Beste Natuurvrienden,
In 2018 organiseert Stichting Vogelreizen weer
mooie vogelreizen naar bestemmingen binnen
en buiten Europa. Alle reizen komen natuurlijk
in het inmiddels vertrouwde jaarprogramma
dat in oktober verschijnt. De reizen aan het
begin van 2018 brengen we graag eerder
onder uw aandacht, zodat u eventueel tijdig
plannen kunt maken. Meer informatie over de
reizen kunt u verkrijgen via het
telefoonnummer en/of het e-mailadres dat u
onderaan dit overzicht aantreft.

Sri Lanka
Sri Lanka
stond tot
1972
bekend als
Ceylon en
ligt 50
kilometer
ten zuiden van India. Het eiland wordt ook wel
eens de groene parel van de Indische oceaan
genoemd. We bezoeken o.m. het bos dat op
vogelgebied het beste is wat Sri Lanka te
bieden heeft, het Sinharaja tropical rainforest.
Tropische vlinders en exotische vogelsoorten
vallen ons ten deel. Maar liefst 21 van de 25
endemische vogelsoorten van Sri Lanka
komen voor in dit prachtige gebied. Een greep
uit het aanbod. Red-faced malkoha, Sri Lanka
Blue Magpie, White-faced starling ,
Greenbilled coucal, Sri Lanka Wood
pigeon(allen endemisch!!) Indian pitta en Sri
Lanka Myna. Voorts maken we tijdens deze
reis een paar prachtige boottochten op de
oceaan ten zuiden van Dondra. We bevinden
ons hier op één van de beste plaatsen ter
wereld voor het spotten van het grootste
zoogdier dat ooit heeft geleefd, de Blauwe
vinvis. En natuurlijk mag een bezoek aan Yala
nationaal park niet ontbreken.
 16-daagse reis: Reisnr. 1801SRI
 januari 2018
 Reisleiders Frank Saris
 Richtprijs: € 3600,- p.p.
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Deltaweekend
Wie ’s winters denkt
aan vogels in de
delta van zuidwest
Nederland, komt al
gauw uit op: wilde
ganzen. En
ongetwijfeld zullen
de deelnemers aan dit wintervogelweekeinde, deze ook volop zien. Maar buiten
wilde ganzen verkiezen méér vogelsoorten de
delta als winterkwartier: zwanen, eenden,
roofvogels, steltlopers en, langs de
Brouwersdam, zeeduikers en zee-eenden. We
gaan speuren naar o.m. de Dwergganzen in
het Oude Land van Strijen, naar Slechtvalken
en Ruigpootbuizerds op de Slikken van Flakkee
en naar IJseenden langs de Brouwersdam,
tussen Goeree en Schouwen.
Op het programma staan bezoeken aan
belangrijke vogelgebieden in de Hoeksche
Waard, op Goeree-Overflakkee en op
Schouwen-Duiveland.
 2-daagse reis: Reisnr. 1802DEL
 27 en 28 januari 2018
 Reisleiders Emile Dirks en Sander
Elzerman
 Richtprijs: € 109,- p.p.

Kraanvogels van Fochteloo
Ruim 250 jaar
lang moest
Nederland het
zonder
broedende
Kraanvogels
stellen. Maar
in 2001 was
het zo ver; in het Fochteloërveen keerde
deze imposante soort terug! Dit toont
aan dat natuurherstel en het uitbreiden
van dit reservaat prachtige resultaten
kan opleveren. Het herstel van dit unieke
hoogveengebied startte in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Uitbreiding
van het reservaat en het creëren van
extra ecologische verbindings- en
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Rabobank NL58RABO0123423945
Inschrijving KvK Utrecht nr. S 41186008
telefoonnummer: 026 - 3723 990

2
overgangszones hebben er toe
bijgedragen dat het reservaat zelfs van
nationale ecologische waarde is
geworden. Ga mee met deze unieke
driedaagse ontdekkingsreis en geniet
van Kraanvogels en van tal van andere
vogelsoorten.






3-daagse reis: Reisnr. 1803FOC
2 t/m 4 maart 2018
Reisleider: Emile Dirks
Richtprijs: €147,- p.p.

