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Vakantiehuis
Pyreneeën SpanjeBezoek de Pyreneeën en de steppen van Huesca(Aragón) vanuit ons vakantiehuisje in Sipán. Uontvangt info over wandelroutes en vogel- ennatuurgebieden in de omgeving. Zie pag. 4.

Het wetland de Ebro Delta bij Barcelona bestaat uit immense oppervlakten rijstvelden
die worden afgewisseld met meertjes, grote rietvelden, zoutwater plassen, duinen en
verlaten stranden. Het is een aparte ervaring te rijden over de vele smalle weggetjes die
het gebied doorkruisen en het vogelleven te ontdekken. Ieder bezoek aan de Delta is een verrassing. Iedere keer zijn er nieuwe dingen te zien en duikener weer andere vogels op. Grote delen zijn beschermd natuurgebied en daarom niet toeganke-lijk maar er is goed overzicht dankzij de vele schuilhutten en observatietorens. Vooral water-vogels laten zich bijzonder goed zien. Mede dankzij de vele kijkhutten zijn goede mogelijkhe-den voor fotografie, ook voor minder geoefende fotografen.Voor de vogeltrek is het gebied strategisch gesitueerd aan de Middellandse zeekust en ook daa-rom is de variatie gedurende de trektijd enorm. Dat is vooral te merken aan de variërendepopulatie steltlopers. In de Ebro Delta overwinteren meer dan 300.000 watervogels, het aantalneemt ieder jaar toe. De riet- en rijstvelden van de Ebro Delta zijn beroemd om zijn grote varia-tie aan reigers. Er zijn ook unieke kolonies van Audouins- en Dunsnavelmeeuw, voorheen zeld-zame vogels die dankzij de bescherming steeds talrijker worden. De prachtige purperkoetenen de grote groepen zwarte ibissen laten zich in het algemeen bijzonder goed bekijken. 

Vogelparadijs  Ebro Delta
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Ralreiger (Foto: Luis Miguel Guerrero).

Audouins meeuw (foto: KW).

Atlas of the Birds of Huesca
Digital edition 2016.

Free download Pdf 
on www.aragonnatuur.com The Atlas of the Birds of Huesca, publishedin 1998, is until today the only completeavifaunistic overview of Huesca - Spain.

Wandelroutes vanuit Sipán
Pdf editie 201616 wandelroutes gedetailleerd beschrevenvanuit Sipán. Speciaal voor onze gasten vanvakantiehuis Casa Correo. De routes lopenbij Sipán, in de spectaculaire zuidrand vande Pyreneeën en naar bergtoppen dichtbij.



Extremadura - winterMet langere winterdagen en een mild kli-maat is Spanje bij uitstek geschikt voor eenintensieve vogelreis als het in NL nog koudis. De steen- en kurkeiken van de dehesas ende steppen van Extremadura zijn altijdgroen. Nu staan grote trappen in  groepen.Kleine trappen, witbuik- en zwartbuikzand-hoenders van andere streken sluiten zichaan bij lokale vogels. Het grootste deel vande Europese kraanvogels overwintert hieren het aantal rode wouwen is groot. Valegier, monniksgier, Spaanse keizerarend,havikarend, grijze wouw, purperkoet, hop,blauwe rotslijster, Spaanse mus en blauweekster zijn standvogels.
Dag 1. Aankomst, ophalen  MadridExcursie en naar ons hotel bij Monfragüe.
Dag 2-5. Steppen en MonfragüeWe bezoeken de steppen van Trujillo –Cáceres, eindeloze dehesas, de beroemdegierenrotsen van het Nationaal ParkMonfragüe, de prachtige rivier Almonte eneen wetland met veel riet. 
Dag 6. Excursie, retour vliegveld Madrid.

Het stuwmeer van Arrocampo is eenwonderlijke omgeving met veel vogels alswoudaap, purperreiger, kleine zilverreiger,dwergarend, grijze wouw, purperkoet, lach-stern, witwangstern, snor, grote karekiet,Iberische klapekster plus het “gewone” spulals bijeneter, hop, graszanger, Cetty´s zan-ger, grauwe gors enz. Veel zomervogels zijnook in de winter te zien.

