Assam en Arunachal Pradesh

16 daagse vogelreis maart 2021naar
Eaglesnest,Nameri,en Kaziranga
Onder begeleiding van Janus Verkerk

Algemeen
Arunachal pradesh
Een reis door het onontdekte noordoost India laat u kennis maken met een ander
India. Bergen gevormd door de uitlopers van de Himalaya. Hoge bergpassen,
valleien of struinen door de rhodondendronbossen van Arunachal Pradesh. Hier
zoekt u echt naar de meest bijzondere vogelsoorten van India. Tijdens uw reis naar
deze uitzonderlijke bestemming kunt u uw hart ophalen als vogelliefhebber.
Ingeklemd tussen Tibet in het noorden, China in het noord oosten, Myanmar in het
zuid oosten en Bhutan in het westen ligt Arunachal pradesh, één van de parels van
noord-oost India.
Eaglesnest
De absolute topper voor de vogelliefhebber is zonder twijfel Eaglesnest wildlife
sanctuary. In het reservaat liggen een aantal tracks en onderkomens die borg staan
voor de bulk van de “starspecies” die dit gebied zo bekend maakt onder vogelaars.
Achtereenvolgens bezoeken we de gebieden rond Dirangzong en de Selapas, de
Shangti vallei, de omgeving van Mandala, Samdrup Khang, Lama camp,
Bompucamp en Sessni. De vogellijst is indrukwekkend met kans op schitterende
vertegenwoordigers van de families van laughingthrushes, spechten, sunbirds,
lijsters, minla`s, fulvetta`s , babblers, sibia`s en yuhina`s. Om maar een greep te
doen uit het gevarieerde aanbod aan alleen al vaak nieuwe vogelfamilies.

Assam
Meanderende rivieren, ruige bossen en een gevarieerde flora en fauna. Assam ligt
verscholen in het uiterste noordoosten van het Indiase subcontinent en maakt
onderdeel uit van de zeven zusters van India. Assam vormt het centrale deel hiervan,
gecentreerd als het is rondom de kilometers brede Brahmaputra rivier.

Deze constant waterrijke rivier heeft een prachtige vallei uitgeslepen met steile
dichtbegroeide heuvels . Kaziranga en Nameri, de twee bekendste nationale parken
bevinden zich in de uitlopers van de Himalaya de zogenaamde terrai die zeer rijk is
aan flora en fauna.

Kaziranga
Het nationaal park Kaziranga is
een reservaat in de Indiase
deelstaat Assam. Het gebied is
wereldberoemd vanwege het
voorkomen van de grootste
populatie Indische neushoorns
ter wereld. Het park dat sinds
1985 op de werelderfgoedlijst
staat ligt aan de zuidrand van
de Brahmaputra rivier en aan de
voet van de Mikir heuvels. Niet
verstoord door de aanwezigheid
van de mens biedt het park een goede schuilplaats voor grote hoeveelheden
olifanten. Daarnaast heeft het gebied een gezonde populatie tijgers. Andere
interessante zoogdieren zijn o.a. de Sloth beer, Gangesdolfijn, Hoolock
Gibbon, Gaur, Muntjac en Barasingha. Jaarlijks overstroomt de Brahmaputra
rivier meer dan de helft van het gebied wat resulteert in een waterrijk habitat
dat plaats biedt aan duizenden watervogels. De complete avifauna omvat
meer dan 300 vogelsoorten waaronder Black-necked strork, Lesser adjutant,
Pallas`s fish eagle, Bengal florican, Swamp francolin,Grey peacock-pheasant,
Great Hornbill, Green imperial pigeon en Silver-breasted broadbill.

