgørn eller sort glente.

Flamingoer

Ebro-deltaet
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Dag 3 (23. maj) Ebro – Els Port – Tortosa 
– D’Arnes
Els Port er en flot naturpark med kalkstens-
bjerge i dramatiske formationer omkranset 
af skove og plantager. Den højeste tinde er 
Mont Claro 1442 m.o.h. 
Vi starter i parkens sydligste område op mod 
Mont Claro. Vi kører op til den lille bjergby 
tæt ved toppen af Mont Claro. Omkring bjerg-
byen kan vi se rødtoppet fuglekonge, topmej-
se, klippeværling, klippesvale, alpesejler og i 
luften de første gåsegribbe. Er vi rigtigt hel-
dige, vil vi også se spansk stenbuk. Længere 
nede ad bjerget omkring frugtplantagerne går 
vi en tur og håber på hærfugl, mestersanger, 
hvidskægget sanger, stenspurv og med held 
den sjældne høgeørn, hvoraf 2 par yngler i 
parken.
Efter frokost vil vi besøge den (for spanier-
ne) berømte by Tortosa, men for os danskere 
måske helt ukendt. 
Tortosa har både været romersk og muslimsk 
og har et større jødisk kvarter. Vi vil på en 
guidet tur gennem byen få den fascinerende 
historie samt besøge nogle af byens sevær-
digheder. Fra den imponerende borg Castillo 
de la Suda med de høje forsvarsmure får vi 
en flot udsigt over den gamle by og Ebro-flo-
den. Allerede i 944 blev murene og dele af 
borgen bygget af araberne for senere at blive 
erobret af romerne.  Vi vil også se den impo-
nerende katedral, hvor der på skift opholder 
sig især ældre kvinder i bøn nærmest døgnet 
rundt. I det nye bibliotek, der er bygget oven 
på arkæologiske udgravninger, er der lagt 
glasplader i gulvet, hvorved nogle af udgrav-
ningerne stadig kan ses. 
Efter rundturen bliver der tid til at nyde en 

kop kaffe, inden vi kører til det nye hotel Vilar 
Rural, der ligger i landlige omgivelser i ud-
kanten af den gamle by D’Arnes.

Dag 4 (24. maj) Els Port & Picasso muse-
um
I dag vil vi besøge den flotte vestside af Els 
Port. En grusvej fører ind i den lavere del af 
parken. Langs vejen er der skov omgivet af 
flotte bjergformationer. Vi forventer at se or-
kidéer langs vejen, samt nogle af de samme 
fuglearter vi også havde mulighed for dagen 
før. I luften er der sikkert flere rovfugle som 
gåsegrib, ådselgrib, kongeørn, dværgørn, 
slangeørn, duehøg og vandrefalk. 
Om eftermiddagen besøger vi den lille by 
Horta de Sant Juan. Her boede Picasso i to 
perioder og blev inspireret af byens liv til 
mange af hans tegninger og malerier. I dag 
findes der et lille Picasso museum i byen. Mu-
seet udstiller kopier af de fleste værker, som 
Picasso malede i byen, samt en del fotos. 
Efter museumsturen er det tid til en kop kaf-
fe! i byens eneste cafe! 
Hjemme ved hotellet er der mulighed for 
gærdeværling og gulirisk. 

Hærfugl Orkidé

Nathejre
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Dag 5. (25. maj) D’Arnes – Sebes reser-
vatet – Cadi-Moixeró
Efter morgenmad kører vi til Sebes resevatet, 
som ligger langs Ebro-floden ved byen Flix. 
Området er fornyeligt blevet reservat, og der 
er lavet en del naturpleje, bygget fugletårne 
samt naturstier i rørskoven. Området huser 
en stor koloni af purpurhejre og hvid stork. 
Dværghejre, rørhøg, pirol, turteldue, isfugl, 
biæder og drosselrørsanger kan også opleves 
i det lille fine reservat. 
Vi fortsætter mod Pre-Pyrenæerne, hvor vi 
vil bo på et hyggeligt hotel med en fantastisk 
udsigt til bjergene. Omkring hotellet yngler 
der både grøn- og sortspætte, samt orkideer 
som flueblomt, rederod og ægbladet fliglæbe.
Måske når vi en lille eftermiddagstur med 
bussen eller går en tur omkring skoven ved 
hotellet.

Dag 6. (26. maj) Cadi-Moixeró naturpark 
Cadi-Moixeró er et flot bjergmassiv, som 
ligger op til Pyrenæerne, med bjergtinder op 
til 2.648 m.o.h. Den kendteste tinde er Pe-
draforca (2.497 m.o.h.), der i sin udformning 
kan minde om det berømte fiskehalebjerg i 
Himalaya. 