Zuid Spanje
In het land van de Iberische lynxDe Sierra de Andújar, het middendeel van deSierra Morena, is behoorlijk ongerept geblevenen herbergt ´s werelds enige levensvatbarepopulatie van de Iberische lynx die het meestactief is in de winterperiode. Er is veel grootwild: edelhert, damhert, ree, moeflon, steen-bok, otter en  mangoeste. Wintervogels zijnkeizer arend, monniksgier, hop, rode patrijs,blauwe rotslijster, zwarte tapuit, provencaalsegrasmus, grijze gors en blauwe ekster. Eerst bezoeken we het land van Don Quichotemet wijngaarden tot de horizon, oeroude dor-pen, heuvelruggen met molens en olijvengaar-den. Hier zijn twee van de zeldzaamste eendenvan Europa : witkop- en marmereend. In de vel-den verblijven nu trappen en zandhoenders.

Dag 1, 2. Aankomst, ophalen MadridNaar La Mancha, Don Quichote molens, meren.Twee nachten bij Alcázar de San Juan.
Dag 3. AndújarOchtendwandeling en naar de Sierra Morena.Vier nachten bij Andújar. Middagbezoek aanhet Iberische lynxengebied..

Dag 4-6. Sierra de AndújarHet spotten van Iberische Lynx, grote zoogdie-ren en roofvogels is ons doel. We bezoekenobservatiepunten, waar we 1-2 uur blijven omde omgeving af te speuren. We maken kortewandelingen in de Encinarejo en Jándulavalleien en bij de hoogste top van1200 m.
Dag 7. Retour vliegveld Madrid.
Almería & Sierra Nevada

Woestijn & wetlands

Een bezoek aan het zonovergoten Almeríain Zuidoost Spanje, is een unieke ervaring.In woestijn en wetlands vinden we hogedichtheden van o.a. havikarend, griel,Iberische klapekster, blonde tapuit, zwartetapuit en de enige woestijnvinken vanEuropa broeden hier. Waar vinden wezoveel witkopeenden, zoveel reigers enzoveel trekvogels als in de wetlands aan dekust. De blauwe zee zorgt voor o.a. vale pijlstormvogel en Audouinsmeeuw.Doelsoorten van deze reis zijn ook flamin-go, steenarend, vorkstaartplevier, kleine
Salto de Gitano, gierenrots in Monfragüe (Foto: KW)

Krooneend in La Mancha (Foto: KW).

Sierra Alhamilla in Almería (Foto: KW).

Iberische lynx (Foto: Carlos Sanz).

   

ARAGON Natuurreizen
Vogelreizen o.l.v Kees Woutersen & Wil Luiijf- 2017Vogelreizen o.l.v Kees Woutersen & Wil Luiijf- 2017

Programma vogelreizen  2017
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 di. 27 dec.2016  t/m di. 3 jan. 2017 8 dagen (met Ineziatours)Extremadura winter za. 21 t/m do. 26 januari 2017 6 dagen 895 euro (Madrid/Madrid)Z Spanje & Iberische Lynx za. 04 t/m vr. 10 februari 2017 7 dagen 1045 euro (Madrid/Madrid)Almería & Sierra Nevada zo. 02 t/m zo. 09 april 2017 8 dagen 1195 euro* (Málaga/Málaga)Ebro Delta & Aragón za. 22 . t/m za. 29 april 2017 8 dagen 1195 euro (Barcelona/Barcelona)Spaanse Pyreneeën za. 27 mei t/m zo. 04 juni 2017 9 dagen (met Agro Natura)Ordesa & hoge Pyreneeën 22 juni t/m 2 juli 2017 11 dagen (met Arcatour)Wolven- en vogelreis NW Spanje zo. 24 t/m za. 30 september 2017 7 dagen 1045 euro (Madrid/Madrid)Zuid Portugal za. 14 t/m za. 21 oktober 2017 8 dagen 1195 euro (Lissabon/Lissabon)



trap, roodkopklauwier, kalander- , Tekla -,kleine en gewone  kortteenleeuwerik, blau-we rotslijster, hop, rotsmus, vale gierzwa-luw, roodstuitzwaluw, kuifkoekoek, kleinezwartkop en brilgrasmus.
Dag 1. Aankomst Málaga. Vervoer naar dekust van Almeráa voor 5 nachten. 
Dag 2 t/m 5. We bezoeken observatiehut-ten bij zoutpannen, zoetwater wetlands bijCabo de Gata en Sabinar, geologische for-maties, droge ravijnen (ramblas), woestijn-gebied en de Sierra Almahilla bij Tabernas.
Dag 6, 7.  Twee 2 nachten in de Alpujarras.Bezoek Sierra Nevada met witte dorpjes,bos, rotskloven, steenbokken, roofvogels ... 
Dag 8. Retour Málaga.