Nameri
Nameri National park is gesitueerd in de uitlopers van de oostelijke Himalaya
en deelt zijn grens met Pakhuj Wildlife sanctuary. De beide gebieden samen
beslaan een oppervlakte van meer dan 1000 km2. Grote grasvlaktes,
rivierbegeleidende bossen, waterpartijen en bamboebossen, het is er allemaal
te vinden. De zoogdierfauna is er zeer rijk. Na Manas vormt dit het tweede
beste gebied voor de bescherming van de Bengaalse tijger. Er komen
overigens meer dan 30 soorten grotere zoogdieren voor. Dat zo`n gebied
daarnaast een indrukwekkende avifauna heeft moge duidelijk zijn.
Paradepaartje voor vogelaars is zonder twijfel de White-winged wood duck,
een op wereldschaal ernstig bedreigde soort die hier zijn laatste
toevluchtsoord heeft. Er resteren nog slechts zo`n 150 broedparen.
Ibisbill

Andere topsoorten
die we hier tegen
kunnen komen zijn
de Great- Wreatheden Rufousnecked
hornbill,Ibisbill en
Sultan tit.

Algemene reisinformatie
Begeleiding
Voorzien van een streeplijst met de te
verwachten vogelsoorten zoekt u onder
begeleiding van Janus Verkerk (Stichting
Vogelreizen ) naar de meest bijzondere
vogelsoorten. De expertise van lokale
gidsen mag hierbij zeker niet ontbreken.
U kunt voor informatie natuurlijk altijd
bellen of mailen. janusverkerk@hetnet.nl
06-21253594
Uw reisleider in Nepal

Inschrijving
Wilt u mee, reageer dan door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te
retourneren en een aanbetaling van ca. 25 % (750 euro) over de geïndiceerde
reissom over te maken. Uitsluitend na ontvangst van uw boekingsformulieren
en de aanbetaling is uw aanmelding geldig. Het verdient aanbeveling om
voorafgaand aan het verzenden van het boekingsformulier via telefoon of email contact op te nemen met de reisleider. U kunt dan informeren of er nog
plaats is. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw aanbetaling is ontvangen.
Niet Roken
In de bus of aan tafel wordt roken niet op prijs gesteld.
Aanbevolen Literatuur
Boeken: Helm Field guides
Birds of the Indian subcontinent
Richard Grimmet, Carol Inskipp, Tim Inskipp Oxfordpress
ISBN: 978-0-19-807722-0
Tijdverschil
In India is het ’s winters 4,5 uur later dan in Nederland.
Paspoort/Visum
India heeft een visumplicht. Voor de aanvraag van het Indiavisum is een
paspoort benodigd dat na uitreis nog minimaal 6 maanden geldig is. Ruim
voor aanvang van de reis ontvangt u meer informatie over de te volgen
procedure.
Verzekeringen
Als u zelf een verzekering afsluit/heeft afgesloten, denkt u er dan aan om uw
polisnummer en het telefoonnummer van het SOS-meldpunt te noteren.

Himalayan Cutia
Vaccinaties
Raadpleeg hiervoor tijdig uw huisarts, de GGD of raadpleeg de website van de
travel clinic. Voor deze reis is eigenlijk geen enkele vaccinatie verplicht en het
risico van malaria is gering.
Medicijnen en drogisterij-artikelen
Het is niet onverstandig om diacure of een vergelijkbaar middel mee te nemen.
Ook een middel tegen insekten (vooral muggen) en insektenbeten wordt
aangeraden. Daarnaast moet u zorgen voor een goede bescherming tegen de
zon (Denk aan een zonnebrandcreme met een hoge UV-factor).
Water
Het kraanwater kunt u beter niet drinken. Het gebruik van flessenwater, (overal
te koop) wordt dringend aangeraden.
Fotografie/film/video
Neem een ruime geheugenkaart mee vanuit Nederland. Op niet alle plaatsen
kunnen de batterijen en accu`s worden opgeladen.
Geldzaken
Het betaalmiddel is de Indian Rupee. Het wisselen van contant geld is geen
enkel probleem. Gezien de kleine
bestedingen verdient contant geld de voorkeur.

Elektriciteit
De stroomspanning is 220 Volt, 50 Hertz en 2- of soms 3-polige
stopcontacten. Verloopstekkers zijn bij de ANWB-kantoren verkrijgbaar.
Stroomstoringen komen regelmatig voor.
Telefoneren/faxen
Het mobiele telefoonverkeer van en naar India is rechtstreeks, maar geeft
soms problemen door overbezetting, communicatiestoornissen en dergelijke

Tibet
Bhutan

China

Myanmar

Dagprogramma Onder voorbehoud. Kleine wijzigingen mogelijk
afhankelijk van vliegtijden en lokale omstandigheden.