Ethiopië
Een vogelreis
naar Ethiopië,
met ruime
aandacht voor
cultuur! Na een
2-daagse trip
naar Ankober,
leefgebied van
de endemische Ankober Serin, vliegen we naar
Mekelle, de hoofdstad van de noordelijke
deelstaat Tigrai. Via de steile oostelijke rand
van het hoogland dalen we af naar het
Afargebied. Een kasteel van keizer Yohannes
en het gedenkteken aan de bloedige
burgeroorlog in de 80-er jaren zijn het
bezoeken waard. Dan naar Abiy Adi aan de
westkant van het hoogland, gelegen aan een
spectaculaire rivier canyon en met prachtig
uitzicht op de Siemien bergen. Endemen als
White-billed Starling en Black-winged Lovebird
zijn hier talrijk. Hier ook 2 kleine in de rotsen
uitgehakte kerkjes. We rijden door een ruig
berglandschap naar Aksum waar 2 vogelrijke
meren liggen en dat bekend is om de
obelisken en de Ark des Verbonds. Voor de
orthodox christenen een belangrijke
bedevaartsplaats. Via Lalibela met zijn 13
monolitische rotskerken (ook wel het 8ste
wereldwonder genoemd) vliegen we terug
naar Addis Abeba, waar we vogels kijken op
een hoogvlakte en/of enkele musea bezoeken.
 15-daagse reis: Reisnr. 1804ETH
 21 februari t/m 7 maart 2018
 Reisleider: Lieuwe Dijksen
 Richtprijs: € 3100,-

Vogels van het Geuldal
In dit mooie gebied
in het uiterste
zuiden van ons land
gaan we op zoek
naar o.a.
de Appelvink, de
Grote gele kwikstaart, de Middelste bonte
specht, de Waterspreeuw en de IJsvogel.
We verblijven in het rustig gelegen hotel
"Vue"in het gehuchtje Geulhem. Alleen het
hotel is al een bezoek op zich waard!!
Onze uitstapjes brengen ons onder meer:
- naar de “Curfsgroeve” in het Geuldal (een
oude mergelgroeve die nu een uniek
natuurgebied geworden is),
- naar het Belgische Plombières.
We maken van daaruit een mooie wandeling
langs de bovenloop van de Geul door een
uniek natuurreservaat. Daar verwachten we
de Waterspreeuw en de IJsvogel.
Dit natuurgebied is ontstaan op oude
terreinen van lood- en zinkmijnen. Op deze
laatste gronden groeit de bekende zinkflora
met o.a. het prachtige gele Zinkviooltje.
Op de derde dag is er voor de liefhebbers vóór
het ontbijt een dageraadsexcursie door het
vochtige natuurgebied “Ingendael”.
‘s Ochtends brengen we opnieuw een bezoek
aan het Geuldal. We wandelen terug door een
hellingbos met een bezoek aan de
“Meertensgroeve”, een oude grind- en
zandgroeve die nu het leefgebied is van o.a.
de Vroedmeesterpad en de Geelbuikvuurpad.
 3-daagse reis: Reisnr. 1805LIM
 11 t/m 13 april 2018
 Reisleider: Raymond Oostwegel en Ton
Jeuken
 Richtprijs: €259,- p.p.

Mallorca
Eind april –
begin mei is
een mooie tijd
om op Mallorca
kennis te
maken met
mediterrane
vogelsoorten
en met trekvogelsoorten die bij ons in de
‘lage landen’ nog moeten arriveren.
Tijdens onze 8-daagse reis bezoeken we
natuur- en vogelreservaten van naam en
faam. Ze zijn voornamelijk in het
noorden van het vogeleiland gelegen.
Ons hotel ligt daar ook, vlak bij een
uitgestrekt moerasgebied. Met onze
minibus gaan we op zoek naar tal van
prachtige soorten: Kwak, Purperreiger,
Visarend, Eleonora’s Valk, Purperkoet,
Knobbelmeerkoet, Griel,
Roodkopklauwier, Zwartkoprietzanger,
Vale Pijlstormvogel, Scopoli’s
Pijlstormvogel, Audouins Meeuw,
Balearische Grasmus, Hop en héél veel
soorten meer! Ga mee met deze
bijzondere ontdekkingsreis.






8-daagse reis: Reisnr. 1806MAL
eind april -begin mei 2018
Reisleider: Emile Dirks
Richtprijs: €1169,-

Eifel
De Eifel
heeft
veel te
bieden
in deze
tijd van
het jaar.
Vogels van de bergbeken zoals IJsvogel,
Grote Gele Kwikstaart en Waterspreeuw
zijn goed te zien. Boven de bosgebieden
jaagt de Rode Wouw en is misschien de
Zwarte Ooievaar te zien. Maar de
hoofdattractie van deze reis is de Oehoe.
De grootste uil ter wereld heeft zijn oude
broedlocaties in de Eifel weer terugStichting Vogelreizen
p.a. Nieuwe weg 5
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www.stichtingvogelreizen.nl

gevonden na decennia van vervolging.
Tijdens deze reis zullen we proberen de uil
te spotten. Dit is uw kans om een aantal
soorten die u niet vaak ziet op korte afstand
van Nederland te zien in een prachtig
bloesemrijk landschap.
 5-daagse reis: Reisnr. 1807EIF
 22 t/m 26 april 2018
 Reisleider: Michel Kuijpers
 Richtprijs: € 525,-

