Korsika 4–11 maj 2019
med Magnus Ullman

Korsikas garrigue i soluppgång. Foto: Magnus Ullman

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Korsika!
Under en vecka gör vi dagliga utflykter till en rad skiftande miljöer på den bergiga ön
Korsika. Vi varierar havsfågelskådning vid Medelhavets yta med alpin skådning på runt
1.500 meters höjd – och däremellan besöker vi grönskande macchia- och garrigue med
timjan, lavendel, rosmarin, trädljung och alla de fågelarter som hör hemma i denna mycket
speciella Medelhavsmiljö. Resan går i lugnt tempo, vi bor bra, äter gott och gör för det
mesta ganska korta utflykter. Men det betyder inte att vi bara slappar – för Korsika hyser
ett par av Europas mest spännande fågelarter: korsikansk siska och framför allt korsikansk
nötväcka. Vi åker inte gärna hem utan att ha sett dem!

Sammetshätta, den vanligaste av Korsikas många sylvior. Foto: Magnus Ullman
AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485-444 40
Bg. 5019–0453
admin@avifauna.se

Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Flyg till Korsika, transfer till hotellet i L’île Rousse, där vi bor samtliga nätter.

2

Reginodalen, Regino, Barrage de Codole, Feliceto.

3

Ascodalen, Haut-Asco.

4

Colon de San Colombano, Belgodère, Ile de la Pietra.

5

Etang de Biguglia, Désert des Agriates.

6

Gorges de la Restonica.

7

Punte de la Revellata, Delta Fango, Galéria, Bocca di Marsolinu.

8

Hemresa.
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Flyg till Korsika, transfer till hotellet i L’île Rousse.

Biätare – en härlig färgexplosion. Foto: Magnus Ullman

Dag 2: Efter frukost gör vi ett första möte med den typiska korsikanska landsbygen –
macchiaartad, väl kuperad, stillsam, vacker och med en rad spännande fåglar. Efter en
knapp mil längs kustvägen österut från L’île Rousse far vi upp i Reginodalen. Vi stannar till
längs några småvägar för småpromenader bland mängder av blommor och örter med
härliga dofter. Vi spanar och lyssnar efter Medelhavsarter som turturduva, biätare,
härfågel, sydnäktergal, sammetshätta och häcksparv. Kanske ser vi även svarthakad
buskskvätta. Vi spanar också efter den lokala rasen av stjärtmes, irbii, som skiljer sig rejält
från våra egna vithuvade fåglar.
Lunch intas i vackra miljöer i den lilla byn Regino.
Vi fortsätter till dammen Barrage de Codole där det inte brukar finnas mycket fågel men
vi hittar kanske en silkeshäger. I omgivningarna kan det hur som helst finnas chans att
hitta provencesångare och annat smått i de låga buskagen.
På vindlande vägar med härlig utsikt kör vi uppåt mot den lilla pittoreska byn Feliceto där
vi går en stilla promenad och hoppas på närkontakt med brandkronad kungsfågel. Här
förekommer även stenknäck. Vi fortsätter längs parcours pittoresque, det vill säga
”natursköna vägar”, ner till L’île Rousse.
Dag 3: Idag gör vi en längre utflykt och tar oss upp på Korsikas högre höjder. Men vi
börjar med någon kortare promenad i de nedre delarna av den långa, mäktiga Ascodalen,
där boskap betar och ”pastoral idyll” är den bästa beskrivningen. Röd glada är inte ovanlig
i området. Här har vi chans på trädlärka, rödhuvad törnskata och kornsparv. Med lite tur
stöter vi på såväl cettisångare som den exklusiva moltonisångaren (en sentida split från
rödstrupig sångare med litet utbredningsområde på öarna i västra Medelhavet och Italiens
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fastland norr om Korsika). Här förekommer även nötskrika av den endemiska rasen
corsicanus.
Från den lilla byn Asco har vi fantastisk utsikt över Ascodalen och här (och på många
andra platser) häckar dessutom gulhämpling.
Men vi fortsätter uppåt för dagens viktigaste skådning har vi kvar, nämligen att söka efter
Korsikas fågel nummer 1, korsikansk nötväcka. Vi stannar till här och var i tallskogen på
vägen upp för att lyssna. Förhoppningsvis får vi också kontakt med mindre korsnäbb av
den endemiska rasen corsicana.
Så småningom når vi vägs ände 1.425 m.ö.h. där vi intar lunch och dessutom spanar
efter lammgam, som dock blivit allt sällsyntare på senare år. Utsikten är dramatisk med
flera höga toppar, och i omgivningarna finns bland annat Korsikas högsta berg, Monte
Cinto, 2.706 m.ö.h. En kort promenad i omgivningarna (här är brant!) kan också ge kontakt
med korsikansk nötväcka.

