Hormozgan, Iran 18–27 januari 2018
med Magnus Ullman

Dramatiskt ökenlandskap längs vägen till Jask. Foto: Magnus Ullman

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Hormozgan, Iran!
Iran är ännu till stora delar ett outforskat fågelland. Allt fler iranier har börjat intressera sig för sitt
lands fågelliv men få västerlänningar har ännu så länge hittat hit. Det innebär att varje fågelresa till
Iran är ett äventyr – många överraskningar väntar.
Det gäller inte minst provinsen Hormozgan i södra Iran längs Hormuzsundet. Det geografiska
läget mitt emellan Centralasien, Indiska halvön och Arabiska halvön gör regionen särskilt
spännande. Här övervintrar mängder med fåglar från Sibirien och Centralasien Men här finns också
en rad spännande lokala arter som hägerpipare, sindspett och afghanskriktrast.

Svarthuvad trut. Börjar färga ut redan i januari. Foto: Magnus Ullman
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på Teherans internationella flygplats tidig morgon. Därefter inrikesflyg till
Bandar Abbas. Golshar Shore. Natt i Bandar Abbas.

2

Jahad Park, Koshtargah, Golshar Shore. Natt i Bandar Abbas.

3

Bahmani, Gaz River, Minab Dam. Natt i Minab.

4

Bahmani, Tiab Creek per båt. Natt i Minab.

5

Azini Creek per båt, Gonari, Del Goraz. Natt i Minab.

6

Gonewordi, Jask Markaxi Protected Area. Natt i Jask.

7

Khalathi Creek per båt, Gegin Plantations. Natt i Jask.

8

Transfer till Bandar Abbas (35 mil) med stopp längs vägen. Natt i Bandar Abbas.

9

Genu eller sightseeing i Bandar Abbas på egen hand. Flyg till Teheran.

10

Resan avslutas efter midnatt på Teherans internationella flygplats i anslutning till
lämpligt flyg mot Skandinavien.
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Vi anländer Teheran under tidiga morgonen, transfer till inrikesflygplatsen och flyg till
Bandar Abbas. Transfer till hotellet (med god chans på våra första observationer av afrikansk
klippsvala). Vila för den som önskar och kort besök med vadare på Golshar Shore för den som
önskar. Natt i Bandar Abbas.

Sandlärka (alias raytal), en av resans många arter som har sin västgräns i Iran. Foto: Magnus Ullman

Dag 2: Golshar Shore är en exceptionellt fin vadarstrand med hundratals energiskt födosökande
vadare då stora ytor blottläggs vid ebb. Innan vi kliver ut bland alla vadare bekantar vi oss
emellertid med en av resans många riktigt exklusiva arter, nämligen sandlärka som brukar hålla till
på den sandiga parkeringsplatsen. Därefter vandrar vi ut på fina sandbottnar där

Tofsbivråk tycks övervintra på flera håll i Hormozgan. Foto: Magnus Ullman
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kolymasnäppa är den viktigaste målarten. Men här finns flera andra intressanta arter som
ökenpipare, mongolpipare, svartbent strandpipare och tereksnäppa, samt viss chans på
dammsnäppa. Vi spanar också efter större flamingo, långnäbbad mås, sandtärna och tofstärna.
Jahad Park är en trevlig trädplantering som drar till sig fåglar i det huvudsakligen öppna
ökenlandskap som provinsen Hormozgan utgör. Här tycks tofsbivråk regelbundet övernatta (även
om arten ännu är tämligen okänd i Iran). Förhoppningsvis vattnas här friskt och då kan vi hoppas på
citronärla. Vitkindad bulbyl och grön dvärgbiätare är vanliga här och på andra håll. Övervintrande
svart rödstjärt (östliga former) och sibirisk gransångare (rasen tristis) är inte ovanliga och kanske
finns också någon bergtajgasångare.

