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Det er med stor glæde, at Scanbird igen i 2022 kan tilbyde en rejse til Spaniens baghave – Extremadura, et område som naturelskere i årevis har valfartet til!
Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns samt hundrede andre fuglearter vil vi
opleve i Extremadura, som har nogle af Europas allerfineste fugle-områder.
Naturen er meget varieret fra den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper
og masser af kork– og stenege til de tørre steppeområder, de små vådområder og de
smukke dalstrøg for foden af Gredos-bjergene.
Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve antikke byer som Merida, Cáceres og Trujillo, der
alle gemmer på historier om en svunden tid: Cáceres med det gamle middelaldercentrum, Trujillo med den smukke borg og hvorfra byens sønner var med til at ”opdage”
Sydamerika! - og Merida en af de vigtigste byer i romerriget, med velbevaret antikke
seværdigheder med både amfit og romersk teater samt den længste romerske bro,
som stadig er i brug.

Dag 1 (11. maj) København – Madrid
– Extremadura
Vi flyver fra København via München til
Madrid. Her venter vores bus for at køre
os de 300 km ind i landet til vores hotel
i Torrejón el Rubio. Et dejligt 4 stjernede
hotel, hvor vi skal bo de næste 3 nætter.
Dag 2 (12. maj) Monfragüe Nationalpark
Vi vil bruge hele dagen på at udforske
Spaniens mest berømte nationalpark.
Parken er 120 kvadratkilometer og blev
erklæret ”Biosphere Reserve” af UNESCO
i 2003. Parken består af store områder
domineret af kork- og stenege med flade
bjerge, floder og stejle klippeknolde. Midt
i parken ligger den lille by Villareal de San
Carlos, hvor informationscentret for parken ligger samt enkelte restauranter og
souvenir-butikker.
Parken er kendt for sit rige fugleliv, hvor
især rovfuglene vil tage vores opmærksom-hed. Intet sted i Europa er rovfuglebestanden så stor som her. Der yngler
hundredvis af gribbe (3 arter), spansk
kejserørn, dværgørn, slangeørn, høgeørn, vandrefalk og glente. Parken huser
også en stor bestand af kronhjort samt
vildsvin, iberisk los og odder. Ingen af de
sidstnævnte skal vi dog forvente at se.

Vi starter dagen med at besøge området
med udsigt til klippen Peña Falcón, som
ligger smukt med Tajo-floden mellem os
og klippen. Klippen er berømt for sin store bestand af ynglende gåsegribbe, som
vi kommer til at se på kloshold. Omkring
400 gribbe opholder sig omkring klippen,
og de kommer flyvende ganske tæt forbi os med deres 2,5 m store vingefang.
Også den endnu større munkegrib kan
kigge forbi, og tæt ved udsigtspunktet
holder både klippeværling og blådrossel
til, mens klippesvalen patruljerer langs
klipperne. Extremadura er også kendt for
sine mange hvide storke.
Her på klippen er det den sjældne sorte
stork, som yngler side om side med gribbene.

Fra Penã Falcón bliver næste stop langs
Tajo-floden, som er hovedfloden gennem
parken. Vi vil gå en tur langs floden eller
en af sidefloderne. Ud over mange spændende planter og blomster er det oppe
i luften, det foregår. Rovfuglene ses jo
overalt, og langs floden er der gode chancer for høgeørn, dværgørn og slangeørn.

Et kaffestop i byen Villareal de San Carlos med mulighed for at se informationscentret og købe lidt souvenirer, inden det
bliver frokost, som vi nyder i det fri.
Efter frokost kører vi ud til en anden af
de berømte rovfugleklipper. Her er der
chance for spansk kejserørn. Ørnen yngler kun i Spanien, og der højst 300 par
i hele landet. På klippen kan vi måske
være heldige at finde stor hornugle, som

plejer at have sin rede her.
Hvis tiden tillader, vil vi besøge det gamle slot ” Ermita y Castillo de Monfragüe”,
som kan dateres tilbage til 713, hvor
det blev bygget af araberne, som havde
erobret landet på daværende tidspunkt.
Slottet, som i dag mest er ruiner, ligger
på et højdedrag med en fantastisk udsigt
over parken.
Dag 3 (13. maj) Arrocampo
Vi starter med at køre den gamle vej til
Arrocampo. Langs den snoede landevej
vil vi gøre flere stop for småfugle. Det er
især de sydeuropæiske sangere vi skal se
efter, og her er der mulighed for mester-,
sorthovedet, hvidskægget, provence- og
brillesanger samt sydlig nattergal og hærfugl.