Provencesångare, ännu en av flera intressanta sylvior. Foto: Magnus Ullman

Dag 4: Även idag kör vi uppför men inte riktigt lika högt. Målet är Col de San Colombano,
återigen med hänförande utsikt över omgivningarna. Från parkeringen fortsätter vi uppåt
en liten bit i härlig macchia och garrigue med betande får. Målarten idag är också
superviktig, nämligen korsikansk siska, endemisk för Korsika och Sardinien. För inte så
värst många år sedan var den vanlig och lätt att hitta i till exempel Ascodalen, men idag är
den betydligt sällsyntare. Col de San Colombano brukar dock vara en bra lokal. Här
hoppas vi också på rödhöna, stensparv, fältpiplärka och kanske vaktel samt en av öns
tuffare små sångare, sardinsk sångare, endemisk för Korsika/Sardinien och ytterligare
några småöar.
Spanar vi uppåt kanske vi ser kungsörn och alpseglare.
Efter några timmar förflyttar vi oss till byn Belgodère för lunch.
Via diverse vindlande, vackra vägar och ett och annat stopp återvänder vi till hotellet för
fria aktiviteter. Den som vill kan till exempel spana efter italiensk sparv och svartstare i den
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fina hotellträdgården. Senare under eftermiddagen ett gemensamt besök på Ile de la
Pietra, L’île Rousses norra udde som sticker ut en bra bit i Medelhavet. Här spanar vi
havsfåglar och hoppas i första hand på medelhavslira, scopolilira (Medelhavsformen av
det som tidigare kallades gulnäbbad lira), toppskarv och dessutom medelhavstrut. Kanske
ser vi också öresvin eller springare.

Korsikansk siska – snygg målart vid Col de San Colombano. Foto: Magnus Ullman

Dag 5: I dag byter vi miljö ganska rejält och ägnar oss åt vad som förmodligen är öns
bästa våtmark, Etang de Biguglia, en drygt halvmil lång lagun som står i förbindelse med
havet. Här gör vi diverse strandhugg och spanar efter allehanda våtmarksarter.
Medelhavstrut bör vi ha sett tidigare men här hoppas vi också på rödnäbbad trut samt
rödhuvad dykand, större flamingo, silkeshäger, styltlöpare, grässångare och trastsångare.
Det är flyttningstider och kanske ser vi exempelvis skäggtärna.
Så småningom kör vi hemåt via vindlande och långsamma vägar genom Désert des
Agriates – långt ifrån någon öken utan i själva verket ett område med frodig macchia och
ekskog. Vi gör ett eller annat stopp och hoppas till exempel på någon av öns många
spännande Sylvia-sångare.
Dag 6: I Gorges de la Restonica tar vi oss upp på samma höjder som vid Haut-Asco. Vi
stannar för att spana och lyssna här och var och förutom repriser på nötväckan hoppas vi
på klippsvala, svartmes av rasen sardus, blåtrast och dubbeltrast. I de små, pigga
vattendragen förekommer även forsärla. Återigen möter ett landskap med fantastisk utsikt,
men klippigare och mer dramatiskt än vi sett tidigare – rimligen var det i Gorges de la
Restonica Sturm und Drang-poeterna hämtade sin inspiration.
I de övre environgerna äter vi lunch på ännu en alpin restaurang samt spanar efter såväl
lammgam som alpkaja. Och har vi extrem tur kan vi få syn på murkrypare på någon lodrät
klippvägg högt däruppe. På Korsika finns 20 toppar över 2.000 m.ö.h. och sydost om
Gorges de la Restonica finns ännu en av de allra högsta, Monto Rotondo, 2.622 m.ö.h.
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Dramatisk natur vid Gorges de la Restonica. I skogen bor nötväckan. Foto: Magnus Ullman

Dag 7: Om vi mot förmodan inte är nöjda med våra observationer på korsikansk siska gör
vi ett tidigt morgonbesök vid Col de San Colombano.
Därefter/annars kör vi kustvägen mot sydväst och gör ett stopp vid Punte de la Revellata
utanför Calvi för lite havsfågelspan. Vi fortsätter söderut längs kusten till Delta Fango, en
turistfälla av rang men också ett vackert delta i vars omgivningar vi hoppas på lite
spännande fåglar, kanske rastande flyttfåglar på väg mot norr.
Efter lunch i Galéria spanar vi av bron över floden Fango med chans på häckande
rostgumpsvala. Här kan vi hoppas även på kornsparv, svarthakad buskskvätta och
rödhuvad törnskata (den häckande rasen heter badius, endemisk för västra Medlehavets
öar, men man kan också tänka sig genomsträckande serrator). Under återresan till L’île
Rousse lämnar vi kusten och kör via passet Bocca di Marsolinu (måttliga 443 m.ö.h.) där
AviFauna på resan 2015 observerade såväl blåkråka och blåtrast som sardinsk sångare.