Vi har god chans att se sparvhökssläktingen shikra. Foto: Magnus Ullman

Vi fortsätter till Koshtargah, ett kuperat område där slaktavfall slängs. Brun glada är vanlig och här
finns också stäppörnar och kanske någon kejsarörn. Grågam och smutsgam är inte omöjliga. I de
torra och buskiga omgivningarna förekommer även isabellatörnskata och brun majna (genuint vild i
Hormozgan) samt de båda vanliga arterna purpursolfågel och afghanskriktrast, den senare en av
resans mest exklusiva fåglar. Natt i Bandar Abbas.
Dag 3: Transport drygt 10 mil till Minab med någon kortare skådning längs vägen; kanske ser vi
spansk sparv och ökentrumpetare. I Minab besöker vi stora odlingar med dadelpalmer och annat
runt Bahmani med rödflikvipa, smyrnakungsfiskare, indisk blåkråka, blåhake, mindre flugsnappare,
indisk silvernäbb och chans på ännu en av resans viktigaste arter, sindspett. Streckad prinia är
vanlig.
Efter incheckning på vårt hotell gör vi ett besök vid Gaz River – ett mycket torrt område med
dramatiska bergsformationer. Visselhöna, isabellastenskvätta och orientstenskvätta förekommer och
bergsparv är vanlig. Dessutom chans på dvärgsångare. Vi hoppas också hinna med Minab Dam där
bandhavsörn övervintrar vissa år. Natt i Minab.
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Bergsparv, karaktärsart i floden Gaz uttorkade dalgång. Foto: Magnus Ullman

Dag 4: Vi gör ännu ett besök vid odlingarna i Bahmani – kanske hittar vi brahminuggla, Indiska
halvöns motsvarighet till den europeiska minervaugglan. I området har dessutom både sibirisk
piplärka och bergtajgasångare setts, så vem vet vad som dyker upp? När det gäller rariteter och
subrariteter är Iran ännu ganska okänt.

Strandtjockfot. Står mest och glor om dagarna. Foto: Magnus Ullman

Dagens viktigaste mål är emellertid Tiab Creek, ett mangroveområde vars kanaler vi besöker med
hjälp av några mindre båtar. Huvudnummer här är hägerpipare som kan förekomma i
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hundrahövdade flockar samt strandtjockfot. Här finns också krushuvad pelikan, revhäger,
ägretthäger, större skrikörn och myrsnäppa. Skräntärna är inte ovanlig. Natt i Minab.
Dag 5: Bland de viktigaste miljöerna runt Hormuzsundet är de stora mangroveområdena och idag
gör vi ännu ett kanalbesök per båt, denna gång i Azini Creek med delvis annat fågelliv. Målarten
nummer 1 här i mangroven är indisk glasögonfågel, blytung på Palearktislistan. Andra arter vi
spanar efter är mangrovehäger, rishäger, silkeshäger, skedstork, fältpiplärka och papyrussångare.
Större skrikörn är vanlig. I vitfågelflockarna botaniserar vi bland tundra- och stäpptrutar och inte
minst svarthuvad trut. Dessutom ser vi förmodligen sjakal.

Indisk glasögonfågel, en överraskande invånare i mangroven. Foto: Magnus Ullman

Vi går en promenad från byn Gonari till ett minimalt vattenhål, Del Goraz. Men här i öknen kan
också det minsta vattenhål dra fåglar till sig, och vi hoppas på citronärla och åtskilliga
vattenpiplärkor, kanske också någon större piplärka. Här har även också setts så omaka arter som
rostand och kronflyghöna. Kanske spanar vi in ökenstenskvätta och ökensångare längs vår
promenad. Natt i Minab.
Dag 6: I närheten av en mindre by, Gonewordi, ska vi åter söka efter sindspett och brahminuggla.
Här finns frodiga palmlundar och vi har god chans på shikra, kanske också tofsbivråk.
Därefter kör vi mot Jask (cirka 13 mil), en resa som går genom alltmer ökenartad miljö med
fantastiska berg som reser sig lodrätt upp ur den nästan vegetationslösa marken. Nära Kuh Mobarak
går vi en runda i en liten odling där vi hoppas på diverse smått, bland annat svartvit stenskvätta.
Så småningom når vi hamnstaden Jask och checkar in på stadens överlägset bästa hotell – som är
mycket enkelt. Nu är vi långt från storstadens lyx! Här finns emellertid en fågelrik bukt, Jask
Markaxi Protected Area, där vi går en lång vandring i strandkanten. Här finns flera av de hägrar och
vadare vi sett tidigare, till exempel hägerpipare. Kanske har vi redan sett Saunders småtärna, men
här lär vi se fler. Detta är också en ny lokal att spana efter svarthuvad trut.
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Jask ligger på en lång halvö och förhoppningsvis får vi möjlighet till lite havsfågelspaning, i första
hand efter den persiska Puffinus persicus (som dock heter ”arablira” på svenska), men det beror på
om vi får tillstånd. Sotmås bör vi hur som helst kunna få syn på. Natt i Jask.