Great hornbill

Dag 1
Aankomst New Delhi Indira Gandhi national airport. We verblijven in een hotel
niet ver van de luchthaven.
Dag 2.
Een binnenlandse vlucht brengt ons van New Delhi naar de deelstaat Assam.
Vanuit Guwahati, de grootste stad van Assam, is het nog ongeveer 5 uur
rijden naar Nameri. Onderweg wordt natuurlijk al wat gevogeld. We
overnachten in een kwalitatief goed ecocamp gelegen vlakbij de rivier.
Dag 3.
Nameri is landschappelijk fenomenaal. Het ligt op de grens van de Assam
vallei en het bergachtige Arunachal Pradesh. Per boot maken we een tocht
van 13 km waarbij we de Jai Bhoroli rivier afzakken. Nu is de kans op Ibisbill
het grootst. Daarnaast is er kans op Long-tailed broadbill of Green Cochoa
om maar een paar droomsoorten te noemen. Mocht dat niet lukken dan blijft er
nog genoeg over. Wat te denken van Ruddy-, Oriental dwarf- en Blue-eared
kingfisger, White-cheeked partridge, Great- Wreathed- en/of Rufous-necked
hornbill. Na de middag vertrekken we voor een rit naar het 164 km verder
noordelijk gelegen Dirangzon. Dit ligt reeds op 1500 m. hoogte en we vogelen

in de buurt van Sessa orchid. We verblijven voor drie nachten in hotel
Samdrup Khang.
Dag 4
Vroeg vogels kijken in de Selapas en later op de dag via de Shangti vallei
terug naar hotel Samdrup Khang. Een greep uit de vogelsoorten die we
kunnen verwachten: Blood pheasant, Snow partridge, Snow pigeon, Rufousbellied hawk-eagle, Blue fronted robin, Little forktail, Golden bush robin, Cutia,
Rufous-bellied shrike babbler, Red-tailed minla, Scaly laughing thrush, Coralbilled scimitar babbler. Er zijn goede kansen op Himalayan monal en
Grandala.
Dag 5
Dirang/Mandala/Dirang. Een volle dag vogelen in de Mandala sectie. Te
verwachten vogelsoorten zijn o.a. verschillende roodmussoorten, verschillende
parrotbills, Gould`s shortwing, Fire-tailed myzornis, Ludlow`s fulvetta, Bhutan
laughingthrush, Little bunting, Notenkraker, Crimson-breasted woodpecker.
Het beloofd een zeer aantrekkelijke dag te worden in een soortenrijk gebied.
Dag 6
Al vogelend richting Lamacamp waar we een nacht verblijven. Onderweg zien
we soorten als Bugun liocichla, verschillende soorten laughingthrushes, Black
eagle, Cutia, Rufous-backed sibia, Besra, Green-tailed sunbird, Hill partridge,
en met wat geluk de Temminck`s en of Blyth`s tragopan.
Dag 7
` s Morgens vogelen rond lamacamp, daarna een rit naar Bompu camp waar
we na de middag aankomen.
Dag 8 en 9
Vogels kijken rond Bompu dat ligt op een hoogte van 1940 m. We bezoeken
de omgeving van Sunderview en Sessni. De beste soorten die we mogelijk
zien zijn o.a. Ward`s trogon, Temminck`s en Blyth`s tragopan, Hodgson`s
frogmouth, meerdere soorten wren babblers, Lesser shortwing, Orange bellied
leafbird, Streaked spiderhunter, Drajeeling woodpecker, meerdere soorten
tesia`s, Rufous necked Hornbill, Gray peacock-pheasant, Rufous throated
partridge, fulvetta`s, sibia`s en meerdere boomkleversoorten.
De lijst zal zeker langer zijn en het vogelen in een dergelijk landschap is al een
belevenis op zich.
Dag10
Vogeltocht van Bompu naar Lamacamp waar we wederom overnachten.
Dag 11
Al vogelend van Lamacamp naar Nameri national park. In de avond kijken we
langs de rivier naar overvliegende Wreathed hornbills.

