Vogelreis Andalusië
mei 2023
Zuid-Spaanse landschap met Laguna Fuente de Piedra

Vogels van Andalusië
Het in het zuiden van Spanje gelegen Andalusië kent vele mogelijkheden voor vogelexcursies. Droge
steppeachtige terreinen, rivieren en meren, bergen en kust. Ieder biotoop kent zijn eigen avifauna.
Sommige soorten, zoals Zwarte tapuit en Moorse nachtzwaluw laten zich hier op steenworp afstand
van Afrika het beste zien of horen. Meer algemene soorten als de Kleine zwartkop, Graszanger,
Blauwe rotslijster en Bijeneter duiken regelmatig op tijdens deze rondreis door Andalusië. Uiteraard
slaan we de karakteristieke witte stadjes niet over om zo nu en dan op een terras neer te strijken.
Daar zien wij dan ook volop Roodstuitzwaluw. In de uitgestrekte rijstvelden van La Janda gaan we
genieten van de vele reigerachtigen en Ooievaars die hier hun voedsel zoeken. In de bergen van
Grazalema vinden we Grijze gors, Alpenkraai en Dwergarend. Laat u verrassen door dit mystieke
landschap, de mediterrane cultuur en de vele specifieke vogelsoorten die Andalusië rijk is!

______________________________________
in vogelvlucht:
• 10-daagse vliegreis Andalusië / Spanje
• vr. 5 mei t/m zo. 14 mei 2023
• reissom: € 1499,- pp op basis van gedeelde
tweepersoonskamer;
• verzorging: halfpension plus veldlunch
• reisleider: Stef Strik
______________________________________
Mediterrane genoegens
Andalusië staat bekend om de heerlijke
warme temperaturen, zuidelijke leefwijze,
goede keuken (veel vis) en ontspannen sfeer.
We zijn weg uit de gejaagde westerse cultuur.
Mañana - mañana is hier het credo. Toch

willen wij u zoveel mogelijk van deze provincie
laten zien. En zoveel mogelijk natuur en
vogels. Daarom doen we drie verschillende
gebieden aan. Wel verblijven we steeds
meerdere dagen op één locatie om gestress te
voorkomen. De onderkomens liggen middenin
de te bezoeken natuurreservaten.

Audouins meeuw
Vanuit het logies maken we dagelijks
bijzondere excursies met ons personenbusje,
bestuurd door de reisleider. Op deze manier
krijgen we een fraai beeld van de natuur en de
vogels. En van een vleugje cultuur. De
bedoeling van onze reis is om te genieten van
de vele mooie en bijzondere vogelsoorten van
Andalusië. We zijn er niet op uit om zo veel
mogelijk soorten op de lijst te krijgen, maar
vooral om te genieten van de te ontdekken
vogels in hun natuurlijke habitat. Met de
minibus zullen diverse tochten en ritjes
gemaakt worden. Ter plekke gearriveerd, zijn
we actief buiten bezig met rustig wandelen,
stilstaan, genieten en observeren. Er zijn
enkele excursiedoelen met een pittige, steile
wandeling.
Eten en drinken
Het ontbijt staat iedere ochtend klaar in ons
hotel. Lunches worden in het veld gebruikt,
nadat ingrediënten hiervoor 's ochtends vers
zijn ingekocht. 's Avonds eten we buiten de
deur in door onze reisleider geselecteerde
restaurants met een Spaanse keuken.
Uiteraard wordt er ook een avond paella
gegeten.
Het weer
Tijdens ons verblijf is het normaliter erg
zonnig. Er is natuurlijk altijd kans op een
voorjaarsregenbui. De temperatuur kan in
deze tijd van het jaar overdag oplopen tot
waarden rond de 24°C. 's Nachts tien graden
lager. In de bergen kan het dan flink afkoelen.