Ebro Delta & Aragon
incl. bezoek gierenvoederplekNoordoost Spanje biedt zeer verschillendelandschappen in een relatief klein gebied.Na ons bezoek aan de Ebro Delta gaan wenaar droge steppen en rotsachtige bergen.

Bij Belchite is een uitzonderlijk steppenge-bied en de beste plaats in Europa voorTekla-, kortteen- en kleine kortteen- enDuponts leeuwerik. Griel is algemeen even-als wit- en zwartbuikzandhoen. Als laatstegaan we naar de Pyreneeën waar we onsconcentreren op lammer-, vale en aasgier,slangen- en dwergarend, rode – en zwartewouw, zwarte tapuit en brilgrasmus. Webezoeken onherbergzame gebieden alsRiglos en Guara met hoge rode rotswanden. 
Dag 1. Aankomst Barcelona.Vervoer naar en excursie in de Ebro Delta.Drie overnachtingen in de Delta.
Dag 2 – 3. Ebro Delta.Bezoek van alle belangrijke vogelplekken inde Ebro Delta: riet- en rijstvelden, meren,duinen en strand. Er zijn ook goede mogelijk-heden voor vogelfotografie.
Dag 4. Steppen Belchite.Vervoer met stops naar het steppegebied bijBelchite. Een eerste bezoek aan de steppen

en indien mogelijk aan het oude dorpBelchite, dat verwoest werd in de Spaanseburgeroorlog. Overnachting Belchite.
Dag 5. Belchite en Los Monegros.Bezoek aan het reservaat “El Planeron” bijBelchite, in de middag door de steppen vanLos Monegros richting de Pyreneeën. Drieovernachtingen bij Huesca.
Dag 6–7. Riglos en Guara, zuidrandPyreneeën.Op en onder de honderden meters hoge rots-wanden bij Riglos, Roldán en Vadiello bezoe-ken we observatiepunten en maken we kortewandelingen in dit indrukwekkende land-schap. Bezoek aan Gierenvoederplaats.
Dag 8. Retour Barcelona.

Wolven- en vogelreis
NW Spanje

Wolven! Het is echt mogelijk deze indruk-wekkende dieren te zien. Begin vorige eeuwis dit symbool voor ongerepte natuur in bijnaheel Europa uitgeroeid. In Spanje leeft op ditmoment een gezonde populatie die tot ruimboven de 2000 dieren is gegroeid. Wolvenleven verborgen op woeste gronden. Wolvenzien is natuurbeleving ten top! In de sierras van Zamora leven veel edelher-ten, reeën, wilde zwijnen, Iberische hazen enkonijnen. Om de kans klein te houden dat zelevend vee pakken worden regelmatig kada-vers uitgelegd op vaste plaatsen. De lokalebevolking kan informeren over de wolven.We gaan een traditionele wolvenval bekijkenen natuurlijk observeren we de vogels. De tientallen grote trappen en andere step-penvogels bij Villafáfila zijn een tweedeingrediënt van deze reis. Ook komen anderevogels aan bod zoals monniksgie,.Provençaalse grasmus, grijze wouw, steen-en havikarend. 

Dag 1. Aankomst Madrid, naar Sierra bijZamora voor 4 nachten.

Dag 2 t/m 5. Deze dagen staan in het tekenvan het zien van de wolven. We posten bijzonsop- en ondergang enkele uren op vasteplekken en zoeken de omgeving af naar wol-ven, wolvensporen, amphibiën en vogels.Dag 6. De laatste 2 nachten in Villafáfila.We bezoeken graansteppen, plassen en hetreservaat bij Villafáfila op zoek naar GroteTrappen. Ook op soorten als kleine trap, wit-buik- en zwartbuikzandhoen, griel, kalander-leeuwerik, steenuil en andere steppevogelsmaken we een goede kans. De kraanvogel iseen overwinteraar.
Dag 7. Retour Madrid. Bij voldoende tijd och-tendexcursie.

Zuid PortugalDe zuidwest punt van Europa zit vol verras-singen. Algarve, Alentejo en de omgeving vanLissabon maken een complete vogelreis metgrote soortenrijkdom aan kleine trekvogels,grote groepen steltlopers, roofvogels invlucht, een oceaan met zeevogels en exotischesoorten die Portugal veroveren. 