Stäppörn. Vi ser flera ex. under resan. Foto: Magnus Ullman

Dag 7: Öster om Jask finns ännu ett stort mangrovereservat som vi besöker per båt, Khalathi Creek.
De flesta arterna har vi redan sett men det som lockar oss här är ännu en tung exklusivtet, den
svårsedda goliathägern.
Därefter fortsätter vi österut, åter genom ett extremt vegetationsfattigt men fascinerande landskap.
Så småningom når vi Gegin Plantations, jättelika konstbevattnade och grönskande områden. Här är
överraskande gott om örnar och andra rovfåglar och av örnvråk bör vi se flera ex. Vi fortsätter
österut så långt vi hinner och har lust – och det som i första hand hägrar är vitögd vråk, en svårsedd
art som förekommer i området. Här längst i sydost har också savannörn rapporterats. Natt i Jask.
Dag 8: Lång transport tillbaka till Bandar Abbas (35 mil – men bra väg!). Vi stannar för kortare
skådning på lämpliga platser längs vägen, till exempel Bahmani och Jahad Park. Natt i Bandar
Abbas.

7

Snårsångare, en liten rastlös gynnare. Foto: Magnus Ullman

Dag 9: Vi lämnar kusten och kör till berget Genu cirka 3 mil norr om Bandar Abbas. Vi stannar till
här och var allteftersom vår buss kör högre upp på berget. Bland de arter vi spanar efter kan nämnas
visselhöna, stenökenlärka, östlig klippnötväcka, alpkråka, snårsångare, blåtrast och hökörn. Indisk
törnskata häckar men det är osäkert om arten finns kvar på vintern. Har vi tur hittar vi någon
spännande övervintrare från Sibirien eller Centralasien här uppe också, till exempel svarthalsad
trast. Kanske når vi upp till 1.670 m.ö.h. men högre upp har vi inte tillträde. Om någon vill stanna i
Bandar Abbas och göra staden under dagen går det naturligtvis bra.

Solen sänker sig över Persien. Dags för oss att summera våra intryck. Foto: Magnus Ullman
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Åter till hotellet för att fräscha upp oss inför hemresan. Flyg till Teheran och transfer till
internationella flygplatsen.
Dag 10: Resan avslutas efter midnatt på internationella flygplatsen i Teheran i anslutning till
lämpligt flyg tillbaka mot Skandinavien.
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Resans pris: 25.900 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg, nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än förväntat, höja resans pris med 5 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi
eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det sällan. Observera också
att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar
att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logi i dubbelrum på turistklasshotell
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
skicklig lokal engelsktalande guide
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum (i de fall det krävs)
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Iran (Teheran) ingår alltså inte i resans pris. Boka inte din flygresa utan att ha kontaktat
AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du
får ett besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du inte vill boka flyg gör AviFauna
gärna det mot en expeditionsavgift på 150 kr. Men observera att de flygresor vi bokar i allmänhet
blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi
handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att alltid boka själv som privatkund.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 och 30 kg för incheckat bagage och 8 och 12 kg för handbagage).
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Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex.
Travello eller Dimor, som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom
också ihåg att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med
små förpackningar så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre
förpackningar får också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara
klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmän uppläggning
På denna resa blir det mycket kustskådning, dels till fots i grunt tidvatten och dels flera gånger per
småbåtar då vi kryssar omkring inomskärs i härliga, fågelrika mangroveområden.
Vi betar också av rena ökenmiljöer och olika typer av odlingar – miljöer som i ökenlandskap drar
fågel till sig.
Bortsett från ett och annat stickigt buskage är det inte fråga om några strapatser – varken
jägarmarscher eller bergsklättring utan skådning i lugnt, stilla och behagligt tempo.
Vissa dagar blir det ganska långa transportsträckor – då vi reser genom mycket glest befolkade
områden och i många stycken med en fascinerande natur. Vi kommer tydligt att märka att utanför
Bandar Abbas bor inte särskilt många människor här i sydligaste Iran.
Lunch äts någon gång på en enkel restaurang men i vissa fall också i fält.
Huvudmålet äter vi på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit
ett besök på hotellet för dusch. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i
samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det
finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.

