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Heremietibis bij Barbate (Tarifa)

De heremietibis ziet er vreemd en mooi uit. Het is een van de meest bedreigde
en zeldzaamste vogels ter wereld. In het wild zijn er rond de 140 paar. Met de
kolonie dichtbij Tarifa gaat het goed, met 20 paar en jaarlijks 25 jongen.

Nieuwe vogelreis Menorca

Heremietibis op droog land bij Barbate (Tarifa), najaar 2016 (Foto: KW).

Het eiland Menorca is een magneet voor trekvogels. Het groene binnenland is golvend,
de rotsige kusten zijn grillig met bizarre formaties en juweeltjes van stranden waar het
toerisme zich concentreert zich in de zomerperiode. De vele trekvogels die over de
Middellandse zee vliegen, vinden een veilige rustplaats op Menorca.
Op Menorca vinden we autochtone dennenbossen, steeneiken, steppengebiedjes, rotskloven,
duinen en altijd groene velden omringd door eeuwenoude stenen muurtjes. Er zijn twee belangrijke wetlands, S´Albufera Es Grau en Tirant wetlands plus een aantal oude zoutpannen. Dit
zijn in de trektijd juist de plekken waar veel trekvogels op af komen. Dwergooruil, aasgier,
dwergarend en rode wouw blijven het hele jaar op Menorca. Steltkluut en griel zijn broedvogel
en alle andere Europese steltlopers kunnen hier worden gezien, van de bonte strandloper en
kemphaan tot de meer schaarse krombekstrandloper en bosruiter. Ook bijeneter, roodkopklauwier en slangenarend zijn in april terug, Eleonora´s valk en scharrelaar doen het eiland tijdens de trek aan. De zeldzame poelruiter en roodkeelpieper worden jaarlijks gezien. In de trektijd is Menorca een eiland vol vogelverassingen!

Kraanvogels in Extremadura

Overal lopen kraanvogels. Familiegroepjes zoeken naar rijst, eikels en bloembollen. Het voedsel is energetisch rijk en het is dus de moeite waard om duizenden kilometers te reizen, van het verre Rusland tot in Extremadura.

Menorca

Playa Turquesa
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Reiskalender 2018
Nieuwjaarsreis NO Spanje, met Ineziatours
Z Spanje & Iberische lynx, 20 t/m 26 januari
Extremadura winter, 03 t/m 09 februari
Extremadura & Gredos, 14 t/m 21 april
Menorca, 25 april t/m 02 mei
Ebro Delta & Aragón, 06 t/m 13 mei
Hoge Pyreneeën-Ordesa, 01 t/m 08 juli
Tarifa - vogeltrek+, 15 t/m 21 september
Zuid Portugal, 29 sept. t/m 06 oktober

www.aragonnatuur.com

Vakantiehuis

Pyreneeën Spanje
Bezoek de Pyreneeën en de steppen van Huesca
(Aragón) vanuit ons vakantiehuisje in Sipán. U
ontvangt info over wandelroutes en vogel- en
natuurgebieden in de omgeving. Zie pag. 4.

ARAGON Natuurreizen

Kraanvogels in rijstvelden van Extremadura (foto: KW).
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ARAGON Natuurreizen
Vogelreizen o.l.v Kees Woutersen & Wil Luiijf - 2018
Programma vogelreizen 2018

Groepsreizen (3-10 pers.) o.l.v. Kees Woutersen:
Prijzen zijn excl. uw (vlieg)reis naar bestemming. Toeslag 1 pers- kamer € 25 / nacht. * Halfpension, anders volpension.
Nieuwjaarsreis NO Spanje
wo. 27 dec. 2017 t/m wo. 3 jan. 2018
8 dagen
(met Ineziatours)
za. 20 t/m vr. 26 januari 2018
7 dagen 1075 euro
(Madrid/Madrid)
Z Spanje & Iberische Lynx
Extremadura winter + kraanvogels
za. 03 t/m vr. 09 februari 2018
7 dagen 1075 euro
(Madrid/Madrid)
za. 14 t/m za. 21 april 2018
8 dagen 1245 euro
(Madrid/Madrid)
Extremadura & Gredos
Menorca
wo 25 april t/m wo. 02 mei 2018
8 dagen 1245 euro
(Mahon/Mahon)
Ebro Delta & Aragón
za. 06 t/m za. 13 mei 2018
8 dagen 1245 euro
(Barcelona/Barcelona)
Hoge Pyreneeën-Ordesa
zo. 01 t/m zo. 08 juli 2018
8 dagen 1245 euro
(Barcelona/Barcelona)
Tarifa - roofvogeltrek +
Zuid Portugal