We bezoeken rotskliffen, uitgestrekte estuariaen brakke lagunes, rivierdalen, heuveltoppenvan lage sierras en verlaten landerijen.
Dag 1. Aankomst Lissabon. Korte excursie, naar de kust voor 3 nachten. 
Dag 2, 3. Kust Setúbal en estuariën.Bezoek aan de getijdegebieden van de Taag ende Sado en Kaap Espichel, op zoek naar stelt-lopers, zeevogels, reuzenstern en visarend. 
Dag 4. Kust en Alentejo We steken met de ferry van Setúbal over naarde zuidkant van Reserva Natural do Estuáriodo Sado. Grijze wouw en blauwe ekster zijnongekend algemeen. Al vogelend verplaatsenwe ons richting Castro Verde, voor 1 nacht.. 
Dag 5. Alentejo, Algarve.De opmerkelijke omgeving van Castro Verde isde beste plek in Portugal voor steppevogelsinclusief grote trap.
Dag 6 & 7. AlgarveHoge zeekliffen en lage Mediterrane vegetatiezijn karakteristiek voor de ZW punt vanEuropa bij de Kaap Sao Vicente en het dorpjeSagres. Ideaal gebied om een dag rond testruinen op zoek naar zangvogels en roofvo-gels op trek. Kuifaalscholver, havikarend,blauwe rotslijster en rotszwaluw verblijvenhier het hele jaar. Er is een getijdegebied enzoetwater met riet met oa purperkoet.
Dag 8. Retour vliegveld Lissabon.

Zwartbuikzandhoen (Foto: Jos Kap).

Zeevogelobservatie op Cabo Espichel (Foto: Jos Lap).

Wolf in NW Spanje (Foto: Wil Luiijf).

Vale Gieren op de voederplaats (Foto: KW).

Audouins meeuwen in Ebro Delta (Foto: KW).

Meer op internet:
aragonnatuur.com



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.

Het dorp Sipán Het dorp Sipan ligt 14 km. ten  NO van  de stadHuesca, waar u alles kunt krijgen wat u nodigheeft. Rond het dorp zijn steeneikbossen, aman-del- en olijfboomgaarden, graanvelden enriviertjes. Er lopen onverharde paden die ideaalzijn om wandelingen te maken.Ons huis Casa Correo kijkt op het noorden.Voor het huis ligt een fraai plasje met o.a.  libel-len en waterslangen. Het dakterras is het hoog-ste punt van het dorp en geeft rondom eenfenomenaal uitzicht over de omgeving. Het huisis in 1998 geheel gerenoveerd zonder de oor-spronkelijke stijl aan te tasten.
Indeling: bgg. entree, berging en trap. 1everd. woonkamer (boeken, houtkachel),keuken, ruime badkamer met douche entoilet. 2e verd. slaapkamer met 2 persoonsbed, slaap kamer met 2x1 persoons bed.Electrische verwarming. Dakterras. Eigenparkeerplaats.

Wandelen zonder iemand tegen te komen? 

Gasten ontvangen een Pdf met wandelroutes.

Casa Correo (Sipan) Vakantiehuis Pyreneeën:
Sipán  (Huesca)

€ 390,00 p. week, incl. lakens, 4 p.

Incl. excursIeadvIezen, scHoon acHTerlaTen,  sleuTel

 Halen In Huesca. eIndscHoonmaak € 35.
Ook boeken via Natuurhuisje.nl, 

(Advertentie)

Casa Correo in Sipán.

Wandelroute in de Sierra de Guara.

Als het bos je uitnodigt voor een ontdekkingsreis, of als een beekje 
je steeds dieper de vallei in laat lopen, geef je vooral de voorkeur 
aan een lichte, compacte verrekijker. Zo kun je snel en zonder gedoe 
genieten van deze magische momenten. Dit is nu precies de reden 
waarom de CL Companion-verrekijker van SWAROVSKI OPTIK 
de eerste keus is voor wandelaars. Met zijn uitstekende optiek en 
handzame ontwerp is deze robuuste verrekijker je trouwste metgezel, 
altijd en overal. Met SWAROVSKI OPTIK behoort de wereld 
aan hen die schoonheid kunnen zien.

CL COMPANION
DE WEG IS 
JE BESTEMMING

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

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