Högt på önskelistan (och på himlen): lammgam. Foto: Magnus Ullman
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För den som önskar finns det också möjlighet att någon dag hoppa av de gemensamma
fågelaktiviteterna och ta öns klassiska tåg mellan L’île Rousse och Calvi, en resa på cirka
45 minuter med många stopp längs stranden och med de höga bergen på insidan –
vackert är i vanlig ordning här på ön bara förnamnet. Såvida det inte hinner ändras till vår
resa 2019 körs sträckan med Korsikas äldsta och mest pittoreska tåg (somliga skulle säga
”mest slitna”), två Renaultmotorvagnar från 1949. Väl i Calvi kan du strosa runt och till
exempel beundra det genuesiska citadellet från 1400-talet. Om du hamnar framför en staty
av Christofer Columbus så bör du veta att korsikanerna är övertygade om att han föddes i
Calvi och ingen annanstans. Tågresan betalas på plats och du behöver inte bestämma dig
förrän vi är i L’île Rousse.

Brandkronad kungsfågel finns på flera håll. Foto: Magnus Ullman

Dag 8: Hemresa.

7

Resans pris: ej fastställt
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda
ökade kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg, nyligen införda skatter och
mindre deltagarantal än angiven miniminivå på gruppen, 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
•
•
•
•
•
•
•
•

flyg till Korsika
logi i dubbelrum på turistklasshotell av god kvalitet
helpension
alla transporter
svensk reseledning
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•

personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och drycker utöver bordsvatten
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

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.

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.
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Europeiskt sjukförsäkringskort
I vissa länder, däribland Frankrike, kan du ha nytta av Europeiskt sjukförsäkringskort (EUkort) från försäkringskassan om du blir sjuk. EU-kortet visar att du är försäkrad i Sverige.
Kortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i
ett annat EU/EES-land, till exempel under din semester. Du kan läsa mera om Europeiskt
sjukförsäkringskort på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. Vare sig
du är utrustad med Europeiskt sjukförsäkringskort eller inte bör du också ha en fullgod
reseförsäkring som täcker sjuk- och hemtransport vid allvarlig ohälsa.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer,
t.ex. 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
Med utgångspunkt i den lilla staden L’île Rousse på Koriskas nordkust gör vi dagliga
utfärder i den korsikanska naturen då vi kommer att besöka de mest skiftande miljöer. På
norra delen av Korsika finns många fina utflyktsmål och tack vare det kan vi bo kvar på
samma hotell under hela veckan – inget onödigt släpande av tungt bagage med andra ord!
Vi startar efter en gedigen frukost på hotellet och avstånden är oftast små – även om det
går långsamt på de vindlande och backiga korsikanska småvägarna. Det innebär att du
hinner njuta av det intagande landskapet längs vår färd.
Vi tillbringar mellan kanske en halvtimme och ett par timmar på varje lokal – och går
sällan några längre promenader, men rör oss långsamt och spanande/lyssnande genom
landskapet. Även om Korsika är ytterst kuperat ägnar vi oss inte åt bergklättring utan våra
promenader går med få undantag i tämligen plan terräng.
Lunch äter vi som regel på någon trevlig restaurang i de små bergsbyar vi passerar eller
vid ett par tillfällen på speciella alpina restauranger vid vägs ände. Möjligen väljer vi att äta
fältlunch vid något tillfälle.
Middag intas sex av kvällarna på vårt hotell då vi erbjuds en mycket högklassig trerätters
historia, dessutom med goda valmöjligheter. Den sjunde kvällen äter vi på stan i L’île
Rousse.
I anslutning till middagen går vi också igenom vår artlista och bockar av de arter vi sett
under dagen. Morgondagens program presenteras inklusive de speciella fågelarter det
kan löna sig att läsa på i förväg om.
På hotellområdet finns pool och vi har också nära till stranden (men Medelhavet håller i
maj bara runt 17°) så den som vill packar med badkläder.

Logistandard
Valet av hotell är en viktig komponent på den här resan. Samtliga nätter bor vi på Resort
Napolèon Bonaparte, ett turistklasshotell av god standard, ursprungligen ett slott och med
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en fin hotellträdgård. Härifrån är det gångavstånd till de centrala delarna av den lilla
staden L’île Rousse.