Varanger
Begin juni heeft u de
unieke gelegenheid
om op ontdekkingstocht te gaan naar
ruige gebieden ver ten
noorden van de
poolcirkel. In het
uitgestrekte gebied van het Varangerschiereiland, het Varangerfjord en de
Barentsz-zee gaan we kennis maken met
vogelsoorten die soms of regelmatig in onze
lage landen overwinteren of er tijdens de
trektijd te zien zijn. Bijzonder is dat we
soorten te zien zullen krijgen in hun fraaie
zomerkleed en dat we van veel vogels de, ons
waarschijnlijk onbekende, roep of zang zullen
horen. Hierbij valt te denken aan Parel- en
Roodkeelduiker, Ruigpootbuizerd, Zeearend,
Smelleken, Drieteenmeeuw, Grote en Kleine
Burgemeester, Kleine en Kleinste Jager, Alk,
Zeekoet, Papegaaiduiker, Grauwe Franjepoot,
Roodkeelpieper, Strandleeuwerik, Beflijster,
Keep, IJsgors en Sneeuwgors. Ook kunnen we
soorten tegenkomen die bij ons niet of zelden
waargenomen worden, zoals: Stellers Eider,
Koningseider, Giervalk Moerassneeuwhoen,en
Kortbekzeekoet.
 10-daagse reis: Reisnr. 1808VAR
 ca. 9 t/m 18 juni 2018
 Reisleider: Aad den Boer en Ton Elzerman
 Richtprijs: € 1995,-
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Farne Islands
In 2018 gaan we
op reis naar de
Engelse Farne
Islands in de
Noordzee, voor
de kust van
Northumberland en maken kans om op deze
eilanden een keur aan broedende kust- en
zeevogelsoorten te ontmoeten: Alk, Zeekoet,
Noordse Stormvogel, Papegaaiduiker (40.000),
Drieteenmeeuw, Kuifaalscholver, drie
sternsoorten, vier meeuwensoorten en tal van
andere boeiende soorten. Daarnaast
bezoeken we het binnenland Northumberland
National Park en wandelen daar in de
prachtige Cheviot Hills op zoek naar o.m.
Waterspreeuw, Grote Gele Kwikstaart,
Beflijster, Schots Sneeuwhoen en Slechtvalk.
Tevens gaan we een dagje Schotland in, naar
de beroemde Bass Rock: een eiland met een
kolonie van wel 150.000 Jan van Genten. De
grootste kolonie van deze soort ter wereld!
 6-daagse reis: Reisnr. 1809FAR
 23 t/m 28 mei 2018
 Reisleider: Emile Dirks
 Richtprijs: € 899,-

vanuit de boot vogelen en zoeken naar
soorten als Roze en Kroeskoppelikaan,
maar ook kleintjes als Krekelzanger en
Zwartkoprietzanger. Een fraaie afsluiting
van deze prachtige reis!
 11-daagse reis: Reisnr. 1810BUL
 ca. 2 t/m 12 juni 2018
 Reisleider: Michel Kuijpers
 Richtprijs: € 1524,-

en verder in 2018....














Schiermonnikoog: Reisnr.
1811SCH
4-daagse reis
23 - 26 september 2018
reisleider: Emile Dirks
Richtprijs: € 349,-

Mexico: Reisnr. 1812MEX
13-daagse reis
2e/3e week oktober 2018
Reisleider: Janus Verkerk
Richtprijs: € 3100,-

Bulgarije/Roemenie
Tijdens deze
prachtige reis
bezoeken we
verschillende
landschappen, met
daardoor veel
verschillende vogelsoorten. We starten op
de steppen in Bulgarije, met naast veel
watervogels ook prachtige soorten als
Bijeneter, Scharrelaar, Hop, maar ook
minder bekende als de Arendbuizerd,
Zwartkopgors en Veldrietzanger.
Ook de liefhebbers van roofvogels zullen
volop aan hun trekken komen met soorten
als Dwergarend, Sakervalk, Roodpootvalk
en Schreeuwarend.
We eindigen in een van Europa’s meest
spectaculaire wetlands, de Donau delta.
Hier zullen we een paar dagen vooral



Hongarije: Reisnr. 1813HON
 7-daagse reis
 oktober 2018
 Reisleider: volgt
 Richtprijs: € 1100,-







Ethiopië: Reisnr. 1814ETH
22-daagse reis
oktober 2018
Reisleider: Lieuwe Dijksen
Richtprijs: € 3600,-



Portugal / Algavre
Reisnr. 1815POR
8-daagse reis
begin november 2018
Reisleider: Emile Dirks
Richtprijs: €900,-