Logistandard
I Bandar Abbas bor vi på hotell av god standard. I övrigt finns inte precis några lyxhotell, så i
Minab bor vi ganska enkelt och i Jask mycket enkelt. Men att få besöka Iran utanför allfarvägarna
är definitivt värt lite lägre hotellstandard några nätter.
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Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid på restaurang. Det iranska köket är välsmakande, med många
spännande rätter ofta baserade på lamm eller nöt. Fisk lär vi också få pröva på. Maten är välkryddad
men inte särskilt starkt kryddad. Rätterna serveras oftast med ris eller potatis och gott om grönsaker.
Räkna med att det blir en del lokala specialiteter.
Alkohol serveras inte, utan du får skölja ner maten med vatten eller läsk. Alkoholfri öl finns på
vissa ställen (förmodligen inte utanför Bandar Abbas) – det brukar dock råda delade meningar om
den är drickbar eller inte.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en 2-storksresa, vilket innebär tämligen måttligt tempo i fält. Ofta tillbringar vi någon
timme eller mer på varje lokal (men gör också något kortare besök). Terrängen är lättgången eller
tämligen lättgången. Under besöket på berget Genu promenerar vi mest längs vägen, så där blir det
inte heller fråga om några strapatser.
Det är skådarljust cirka 0630–1715, det vill säga rätt korta dagar och tidiga kvällar, vilket innebär
att vi som regel inte äter hotellfrukost innan avfärd utan istället äter första frukost i fält.
Vissa dagar blir det korta körsträckor, men några dagar också långa sträckor (som mest 35 mil på
bra vägar). Men vi har gott om tid på oss och går några skådarstopp.

Förutom fåglar...
kommer vi att se ett varierat, många gånger helt fantastiskt landskap, både under
transportsträckorna och när vi rör oss i fält. Fascinerande ökenmiljöer, spännande odlingar,
vidsträckta tidvattenstränder och imponerande mangroveområden. Att helt enkelt röra sig i ett så
glest befolkat område långt från storstadens larm är också mycket fascinerande.

Vädret...
är som regel soligt och behagligt, runt 20–25° eller aningen lägre. Även kvällarna är ljumma i och
med att vi hela tiden befinner oss nära havet.
På berget Genu är det lägre temperatur på morgonen, och mössa och vantar kan kanske komma till
pass. Regn är sällsynt men förekommer.

Utrustning
Tubkikare rekommenderas för den som på bästa sätt själv vill kunna avnjuta fåglarna i lugn och ro.
Det blir många tillfällen att använda tubkikare. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla.
Den som vill vara oberoende beträffande kaffe och te tar med termos och vattenkokare.
Nätspänningen är 220 V. Eurokontakter, d.v.s. de smala kontakter som används till batteriladdare
och många andra elapparater, passar i persiska vägguttag.
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Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen
rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka
om du inte har väckningsfunktion i din telefon, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan,
pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet), öronproppar,
solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, tunna långbyxor,
kortärmade skjortor, T-tröjor och liknande.
Risken för regn är liten men inte helt obefintlig, så kanske det är lämpligt att utrusta sig med något
enklare regnplagg.