Fra Picasso museet

Els Port naturpark
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Vi vil foretage flere korte vandreture i parken. 
Bl.a. langs en sti med flot udsigt til bjergtin-
derne og når vi er kommet op over trægræn-
sen. Ingen af turene vil være anstrengende. 
Vi vil se efter den sjældne lammegrib (se for-
siden), som i Europa kun har en god bestand 
i Pyrenæerne. Gåsegrib, kongeørn, alpekrage, 
alpeallike, bjergpiber, ringdrossel, provence-
sanger, citronsisken, lille korsnæb, bjergvip-
stjert og måske vandstær er andre fuglearter 
vi kan støde på her. Parken er også rig på 
planter, og vi forventer at kunne finde flere 
arter af orkidéer, især findes den pyrenæiske 
form af brunkulla.  Af pattedyr er der også en 
chance for både pyrenæisk gemse og 
murmeldyr.

Dag 7. (27. maj) Cadi-Moixeró – Barcelo-
na - København
Vi har endnu en formiddag i de flotte bjerge 
inden vi efter frokost kører til Barcelona.
Først på aftenen er vi tilbage i København.

Pedraforca bjerget (Cadi-Moixeró)

AudoinsmågeSultanshøne
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Praktiske informationer

Pluspris 11. 450 kr. per person i delt dobbeltværelse, pris for andre 12.450 kr. Ønsker 
du enkeltværelse koster det 2.100 ekstra. Depositum kr. 2.800.

I prisen vil indgå:
• Al transport og udflugter, som beskrevet i programmet
• 6 nætter på hotel med morgenmad
• 6 x aftensmad (nogle middage med vin til maden)
• 6 x frokoster, (madpakker)
• Entre til Gaudi centeret i Reus
• Entre til Picasso museet
• Kulturguide i Tortosa
• Scanbird guide
• Lokal fugle/naturguide med på hele turen fra Barcelona

I prisen indgår ikke frokost den første dag, drikkelse til alle måltider, indgange til se-
værdigheder, der ikke er nævnt ovenfor, drikkepenge og personlige fornødenheder.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.scanbird.com, herefter får du tilsendt en faktura.

Naturrejse: På en naturrejse er det den vilde natur, vi skal opleve. Derfor kan f.eks. 
vejret spille en afgørende faktor, i forhold til om vi kan opleve alt, hvad der er be-
skrevet i programmet. Det er dog den risiko, der er, når vi vil opleve naturen på dens 
præmisser. 
Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelser grundet ovennævnte forhold. 

Afbestilling 
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 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.

Guide: John Speich, du kan læse om John på følgende link 
http://scanbird.com/guides.html

Er turen anstrengende? Turen 
er sammensat således, at dagstu-
rene ikke vil være fysisk anstren-
gende med lange gåture i ujævnt 
terræn. Men der bliver mulighed 
for at røre sig. 

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet 
nogen forsikring. I bedes undersø-
ge, hvad det blå sygesikringsbe-
vis dækker og eventuelt tegne en 
tillægsforsikring. Tortosa

http://scanbird.com/guides.html
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En afbestillingsforsikring kan tegnes, hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsik-
ringsselskab, Gouda eller Europæiske. 

Hotel: Vi skal bo på følgende hoteller:
Delta Hotel: http://www.deltahotel.net/deltahotel/?lang=en
Vilar Rural i D’Arnes: http://vilarsrurals.com/vrarnes/eng/default.asp
Hostal Pedraforca: http://www.pedraforca.com/estiu.htm

Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplys-
ninger og en fugleliste.

Flere oplysninger:
Ebro-deltaet: http://www.birdwatching-spain.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Birding-at-
The-Ebro-Delta--Catalonia-353.html

Els Port: http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/els-ports/birding-in-els-
ports.html

Cadi-Moixeró naturpark: http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/ser-
ra-del-cadi/birding-in-serra-del-cadi.html

Kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04 eller mail: scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

Blådrossel

http://www.deltahotel.net/deltahotel/?lang=en
http://vilarsrurals.com/vrarnes/eng/default.asp
http://www.pedraforca.com/estiu.htm
http://www.birdwatching-spain.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Birding-at-The-Ebro-Delta--Catalonia-353.html
http://www.birdwatching-spain.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Birding-at-The-Ebro-Delta--Catalonia-353.html
http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/els-ports/birding-in-els-ports.html
http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/els-ports/birding-in-els-ports.html
http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/serra-del-cadi/birding-in-serra-del-cadi.html
http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/serra-del-cadi/birding-in-serra-del-cadi.html
http://www.scanbird.com