za. 15 t/m vr. 21 september 2018
za. 29 september t/m za. 06 oktober 2018

Extremadura - winter

Zuid Spanje

7 dagen 1075 euro
8 dagen 1245 euro

+ kraanvogels

In het land van de Iberische lynx

Met langere winterdagen en een mild klimaat is Spanje bij uitstek geschikt voor een
intensieve vogelreis als het in NL nog koud
is. De steen- en kurkeiken van de dehesas en
de steppen van Extremadura zijn altijd
groen. Nu staan grote trappen in groepen.
Kleine trappen, witbuik- en zwartbuikzandhoenders van andere streken sluiten zich
aan bij lokale vogels. Het grootste deel van
de Europese kraanvogels overwintert hier
en het aantal rode wouwen is groot. Vale
gier, monniksgier, Spaanse keizerarend,
havikarend, grijze wouw, purperkoet, hop,
blauwe rotslijster, Spaanse mus en blauwe
ekster zijn standvogels.

De Sierra de Andújar, het middendeel van de
Sierra Morena, is behoorlijk ongerept gebleven
en herbergt ´s werelds enige levensvatbare
populatie van de Iberische lynx die het meest
actief is in de winterperiode. Er is veel wild:
edelhert, damhert, ree, moeflon, steenbok, otter
en mangoeste. Wintervogels zijn keizerarend,
monniksgier, hop, rode patrijs, blauwe rotslijster, zwarte tapuit, provencaalse grasmus, grijze
gors, blauwe ekster en kraanvogel.
Eerst bezoeken we het land van Don Quichote
met wijngaarden tot de horizon, oeroude dorpen, heuvelruggen met molens en olijvengaarden. Hier zijn twee van de zeldzaamste eenden
van Europa : witkop- en marmereend. In de velden verblijven nu trappen en zandhoenders.

Dag 1-2. Aankomst Madrid
Excursies in kraanvogelgebied, 2 nachten
bij de rijstvelden van Obando.
Dag 3-6. Steppen en Monfragüe
We bezoeken de steppen van Trujillo –
Cáceres, eindeloze dehesas, de beroemde
gierenrotsen van het Nationaal Park
Monfragüe, de prachtige rivier Almonte en
Trujillo. 4 nachten Torrejón el Rubio.
Dag 7. Excursie, retour vliegveld Madrid.

Dag 1, 2. Aankomst Madrid
Naar La Mancha, Don Quichote molens, meren.
Twee nachten bij Alcázar de San Juan.
Dag 3. Andújar
Ochtendwandeling, vervoer naar de Sierra
Morena. Vier nachten bij Andújar.
Middagbezoek aan het Iberische lynxengebied.
Dag 4-6. Sierra de Andújar
Het spotten van Iberische Lynx, grote zoogdie-

Eindeloze dehesas in Extremadura (Foto: KW).

Het stuwmeer Arrocampo (Extremadura) is
een wonderlijke omgeving met vogels als purperreiger, kleine zilverreiger, dwergarend, grijze wouw, purperkoet, snor, grote karekiet,
Iberische klapekster plus het “gewone” spul als
bijeneter, hop, graszanger, Cetty´s zanger,
grauwe gors enz. Veel zomervogels zijn ook in
de winter te zien.

Zoekpost voor Iberische lynx (Foto: KW).

(Málaga/Málaga)
(Lissabon/Lissabon)

ren en roofvogels is ons doel. We bezoeken
observatiepunten, waar we 1-2 uur blijven om
de omgeving af te speuren. We maken korte
wandelingen in de Encinarejo en Jándula
valleien en bij de hoogste top van1200 m.
Dag 7. Retour vliegveld Madrid.

Extremadura & Gredos
Dehesas, steppen, bergen

Iberische steenbokken in Gredos (Foto: KW).

De Dehesas van Extremadura staan in april vol
in bloei. Hier leven vogels die elders in Europa
moeilijk te vinden zijn: grijze wouw, monniksgier, Spaanse keizerarend, havikarend, roodstuitzwaluw en blauwe ekster. Het Nationaal
Park Monfragüe is het indrukwekkendst
omdat hier de vogels het best te zien zijn: nesten van oehoe, aasgier, vale gier, monniksgier,
zwarte ooievaar en raaf zijn met telescoop
goed te zien . De steppen zijn uitgestrekt met
kleine trap en grote trap (baltsend!), kalanderleeuwerik, Iberische klapekster, grauwe
kiekendieief, witbuik- en zwartbuikzandhoen.
In het Middeleeuwse Trujillo broeden ooievaar en kleine torenvalk.
Ten noorden van Extremadura ligt Gredos,
met alpenweiden, besneeuwde toppen en
citroenkanarie, waterspreeuw, rode rotslijster etc. Zullen we de steenbokken nog zien?