Ervaren reisbegeleiding
Tijdens deze speciale vogelreis zullen we
worden begeleid door Stef Strik, die jaarlijks
meerdere keren in Andalusië verblijft. Hij
heeft voor Stichting Vogelreizen deze speciale
natuurreis ontwikkeld. Hij organiseert ook
reizen naar de Baltische staten, Polen,
Portugal en Marokko. Stef Strik staat hoog op
de Observado.es-lijst met meer dan 250
vogelsoorten in Spanje op zijn naam. Hij is
tevens lid van de Andalucia Bird Society (ABS)
en kent de beste vogelspots van Zuid-Spanje.
Op verzoek kunnen speciale doelsoorten
vooraf worden aangevraagd.

Stef Strik, uw reisleider
Méér dan alleen vogels
Tijdens onze dagelijkse excursies komen we
ook andere dieren dan vogels tegen. Ook
daaraan besteden we natuurlijk aandacht. Er
is een aantal specifieke zoogdieren te vinden,
zoals de Iberische lynx, Iberische steenbok en
de Mangoesta. Dit blijven toevalstreffers.
Meer kans maken we op vlinders, waaronder
het Borbodikkopje en de Monarchvlinder.
Diverse slangen- en schildpadsoorten maken
hun opwachting. ’s-Avonds op de witte muren
vinden we de Muurgekko’s.

Spaanse pijpbloemvlinder

Excursieprogramma
dag 1:
We vertrekken vanaf Amsterdam/Schiphol
naar Málaga, vanwaar we met een busje naar
de eerste bestemming rijden. We brengen een
bezoek aan het Parque naturel de los Montes
de Málaga. ’s-Avonds arriveren we voor het
diner en een overnachting in een traditioneel
Andalusisch hotel in Mollina.

dag 4:
Vandaag gaan we de Coto in en maken daar
diverse stops. Het gaat om een kale vlakte met
hier en daar meertjes en kanalen. Bij
bezoekerscentrum Coto del Rey vinden we
Kwak, Woudaap, Koereiger en Kleine
zilverreiger in kolonies in de bomen.

dag 2:
In de ochtend beginnen we met Lagune de
Fuente de Piedra, een must voor iedere
vogelaar die Andalusië aandoet. De op één na
grootste flamingokolonie van Europa.
Daarnaast zien we vanuit de schuilhutten
diverse eenden en andere watervogels in de
zoetwatermeertjes. Met wat geluk zien we
hier de Witkopeend en de Witoogeend. De
Lachstern laat zich in dit jaargetijde goed
horen met zijn vrolijke geluiden.

Iberische klapekster

’s Middags rijden we via Laguna Dulce
(Krooneend) naar Osuna, waar we op zoek
gaan naar de Grote trap en Griel. We
vervolgen onze weg naar de Coto Doñana in
het Zuidwesten van Andalusië.
In El Rocio checken we in bij het hotel, waar
we twee overnachtingen maken.
dag 3:
Vandaag een bezoeken we diverse
vogelobservatieplaatsen: El Rocina, El Alamillo
en El Acebuche. Als er voldoende water in de
meertjes staat vinden we Purperkoet,
Witoogeend en andere watervogels. Ook de
Iberische klapekster en de Blauwe ekster zijn
hier te vinden.

Tegen de avond proberen we een glimp van
de Iberische lynx op te vangen, die hier op een
aantal plaatsen is geherintroduceerd.
dag 5:
We verlaten de Coto Doñana in
noordoostelijke richting en maken op een
paar punten nog een stop om in de hoger
gelegen naaldbossen bosvogels te vinden.

Knobbelmeerkoet.

’s-Middags rijden we verder naar Zahara de la
Sierra in de Sierra Margarita. Vanuit de vlakte
gaan we de hoger gelegen bergen in (10001300 m). We overnachten in de dienstwoning
van een oude olijfoliefabriek. Voor het hotel
roept de Steenuil.
dag 6:
Vandaag verblijven we in de berggebieden
rondom Grazalema. Zo nu en dan een lichte
bergwandeling zit in het programma.