Klädkod
Iran är som bekant ett strikt styrt islamiskt land. Det betyder att vi måste följa bestämda regler när
det gäller klädsel.
För män innebär det långbyxor och åtminstone kortärmad skjorta eller T-tröja (givetvis inte med
text från Israel).
För kvinnor är reglerna lite strängare: a) sjalett över håret (à la påskkärring), b) långbyxor eller
fotlång kjol och c) en tunn, långärmad jacka som åtminstone når ner över höfterna.
Dessa regler bör vi följa närhelst vi är utanför vårt hotellrum (även om vi kan lätta lite på
klädseln när vi är ute i öknen).

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta gör
detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den som vill
satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och gå på
egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fågel är möjligheterna
på denna resa närmast goda, och det gäller inte minst vadare och rovfåglar men även en del
tättingar till exempel. Dessutom är vyerna över landskapet lockande och vi kommer att erbjudas
många möjligheter till fina miljöbilder.

Valuta och personliga utgifter
Irans valuta heter rial (IRR). Kursen är i storleksordningen 10.000 rial = 2,7 kr. Valutan är inte
konvertibel och vi växlar enklast med vår lokala operatör (i vissa fall går det att få tag på rial även i
Sverige). Lämpligast växlingsvaluta är € eller US$ (medan svenska kronor i allmänhet inte är
gångbara eller växlas till sämre kurs).
Priset omfattar helpension inklusive enkel dryck (d.v.s. vad som finns att tillgå). Dina omkostnader
kommer alltså att inskränka sig till smärre tilltugg om du önskar det under dagen (glass, kex, frukt,
nötter), vykort och souvenirer.
Glöm inte att ge lite dricks till rumspersonal!
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Det torde gott och väl räcka med 500 kronor, men är ju beroende på hur mycket du tänkt använda
till souvenirer. Vi växlar med hjälp av vår lokala operatör.

Tidsskillnad
Svensk tid + 2,5 timmar.

Litteratur
Allmänt. Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Iran, med basfakta
om det land vi skall besöka. Längst bak hittar du ytterligare förslag på litteratur. Vill du läsa mer
finns t.ex. Iran – The Bradt Travel Guide som är klart läsvärd och har flera fina färgfoton.
Att få tag på någon vettig karta över Iran är inte lätt (det är ju inte något turistland, precis). Du
kan ju alltid försöka på Kartbutiken www.kartbutiken.se.
Däggdjur. För artbestämning av fåglar gäller i första hand Birds of the Middle East, Second Edition
(Porter & Aspinall, 2010). Bilderna i den är bra, kartorna överskådliga och texten hyfsad.
Fågelguiden (Svensson, Mullarney & Zetterström) är också mycket användbar och behandlar
majoriteten av arterna, dock inte riktigt alla. Många av de exklusivaste, orientaliska arterna finns
däremot i Pocket Guide to the Birds of the Indian Subcontinent (Grimmet, Inskipp & Inskipp).
Däggdjur. Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of Europe, North Africa and
the Middle East (Aulagnier m.fl., 2009) vars kartor även omfattar nordvästra Iran – och åtskilliga av
landets däggdjur behandlas.
Naturlitteraturen köper du lämpligen från Naturbokhandeln, tel. 0485-444 40
www.naturbokhandeln.se
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper fågelböcker
inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du fågelskyddet
för varje inköp du gör där.

Artlista
I nästa utskick får du en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se i
Hormozgan. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg.
Systematiken följer IOC. Det innebär att den ligger nära den systematik som används i Birds of the
Middle East, vilket underlättar när du pluggar på. Givetvis kommer vi också att gemensamt
diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom landets
avifauna.

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.
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Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller i 6 månader efter beräknat hemkomstdatum.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av SOF-BirdLife (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går allt
vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du kan
läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda och vi
lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Magnus Ullman når du på telefon 0706–74 86 36 och e-post mu@avifauna.se.
Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut,
kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485-444 40 eller e-post admin@avifauna.se. Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.
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