Dag 1. Aankomst Madrid.
Korte excursie, 5 nachten bij Monfragüe.
Dag 2-5. Excursies in de dehesas en steppen
rond Torrejón, Cáceres en Trujillo.
Dag 6-7. Excursies in Jerta vallei en bergen
Gredos. 2 nachten hoog in Gredos.
Dag 7. Korte excursie, retour Madrid.

Menorca

Eiland van trekvogels

Hoge Pyreneeën Ordesa
Vogels en vlinders

Tarifa - roofvogeltrek +
Vogels in Zuid Spanje

Overal op het eiland kunne interessante soorten opduiken, het is dus zaak om altijd oplettend te blijven. Rode patrijs, Provencaalse
grasmus, blauwe rotslijster, grauwe gors en
Tekla leeuwerik broeden op veel plaatsen.
Audouin´s – en dunbekmeeuw meeuw, vale –
en Kuhl´s pijlstormvogel zitten op zee.

Vogelobservatiepost bij Tarifa (Foto: KW).
Een taxi komt op ontoegankelijke plekken (Foto: KW).

Noordkust van Menorca (Foto: KW).

Menorca heeft meer te bieden dan alleen
vogels. Er groeien 25 soorten orchideeën en
het is uitzonderlijk voor reptielen. De Griekse
landschildpad wordt bijna overal op het
eiland gevonden en Menorca is de enige plek
van Europa waar de brilhagedis voorkomt
(geïntroduceerd vanuit NW Afrika). De
Balearenhagedis is een endeem en verder
leven hier o.a. Italiaanse hagedis, groene pad,
Moorse gekko en Europese tjiktjak.

Dag 1. Aankomst vliegveld Mahon.
Vervoer toeristenhotel voor 7 nachten.
Dag 2 t/m 7. Excursies naar alle belangrijke
natuurgebieden en landschappen inclusief de
top Monte Toro van 358 meter hoog met een
fenomenaal uitzicht over het eiland. Wetlands
worden enkele keren bezocht omdat de aanwezigheid van trekvogels dagelijks verandert.
In het grote wetland S´Albufera Es Grau is een
wandelroute met observatiehutten. Aan de
noordkust vinden we “fjorden” met grillige
rotsen, droge steppenachtige gebieden, een
vuurtoren op een vooruitstekende rotspunt
en wandelpaden in geïsoleerde gebieden. Er
wordt dagelijks enkele uren rustig gewandeld
en we bezoeken enkele van de mooiste
strandjes van het Middellandse zeegebied. In
een week kunnen er rond de 90 vogelsoorten
gespot worden.
Dag 8. Retour vliegveld vliegveld Mahon.

Wandelpad op Menorca (Foto: KW).

We bezoeken een uniek landschap van maagdelijke alpenweiden, honderden meters
hoge, rode rotswanden, diepe valleien en
oude bossen. Een taxiservice brengt ons tot
de meest ontoegankelijke plekken. Hier zijn
(roof)vogels als lammergier, rode - en zwarte
wouw, slangenarend, dwergarend, citroenkanarie, alpenheggemus, rode rotslijster en
ortolaan. In de valleien leven bijeneter, hop,
rode patrijs, rotsmus, baardgrasmus, cirlgors
en roodkopklauwier. We zoeken gems, alpenmarmot, Pyreneeën beeksalamander en vlinders als apollo en Iberische koningspage.
Dag 1. Aankomst Barcelona, Pyreneeën.
Dag 2-7. Excursies in en rond Nationaal Park
Ordesa tot een hoogte van 2.200 m, korte en
middellange eenvoudige wandelingen. 2
nachten Ainsa, 5 nachten bij Torla.
Dag 8. Retour Barcelona.

Ebro Delta & Aragón

incl. bezoek gierenvoederplaats

Tarifa is intensief vogels kijken. Iedere ochtend vliegen honderden dwerg- en slangenarenden, aasgieren, zwarte ooievaars en nog
veel meer langs de observatieposten. We zien
dat Afrika dichtbij is. In de middag zoeken we
de omgeving af voor steltlopers, zeevogels en
zoeken Afrikaanse grauwe buulbuul, Rüppels
Gier, Heremietibis en Kaffergierzwaluw.
Reisprogramma: zie internet.