Tarifa is een bekend punt voor het observeren
van de trekvogelroute over de Straat van
Gibraltar naar Afrika, of zoals nu in het
voorjaar terug.
We nemen een mooie onverharde weg door
de Ojen vallei. Hier en daar nemen we een
pauze om zang- en trekvogels waar te nemen.
We sluiten af in natuurpark Los Llances, waar
de Duinpieper voorkomt en soms een
Renvogel wordt gezien.
dag 9:
In de moerassen van Barbate kijken we naar
de hier voorkomende meeuwen en
steltlopers. ’s-Middags gaan we naar het witte
stadje Vejer de la Frontera. Daar zien we de
uiterst zeldzame Kaalkopibis in nestholtes
broeden.
’s-Avonds vieren we de bonte avond in Tarifa.

Grazalema
dag 7:
Een rustige dag om ook even te kunnen
bijkomen van de laatste dagen.
We rijden door verschillende
berglandschappen in zuidelijke richting en
rijden via Algeceiras naar ons logies in Natuur
Park Alcornocales. Op een landgoed verblijven
we in het Commanders House. Rondom het
verblijf zitten veel zangvogels, zoals
Wielewaal, Kleine zwartkop en Cirlgors.
dag 8:
Vandaag bezoeken we eerst een aantal zeeobservatiepunten om roofvogels en zeevogels
te spotten. Vale gier en Eleonora’s valk
worden hier regelmatig waargenomen.

Heremiet- of Kaalkopibis
dag 10:
We vertrekken richting Málaga. Onderweg –
indien er tijd genoeg is – kijken we nog in
natuurpark Palmones. Ook een bezoek aan
vogelreservaat Desembocadura de
Guadalhorce in Málaga kan mogelijk worden
ingepast.
Voor de duur en de plaats van handelen zijn
we afhankelijk van de vertrektijd van ons
vliegtuig.

Vale gier

niet vergeten
Stichting Vogelreizen adviseert om o.m. het
volgende mee te nemen: vogelgids, verrekijker
(liefst vergroting van 10x of meer) en, indien
in je bezit, telescoop! (zodat je zelf goede en
gedetailleerde beelden kunt krijgen van de
waargenomen vogels), kleding voor warm, fris
en óók nat weer, opvouwbaar parapluutje,
open wandelsandalen, rugzakje,
thermosflesje, dichte wandelschoenen,
zitmatje en drinkbeker. Je lichamelijke
gezondheid dient dusdanig te zijn dat je vele
dagen achtereen, zonder problemen voor
jezelf of voor anderen, aan de excursies kunt
deelnemen.

geschiedt door toezending van het volledig
ingevulde boekingsformulier en door
overmaking van 25% van de reissom, onder
vermelding van de reiscode. Je boeking is pas
definitief zodra je aanbetaling is ontvangen.
‘niet-roken’- reis
In het vliegtuig, de hotelkamer, aan tafel,
gedurende veldlunches en in ons busje is
roken niet toegestaan.
literatuur en info
De volgende bronnen kunnen meer of andere
informatie geven:
• Jonsson, L.: Vogels in hun eigen omgeving,
Alpen en Middellandse Zeegebied
• Svensson, L. c.s.: ANWB Vogelgids van
Europa
• Crossbill Guides Western en Eastern
Andalucía, KNNV
• Where to watch birds in Southern &
Western Spain, by Paterson and Garcia
De reisleider beschikt ter plaatse over vogel-,
vlinder-, libellen en zoogdierengidsen.