Dag 12
Vanmorgen gaan we onder begeleiding van lokale (gewapende) gidsen op
zoek naar een van de zeldzaamste vogels ter wereld de White-winged wood
duck. Het is niet de schoonheid maar de zeldzaamheid die deze eend tot een
zeer gewilde soort maakt bij vogelaars. Hiervoor moeten we eerst met een
boomstamkano de rivier oversteken en maken we een flinke wandeling naar
wat afgelegen plasjes die diep in het bos verscholen liggen. Alleen wanneer
we ons zeer stil gedragen maken we kans op deze schuwe vogels. Mocht het
niet lukken dat is het aanbod aan soorten overigens super. Pied falconet, twee
soorten broadbills, Scaly thrush, twee soorten spiderhunters, fraaie
spechtensoorten maar ook de laatste wilde Indische buffel of Gaur behoren tot
de mogelijkheden. We lopen letterlijk in de voetsporen van de Bengaalse
tijger. De kans op een ontmoeting is echter klein. Na de middag gaan we naar
de omgeving van Kaziranga.
Dag 13
Een volle dag voor dit immens grote nationale park. Het gebied is vooral
bekend voor de grote en gezonde populatie van de Indische
pantserneushoorn die we dan ook zeker zullen tegenkomen. Maar ook een
ontmoeting met wilde olifant, en zelfs Bengaalse tijger is niet uit te sluiten. Per
open landrover doorkruisen we het gebied onder leiding van een lokale gids
die de bijzondere vogels weet te vinden. Bruine visuil behoort tot de
mogelijkheden en zo ook Kalijfazant, Swamp francolin, Witband zee-arend,
Grey-headed fishing eagle, Barred owlet, Great hornbill en Pied harrier. “to
name a few”. Greater adjutant en Bengal florican zijn de laatste jaren erg
zeldzaam geworden en het
zal dan ook niet meevallen
deze aan de lange lijst toe te
voegen. Niet in het minst
omdat hier ook het grote
wild onze aandacht opeist.
Dag 14
Na het ontbijt rijden we naar
Guwahati met misschien
nog wat “ stops on the way”.
Tegen de avond komen we
aan in Delhi waar we,
afhankelijk van het
vluchtschema, nog een
overnachting hebben.

White-winged wood-duck

Dag 15
Transfer naar Delhi internationaal voor de terugvlucht naar Nederland.

Stichting Vogelreizen
Streeft met name de volgende doelen na:
 Het initiëren, ontwikkelen en produceren van natuurreizen, in het bijzonder naar unieke
natuur- en vogelgebieden in binnen- en buitenland, afgestemd op wensen van deelnemers;
 Het bevorderen van duurzaam toerisme door het samenstellen van verantwoorde
reisprogramma’s;
 Het garant staan voor optimale reis- en vogelkundige begeleiding door onbezoldigde,
Nederlandse deskundigen;
 Het uitwisselen en gebruikmaken van contacten met zowel nationale als internationale vogelen natuurbeschermingsorganisaties, alsmede van diensten van locale gidsen;
 Het organiseren van vogelreizen inclusief begeleiding, al dan niet via ANVR/SGR aangesloten
reisorganisaties;
 Het leveren van financiële bijdragen aan locale vogel- en natuurbeschermingsprojecten.
STICHTING VOGELREIZEN
Spant zich in om de regionale bevolking zoveel mogelijk in economische zin te laten meeprofiteren
van ons bezoek, door inschakeling van plaatselijke agenten, gidsen en chauffeurs en door gebruik te
maken van locale accommodaties en producten. Vanzelfsprekend met respect voor de natuur, alsook
voor het culturele en religieuze erfgoed van ons gastgebied.
STICHTING VOGELREIZEN
Laat deelnemers, in een informele en ontspannen sfeer, kennismaken met vogels in nabije en verre
vogeloorden. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan vogelbeschermings- en algemene
natuurbeschermingsaspecten. Gebleken is dat deze reizen een effectief middel kunnen zijn om
plaatselijke autoriteiten te overtuigen van de noodzaak rijke natuurgebieden in eigen land of streek te
beschermen.
STICHTING VOGELREIZEN
Organiseert uitsluitend reizen voor kleine groepen deelnemers: 1 of maximaal 2 groepjes van 8/14
personen, die beslist geen geoefende wandelaar hoeven te zijn, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
De meeste reizen zijn geheel verzorgd. Bijna alles wordt geregeld, zodat de vogelaar volop kan
genieten. De reisbegeleiders hebben een jarenlange ervaring en een gedegen vogelkennis. Met veel
genoegen leren ze, zowel beginnende als gevorderde vogelaars, de flora en fauna in zorgvuldige
geselecteerde vogel- en natuurgebieden te herkennen. Ook fotografen komen aan hun trekken.
Onderweg is voldoende gelegenheid om opnames te maken.
STICHTING VOGELREIZEN is er voor vogelliefhebbers én vogels. Het is een non-profit organisatie
die voortkomt uit de reisservice die Vogelbescherming Nederland voorheen voor haar leden
verzorgde.
Bereikbaarheid Stichting Vogelreizen
Hoewel wij u graag 7 dagen per week en 24 uur per dag te woord willen staan, is dit helaas niet
mogelijk. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar via het telefoonnummer: 026-3723990
Uw boodschap of vraag wordt vastgelegd en vervolgens wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld door
de begeleider van de reis waar uw specifieke belangstelling naar uit gaat. Op deze manier kunnen wij
garant staan voor actuele informatie en een direct contact tussen reiziger en begeleider.
U kunt ons 24 uur per dag bereiken via het E-mailadres: info@stichtingvogelreizen.nl