Zuid Portugal

Algarve, Alentejo, Setúbal
De zuidwest punt van Europa zit vol verrassingen. Algarve, Alentejo en de omgeving van
Lissabon maken een complete vogelreis met
grote soortenrijkdom aan kleine trekvogels,
grote groepen steltlopers, roofvogels in
vlucht, een oceaan met zeevogels en exotische
soorten die Portugal veroveren.
We bezoeken rotskliffen, uitgestrekte estuaria
en brakke lagunes, rivierdalen, heuveltoppen
van lage sierras en verlaten landerijen.
Reisprogramma: zie internet.
CROSSBILL GUIDES

Southern Portugal
algarve and alentejo

Vale gier (Foto: KW).

Noordoost Spanje biedt zeer verschillende
landschappen in een relatief klein gebied:
wetlands en zee in de Ebro Delta, droge steppen bij de Monegros en Belchite en het
Mediterrane berglandschap aan de zuidrand
van de bergen van de Pyreneeën (Aragón).
Dit zijn stuk voor stuk topgebieden voor
vogelaars, iedere plek heeft zijn speciale
vogels en een eigen charme. Spannende soorten zijn Audouin´s meeuw, Dunbekmeeuw,
Kwak, Ralreiger, Dupont´s leeuwerik, zwarte
tapuit, Rode Rotslijster, Dwerg- en
Slangenarend, lammergier en vale gier.
Dag 1. Aankomst Barcelona, Ebro Delta
Dag 2-3. Ebro Delta.
Dag 4-5. Belchite en Monegros
Dag 6-7. Zuidrand Pyreneeën.
Dag 8. Retour Barcelona.

De nieuwe gids van Zuid Portugal, geschreven door
Dirk Hilbers en Kees Woutersen komt uit in 2018.

Vogel-fotoreizen Gieren, +
Spaanse Pyreneeën
Individueel of geheel verzorgd

Alle reizen op internet:

aragonnatuur.com

Casa Correo (Sipan)

Vakantiehuis Pyreneeën:
Sipán (Huesca)

Casa Correo in Sipán.

Roofvogels kijken vanaf het terras?
ARAGON Natuurreizen heeft een
authentiek, gemoderniseerd huis aan
de voet van de Pyreneeën in Spanje. U
kunt wandelen, genieten van de
natuur, vogels kijken en meer.

Wandelen zonder iemand tegen te komen?
Gasten ontvangen een Pdf met wandelroutes.
(Advertentie)

JE VINDT ONZE PRODUCTEN BIJ
EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN ONLINE
OP SWAROVSKIOPTIK.COM

Het dorp Sipán

Het dorp Sipan ligt 14 km. ten NO van de stad
Huesca, waar u alles kunt krijgen wat u nodig
heeft. Rond het dorp zijn steeneikbossen, amandel- en olijfboomgaarden, graanvelden en
riviertjes. Er lopen onverharde paden die ideaal
zijn om wandelingen te maken.
Ons huis Casa Correo kijkt op het noorden.
Voor het huis ligt een fraai plasje met o.a. libellen en waterslangen. Het dakterras is het hoogste punt van het dorp en geeft rondom een
fenomenaal uitzicht over de omgeving. Het huis
is in 1998 geheel gerenoveerd zonder de oorspronkelijke stijl aan te tasten.
Indeling: bgg. entree, berging en trap. 1e
verd. woonkamer (boeken, houtkachel),
keuken, ruime badkamer met douche en
toilet. 2e verd. slaapkamer met 2 persoons
bed, slaapkamer met 2x1 persoons bed.
Electrische verwarming. Dakterras. Eigen
parkeerplaats.

CL COMPANION
DE VRIJHEID OM
MEER TE BELEVEN
Wandelroute in de Sierra de Guara.

€ 390,00 p. week, incl. lakens, 4 p.

InCl. ExCursIEadVIEzEn, sCHoon aCHTErlaTEn, slEuTEl

HalEn In HuEsCa. EIndsCHoonmaak € 35.

Boeken: info@aragonnatuur.com of
MICAZU.nl

Altijd bij de hand – en altijd klaar voor gebruik. De indrukwekkende
optische prestaties van de nieuwe CL Companion staan garant
voor unieke momenten die je nooit zult vergeten. Met zijn compacte
en intuïtieve ontwerp begeleidt deze elegante verrekijker je op
al je ontdekkingen. Kies uit drie toebehorenpackages
om je persoonlijke stijl te onderstrepen.

SEE THE UNSEEN