Arrocampo er det vigtigste vådområde i
regionen og er i dag udlagt som et lille
reservat. Vi skal fra reservatets fugleskjul se efter sultanhøne, igen en iberisk
specialitet, samt hejrearter som nat-,
dværg-, sølv-, silke-, purpur- og tophejre. I rørskoven er der flere forskellige

arter sangere og på engene sortstrubet
bynkefugl. De seneste år har der ynglet
blå glente i de tilstødende små lunde.
Områdets nabo er en lille by, hvor vi skal
besøge byens kirke. Her yngler flere par
lille tårnfalk, og fra den nærliggende café
kan vi studere de imponerende små falke. Om eftermiddagen besøger vi et lille
bakkeområde, som er kendt for sine mange orkidéer, men her midt i maj er det
slutningen af sæsonen, så vi kommer nok

kun til at se nogle få planter af arter som:
iberisk salep-gøgeurt, kegle-gøgeurt, italiensk gøgeurt og enkelte bi-blomster.

Dag 4 (14. maj) Talaván, Monroy-området og Cáceres
Vejen mod Monroy er domineret af de
store haciendaer (herregårde). Her ligger
store engområder med græssende får og
køer - et godt spisekammer til de mange
gribbe. Vi kan måske opleve flere hundrede gribbe sidde ved et dødt dyr og få et
godt måltid. Ellers er det et område, hvor
vi kommer til at se hvide storke i store
koncentrationer. Storkene går for det meste rundt på markerne for at finde frøer,
græshopper, firben eller anden spise.
Vi starter med at besøge ”pinje-skoven”,
hvor en storkekoloni yngler i træerne

sammen med spanske spurve. Med lidt
held kan vi også opleve blå glente i dette terræn. Herefter kører vi til et af de få
vådområder i Extremadura, hvor vi kigger
efter rødvinget braksvale, kalanderlærke, kongeørn, hedehøg, iberisk tornskade
samt enkelte ande- og hejrearter.
Over middag ankommer vi til Cáceres, en
af de mest spændende byer i Spanien.
Byen blev udnævnt af UNESCO til Verdensarv i 1986. Byens gamle middelaldercentrum har mange velbevarede paladser, kirker og klostre. Fra Plaza Mayor
kommer vi ind i den gamle bydel gennem
Arco de la Estrella for at se flere hyggelige plaza’er og gamle slotte og kirker. I
den gamle bydel er der også flere par lille
tårnfalk og gråsejler.

Dag 5 (15. maj) Steppeområde og
Trujillo
Det centrale Spanien huser resterne af
de store europæiske steppeområder, som
ikke er blevet opdyrket, men i stedet
udlagt til naturreservater. Ikke langt fra
Vores lokale kulturguide vil tage os med
Trujillo finder vi et af disse områder, som
rundt i byen på en 2 timers vandring og
vi skal besøge tidligt om morgenen, inden
fortælle os en del af de mange historier,
det bliver for varmt. Vi skal se efter de
byen gemmer på. Efter rundturen vil der
ejendommelige trapper, som engang var
blive tid til at udforske byen på egen hånd udbredt højt mod nord til Sverige. Storeller tage en kop kaffe på en af byens
trappe og dværgtrappe er faktisk beslægutallige caféer.
tet med tranen. Stortrappen kan blive
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til
op til godt 1 m og veje 5,3 kg. StortrapTrujillo, hvor vi skal bo de næste to nætpe-hannen spiller ved at slå vingerne op
ter.
i en form for figur, så andre hanner ikke
vil forsøge at erobre nogle af hans mange
hunner. Dværgtrappen derimod har kun

en hun, og den spiller ved at flyve "pruttende" op i luften.
Spidshalet og sortbuget sandhøne er to
andre steppespecialiteter, der om morgenen flyver ud efter drikkevand for derefter nærmest at forsvinde i de tørre områder. Fra steppen kører vi til den lille by
Santa Marta de Magasca, hvor der bliver
lejlighed til at købe en kop kaffe i byens
lille café. Når vi fortsætter, vil rovfuglene
være på vingerne, og det er igen ørne
og gribbe, der vil dominere luftrummet.