Mat och dryck
De flesta middagar intas i hotellets restaurang med god och riklig mat delvis av franskt och
korsikanskt snitt. Också luncherna på diverse mindre restauranger på olika håll i mindre
byar kan bli smärre kulinariska höjdpunkter. Räkna också med ett gott urval av viner till
såväl lunch som middag för den som önskar det.
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 1-storks resa med lugnt tempo i fält. Vi äter hotellfrukost innan dagens
exkursion påbörjas. Vi kommer att gå några promenader på upp till någon timme, som
regel i relativt lättgången terräng, någon gång lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär
inte några svårare strapatser men var beredd på en del sticka buskage – det är själva
macchians karaktär!
De flesta dagar blir det korta körsträckor, men det kan ändå innebära någon timme eller
mer i bilen eftersom de korsikanska vägarna är långsamma.

Förutom fåglar…
ser vi ett härligt och varierat landskap. Vi reser igenom de mest skiftande miljöer. Ön är till
stora delar klädd i en skrud av macchia och garrigue med timjan, lavendel, rosmarin,
trädljung och diverse ekslag. Stora delar är odlade eller betade men överallt upplever man
en härlig småskalighet och variationsrikedom. Att se de höga, rakstammiga korsikanska
tallarna är också imponerande. Många gånger är det lätt att helt glömma fåglarna och bara
njuta av de fängslande omgivningarna.

Vädret...
är som regel soligt och varmt, ofta uppåt 15–20° på dagarna. Kvällarna är ljumma och
behagliga och inte ens morgnarna är som regel särskilt kyliga. Något regn får vi sannolikt
uppleva. På de högre höjderna i Ascodalen och Gorges de la Restonica kan det vara
kyligare om vi har otur så det kan löna sig att gardera med mössa, vantar och en varm
jacka (men troligen får vi behagligt sommarväder även här).

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna
avnjuta fåglar i lugn och ro. Många gånger klarar vi oss bra utan tub. Handkikare är
naturligtvis ett måste för alla!
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,
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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 (köp gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!),
pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet), öronproppar,
solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Vädret i maj är i allmänhet soligt och skönt men kan vara opålitligt. Ta med blandad
klädsel som kortärmad skjorta och liknande men även klädsel för kyligare klimat. På hög
höjd kan solen bränna starkt – eller en isande vind blåsa.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ (även bra som vindskyddsplagg) och
eventuellt paraply. På Korsika finns viss risk för regn så det är klokt att anpassa skodonen
efter detta. Joggingskor/grova promenadskor eller skådarsandaler passar som regel bäst
men på de höga höjderna kan eventuellt kängor komma till pass. Vid ett par tillfällen
befinner vi oss över 1.000 m.ö.h. och en varm tröja, jacka, vantar och mössa kan möjligen
krävas.

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 Korsika medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är lockande och vi
kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder.

Valuta och personliga utgifter
På Korsika betalar man med euro. Som regel går det bra att betala med vanliga kredit/betalkort, men en kontantkassa i euro är inte fel. I L’île Rousse finns möjlighet att ta ut
pengar från bankomat.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår under middagarna, men vill
du dricka något smakrikare bör du budgetera för detta. På de flesta restauranger finns ett
gott urval av vin och ett hyggligt urval av öl. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ
souvenirer.

Tidsskillnad
Korsika ligger i samma tidszon som Sverige.
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Litteratur
Allmänt. Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Frankrike,
med basfakta om det land vi skall besöka. Ett par trevliga turistguider över ön är Korsika
Första klass reseguider och Korsika Topp 10 Första klass.
Kartor. Korsika/Corsica (freytag & berndt) i skala 1:150.000 är en utmärkt karta. Om din
lokala bokhandel inte har lämplig litteratur eller karta, så kontakta Kartbutiken
www.kartbutiken.se.
Fåglar. Den fälthandbok som bäst behandlar öns fåglar är Fågelguiden (2:a uppl. 2009)
av Svensson, Mullarney & Zetterström som bör finnas i varje packning. Finns även som
app att ladda ner i telefonen – smidigt!
Däggdjur och andra djur. Däggdjuren behandlas bäst i Mammals of Europe, North Africa
and The Middle East (Aulagnier m.fl., 2008).
För grodor och kräldjur finns European Reptile and Amphibian Guide av Kwet (New
Holland, 2009) som är en liten behändig fotoguide.
Vi kommer förhoppningsvis att stöta på fjärilar i riklig mängd och för den intresserade kan
den attraktiva fotoguiden Butterflies of Britain and Europe (Haahtel m.fl., 2011) vara ett
alternativ.
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper
naturböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare
gynnar du fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485-444 40,
www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se på
Korsika. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg.
Givetvis kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på
platsen allt eftersom vi skådar oss igenom öns 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.

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 eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.
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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 sex månader efter beräknat hemkomstdatum.
Annars föreligger risken att du inte släpps ombord på flyget.

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/Sveriges Ornitologiska Förening.
Därför går allt vårt 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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