Steltkluut
reissom en ‘vroege vogel’-korting
Deze is vermeld in de prijsbijlage en geldt voor
een verblijf in een gedeelde
tweepersoonskamer, op basis van
halfpension: overnachting, ontbijt en diner. Er
is slechts een beperkt aantal
eenpersoonskamers beschikbaar. Hiervoor
geldt een toeslag. Eenvoudige veldlunches zijn
in de reissom begrepen. Deze worden ter
plaatse ’s ochtends vers ingekocht. Een
‘vroege vogel’-korting van € 50,- p.p. geldt
voor iedere deelnemer die uiterlijk 3 maanden
voor aanvang van de reis boekt. Minimum
aantal vogelaars: 6, maximum 8
Check eerst de website of er nog plaats is bij
deze reis. Meld dan jouw voornemen tot
deelname per e-mail aan de reisleider; hij kan
jouw plaats dan vast reserveren. Boeking

Voor specifieke en geheel vrijblijvende
vogelinformatie en voor vragen over het
reisprogramma kan je terecht bij de reisleider:
Stef Strik, e-mail:
stef.strik@stichtingvogelreizen.nl

Spaanse mus
Stichting Vogelreizen behoudt zich het recht
voor het gepubliceerde dagprogramma aan te
passen, indien de reisleiding dit noodzakelijk
of onvermijdelijk acht.
foto’s: Stef Strik

_____________

algemeen:
- reiscode
- reisbestemming
- reissoort
- reisdata
- aantal deelnemers
- reissom
- aanbetaling
- reis- en vogelinfo
reissom inclusief:
- vluchten

vogelreis Andalusië 2023

________________

2023AND
Andalusië, Spanje
rondreis
vr. 5 mei t/m zo. 14 mei 2023 - reisduur 10 dagen (9 overnachtingen)
maximaal 8
€ 1499,- pp, excl. ‘vroege vogel’-korting € 50,- pp, mits geboekt vóór 23
januari 2023
25% van de totale reissom
Stef Strik, e-mail: stef.strik@stichtingvogelreizen.nl

Amsterdam - Málaga vrijdag 5 mei 2023 09:20-12:20
Málaga – Amsterdam zondag 14 mei 2023 21:00-00:05
- bagage
tijdens de vliegreis: 10 kg. handbagage en 20 kg. ruimbagage
- vervoer ter plaatse alle dagen met 9-persoons minibus, met reisleider als chauffeur
- excursies
op dag 1 t/m dag 10: natuur- en vogelexcursies zoals in
reisbrochure/programma beschreven
- accommodatie
Diverse hotels, o.b.v. gedeelde tweepersoonskamer met gescheiden
bedden en eigen douche/wc.
- maaltijden
diner op dag 1 t/m ontbijt op dag 10, veldlunch/lunchpakket op dag 2
t/m 9; tijdens de heen- en terugvlucht zijn maaltijden/consumpties
niet inclusief
- reisleiding
Stef Strik
- documentatie
reisbrochure en waarnemingenlijst voor vogels en andere dieren, ter
beschikking staande naslagwerken
reissom exclusief:
- toeslagen
b.v. eventuele, nu nog onbekende, nieuwe of extra belastingen,
brandstoffen, tickettoeslag (zie Reisvoorwaarden)
- kamertoeslag
voor ‘n eenpersoonskamer (beperkt beschikbaar) geldt een toeslag van
€ 199,- verzekeringen
eigen annulerings- en reisverzekering: ga nooit onverzekerd op reis!
Neem kopieën van annulerings- en reisverzekering mee; ook van
noodnummers
- eigen uitgaven
bestellingen tijdens vlucht

overig:
- temperatuur

naar verwachting tussen de 20°C en 25°C, ’s nachts koeler, er kunnen
voorjaarsbuien vallen, de zon schijnt regelmatig
- je conditie
‘n goede gezondheid en conditie is noodzakelijk (zie Reisvoorwaarden)
- zwaarte activiteiten soms wat inspannende wandelingen, i.c.m. veel ‘op de
been/onderweg’ zijn
- reisvoorwaarden lees onze ‘Reisvoorwaarden Stichting Vogelreizen’ op de website
- voorzorg
tekenpen, opvouwbare paraplu, kleding voor alle weertypen
- wifi
beschikbaarheid en kwaliteit van de wifiverbindingen varieert
- paspoort
een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart is
vereist
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