Stichting Vogelreizen · Nieuweweg 5 4761 PE Zevenbergen Nederland
Rabobank 1234.23.945
IBAN: NL58RABO01234 239 45 · BIC: RABONL24 · K.v.K. Utrecht S 41186008
e-mail: info@stichtingvogelreizen.nl

REISINFORMATIE
Betreft:

Assam en Arunachal pradesh

Reisnummer:

21/02 India

Reisperiode:

Eerste twee weken van maart 2021 (data kunnen nog iets
afwijken i.v.m. mogelijke verandering van de heen- en
terugvlucht).

Aantal deelnemers:

max. 9 deelnemers

Reissom:

Euro 3649,- p.p. o.b.v. volpension,
Vroegboekkorting Euro 50,Na vroegboekkorting Euro 3599,-

Specifieke
vogelinformatie &
16-daagse rondreis door
Assam en Arunachal
Pradesh

Janus Verkerk
Tel. 06-21253594,
E-mail janusverkerk@hetnet.nl

In de reis zijn inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retourvlucht Amsterdam-Delhi
2 binnenlandse vluchten Guwahati vice versa
Transfers van en naar luchthavens;
alle overnachtingen in hotels en wildlife lodges , tented camps
Accommodatie o.b.v. indeling in 2-pers.kamer.
Volpension (ontbijt, lunch en diner);
Vervoer ter plaatse per airco minibus incl. locale chauffeur en lokale gids.
Alle excursies b.v. boottocht,gamedrive, jeepsafaris etc.
Nederlandse begeleiding door Janus Verkerk gedurende gehele reis en lokale gids.
Waarnemingslijst vogelsoorten;

Niet inbegrepen zijn:
•
1-pers.kamertoeslag ad € 585,- p.p.
•
Annuleringsverzekering (verplicht) en reisverzekering
•
Uitgaven van persoonlijke aard, zoals consumpties, communicatie met thuisfront,
souvenirs. Voor fooien moet u rekenen op ca. 35,- Euro p.p.
Boeking
Boeking geschiedt door invulling en retourzending van bijgevoegd boekingsformulier naar de
Stichting Vogelreizen en door overmaking van ca. 25% van de reissom, t.w. € 750,- p.p.,
onder vermelding van reisnummer 02/21 India. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw
aanbetaling is ontvangen . Mocht er onverhoopt onvoldoende deelname zijn, dan zal de reis
worden geannuleerd en zal de al ontvangen aanbetaling aan u worden teruggegeven.
•
De reissom is onder voorbehoud van prijs-, premie-, koerswijzigingen en toeslagen
van derden (waaronder een evt. brandstoftoeslag).
•
Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen indien
de reisleiding dit noodzakelijk acht.

