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På denne flotte rundrejse i Andalusien - det sydlige Spanien - besøger vi 
en række naturperler som bjergene omkring den smukke by Ronda, fla-
mingosøen Fuente de Piedra, hvor over 20.000 par flamingoer yngler,
en af Europas berømte nationalparker Doñana, som årligt besøges af  tu-
sinder af fugle, samt andre unikke mindre lokaliteter.  

Der venter deltagerne en masse spændende fugle. Nogle af de arter, som 
kendetegner området, er hvidhovedet and, marmorand, spansk kejse-
rørn, kamblishøne, skadegøg, iberisk grønspætte, sørgestenpikker og den 
afrikanske gæst eremit ibis. 

Kulturen bliver en anden af rejsens store oplevelser. Vi skal besøge Spa-
niens største turistattraktion Alhambra, verdens tredjestørste katedral i 
Sevilla og den berømte Moské i Cordoba. 

Tyndnæbbet måge



Dag 1 København - Antequera
Fly fra København til Malaga, hvorfra vi 
kører op til Antequera ca. 50 km fra luft-
havnen. Her indlogerer vi os på et skønt 
hotel for to nætter. 

Dag 2 Alhambra - Fuente de Piedra 
Vi starter dagen med at køre til Granada 
og besøge Spaniens største turistattrak-
tion maurernes gamle borg Alhambra. 
Borgen er bygget mellem 1248 og 1354, 
under styring af al-Ahmar og hans efter-
følgere. Siden 1984 har det stået på UNE-
SCOs verdensarvliste.
Om eftermiddagen besøger vi den berøm-
te flamingosø Laguna de Fuente de Pie-
dra, der ikke ligger langt fra vores hotel. 
Søen huser Spaniens største ynglebe-
stand af flamingo med op til 20.000 par.  
I området omkring besøgscenteret er der 

et mindre stisystem til småsøer og fugle-
skjul.  Her har vi vores første chance for 
en af turens specialiteter hvidhovedet and 
samt rødhovedet and, sort ibis, kohejre, 
silkehejre, stylteløber, stor kobbersneppe, 
sandterne, gråsejler, hærfugl, rødhovedet 
tornskade, sydlig nattergal og sorthove-
det sanger. 

Dag 3 Cordoba - El Rocio
Efter morgenmad pakker vi bussen og 
begiver os til Cordoba. Her skal vi se den 
store berømte moské, hvor bygningsvær-
ket er meget imponerende. Efter en herlig 
formiddag begiver vi os videre mod Doña-
na nationalpark. Parken er en af de mest 
berømte i Europa og er 543 km2, hvoraf 
135 km2 er beskyttet område. 
Vi skal bo i den hyggelige pilgrimsby El 
Rocio, som ligger lige op til nationalpar-
ken. Byen er en oplevelse i sig selv.  In-
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gen gader er asfalterede, og husene ser ud til at været bygget efter en mexicansk 
westernfilm.  Heste kan være lige så almindelige i bybilledet som biler. 
Vi håber, vi når et eftermiddagsbesøg til Alcebron. Et parkagtigt område med masser 
af pinjetræer og vandhuller. Her ser vi efter blåskade, lille flagspætte, topmejse, kort-
tået træløber, nathejre og sort glente. I skoven kan vi også finde flere orkidéarter. 

Dag 4 Doñana nationalpark
Efter morgenmad skal vi ind i selve nationalparken med en af de lokale turarrangører. 
Det er desværre forbudt selv at køre rundt i området. I Doñana skal vi især se efter 
områdets vartegn den spanske kejserørn, som yngler flere steder i parken. I parken 
kan vi også se mange store fugle som sort ibis, flamingo, skestork, kohejre, sølvhej-
re, silkehejre, nathejre, purpurhejre og hvid stork. I de tørre områder kan ses skade-
gøg, middelhavsstenpikker, provencesanger, sydlig stor tornskade, lille tårnfalk, dvær-
gørn og spansk spurv.
I parken findes også en god bestand af den sjældne iberiske los, men at se denne i 
dagtimerne kræver vist mere end almindeligt held!

Efter frokost i El Rocio besøger vi om eftermiddagen besøgscentret i Doñana. Store 
panoramavinduer med udsigt til en mindre sø, hvor vi kan se rødhovedet and og må-
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ske sultanhøne samt cistussanger og kalanderlærke i nærheden af centeret. I cente-
ret er også en mindre udstilling samt en lille café, hvor eftermiddagskaffen kan købes.