Vores fokus vil dog være på de mange redekasser, som er sat op langs vejen. Her
er det lykkedes at få den blålige ellekrage
til at yngle side om side med kirkeugle
og lille tårnfalk. På markerne vil vi kigge
efter hedehøg og kalanderlærke. På vejen
tilbage mod Trujillo skal vi i smålundene
lede efter skadegøgen, en fætter til vores egen gøg. Den foretrækker dog tørre

områder og ses tit omkring flokkene af
blåskader.
Om aftenen skal vi se Trujillo, og også her
vil vores kulturguide igen tage os rundt
i den gamle bydel. Byen er bygget op
omkring den flotte borg, som araberne
byggede i 700-tallet. Med borgens høje
placering og fine udsigt blev Trujillo en
strategisk by mellem Madrid og Lissabon.
Senere rejste nogle af byens sønner ud
for at erobre den nye verden. Den mest
berømte var Francisco Pizarro, der sammen med sine brødre erobrede Peru.
Francisco kom hjem og byggede imponerende paladser, og på byens plads er der
rejst en stor rytterstatue af ham.
Vi afslutter aftenen med en dejlig middag
på en af restauranterne på torv.

Dag 6 (16. maj) Mérida
Straks efter morgenmaden pakker vi bussen og begiver os mod Mérida. Vi starter
med at gå en tur langs floden i udkanten
af byen. Her findes en stor koloni af skestork. Herefter skal vi se den længste romerske bro, som stadig er i brug. Fra den
kan vi se isfugl, pungmejse, sultanhøne
og dværghejre. Efter frokost i det fri skal
igen møde vores kulturguide, som vil vise
os byens flotte historiske minder. Mérida
er en meget spændende by, der var hovedstad i den romerske provins Lusitania
og en af de vigtigste byer i det romerske
imperium.

I Mérida er der flere spor fra den romerske arkitektur end i nogen anden by i
Spanien. De arkæologiske fund blev i
1993 noteret på UNESCOs Verdensarvsliste. Blandt de romerske monumenter er
Puente Romano, en bro over Guadaniafloden, der stadig benyttes af fodgængere.
Dianas tempel, Trajans triumfbuen, re

sterne af et romersk cirkus Circo Romano de Mérida, den romerske villa Casa de
Mitreo, reservoirerne Prosperina og Cornalvo, et amfiteater og det romerske teater, hvor der om sommeren bliver opført
klassisk teater.
Efter rundturen vil der være mulighed for
at snuse lidt rundt på egen hånd, måske
se det fantastiske romerske museum eller
blot nyde byen.
Dag 7 (17. maj) Trujillo – København
Vi kører fra hotellet efter morgenmad og
skal med et eftermiddagsfly via München
til København, hvor vi lander først på aftenen. .

Praktiske informationer
Pris: Med Politiken Plus kort er prisen 12.700 kr., andre betaler 14.110 kr.
Tillæg for enkeltværelse 2.000 kr. Depositum 3.000 kr.
I prisen indgår al transport,
•
•
•
•
•
•
•
•

Al transport. Fly fra København og egen bus i Spanien.
6 nætter på hotel med morgenmad
6 x aftensmad med vin og vand til nogle af måltiderne
5 x frokost (vil være madpakker, som vi spiser i det fri)
Lokal naturguide fra dag 2 til 6.
Lokal kulturguide i Merida, Cáceres og Trujillo,
Scanbird fugle/naturguide med fra København
Indgange til seværdighederne i Merida, Trujillo og Cáceres

I prisen indgår ikke drikkelse til nogen måltider, eventuelle drikkepenge og personlige
fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på Politiken 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 3.000 kr. pr. person
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens
pris.
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende 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 eller Europæiske.
Hotel: Vi skal bo på rejsen bo på 4 stjernede hoteller:
Hospedería Parque de Monfragüe: >>
Hotel Izan (Trujillo): >>
Informationsbrev: Deltagerne vil to måneder inden turen modtage et brev med
praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Scanbird guide: Mads Bunch. Du kan læse mere om Mads her>>
Teknisk arrangør og kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