Dag 5 La Dehesa - Sevilla - Sanlucar
Efter morgenmad begiver vi os nordpå til La Dehesa de Abajo, en stor fladvandet sø 
med åbne prærielignende omgivelser. I søen skal vi se efter kamblishøne, sorthalset 
lappedykker, rødhovedet and, nathejre og store flokke af flamingoer. I luften patrulje-
rer gåsegribbene og måske en slangeørn. 
Først på eftermiddagen besøger vi Sevilla, hvor vi skal se byens berømte katedral, 
som er den tredje største af slagsen i verden. Katedralen blev færdiggjort i det tidlige 
1500tal og er gravsted for Christoffer Columbus. Som ornitologisk attraktion er der en 
større koloni af lille tårnflak, som yngler på katedralen. 
Herefter fortsætter vi til vores hotel i Sanlúcar de Barrameda. Byen ligger ud til Gu-
adalquivir floden, som er grænsefloden til Doñana. 

Dag 6 Bonanza området, Eremitibis og Ronda
Ikke langt fra vores hotel ligger Laguna del Tarelo. Den lille lagune er meget oversku-
elig, og vi kan håbe på hvidhovedet and, knarand, skeand, nathejre og purpurhejre. 
Herefter fortsætter vi til det nordlige område af Salinas de Bonanza. Langs vejen lig-
ger nogle åbne søer, hvor vi har turens bedste chance for den sjældne marmorand. På 
anden side af vejen ligger en større salturtsteppe, hvor brillesanger, korttået lærke og 
kalanderlærke findes. 
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Næste stop er noget af en solstrålehistorie. Spanien har succesfuldt forsøgt at gen-
indføre eremitibissen til Spanien. Arten uddøde for over hundrede år siden i Europa, 
og der findes kun nogle få kolonier tilbage i Marokko. Spaniens genudsættelsesprojekt 
omfatter 3 små kolonier, hvor fuglene har ynglet ”vildt” i de seneste år. En koloni lig-
ger lige op ad en hovedvej, så vi kommer til at se fuglene på klods hold. 

Efter en kaffepause fortsætter vi op i bjergene til Ronda. Vi ankommer måske tids nok 
til at gå en tur på den stejle klippekant med en fantastisk udsigt mod det åbne land. 
På klippen yngler vandrefalk, som ofte ses jage duer langs klippen. Blådrossel, stens-
purv, husrødstjert, alpekrage er andre arter, vi skal se efter langs klippen, mens der i 
luften er alpesejler og gråsejler.
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Dag 7 Sierra de Grazalema naturpark
I udkanten af Ronda starter den flotte Sierra de Grazalema naturpark. Parkens høje-
ste tinder er omkring 1.650 meter, men så højt kommer vi ikke. Vi skal besøge flere 
steder i den flotte park og se efter sørgestenpikker, ringdrossel, klippeværling, klip-
pesvale, rødrygget svale, sorthovedet sanger, theklalærke og gulirisk. I luften er gå-
segrib almindelig, og i området yngler også kongeørn, slangeørn, ådselgrib og nogle 
få par af den sjældne høgeørn. 
I parken kan vi også se en række orkidéer. Hvilke, der blomstrer på dette tidspunkt, 
er afhængigt af, hvor varmt og fugtigt foråret er. På vores forberedelsestur i slutnin-
gen af marts fandt vi bl.a. flere af de smukke biblomster som mørkebrun, gul og syd-
europæisk ophrys, provencalsk gøgeurt og almindelig barlia. 
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Dag 8 Ronda - Malaga - København
Der bliver igen mulighed for en tur langs den flotte klippe i Ronda, inden vi kører til 
lufthavnen i Malaga og flyver tilbage til København, hvor vi lander først på aftenen. 
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Praktiske informationer

Pris:  Med Politiken Plus kort er prisen 13.150 kr., andre betaler 14.350 kr. i delt dob- 
  beltværelse. Tillæg for enkeltværelse 2.100 kr., depositum 3.000 kr.

I prisen indgår al transport, 

• Al transport: fly fra København og bus i Spanien
• 7 nætter på hotel med morgenmad 
• 7 x aftensmad 
• 6 x frokost (vil være madpakker, som vi spiser i det fri) 
• Lokal guide   
• Scanbird fugle/naturguide med fra København 
• Indgang til Doñana nationalpark
• Indgang til Alhambra
• Indgang til den store moské i Cordoba
• Indgang til Katedralen i Sevilla

I prisen indgår ikke 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´s hjemmeside http://politiken.dk/plus/rejser/, herefter får du tilsendt en 
faktura. 

Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Indtil 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.000 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. 

Atequera: Finca Eslava http://hotelfincaeslava.com/

El Rocio: http://www.hospederiareal.es/en/

Sanlúcar de Barrameda: Hotel Macià Doñana: http://www.maciadonana.com/

Ronda: Hotel Maestranza Ronda: http://www.hotelmaestranzaronda.com/en

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

Guider: Scanbirds guide bliver Søren Sørensen og lokalguiden er Laura Benito, ud 
over fuglene kender Laura en del til botanikken. 



Teknisk arrangør og kontakt 

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


