Följ med Gigi Sahlstrand som fågelguide på ett
spännande äventyr i Tornedalen, Sveriges
östligaste bygd i gränslandet Finland Sverige.
Tornedalen bjuder i juni månad på naturdramatik
och midnattssol. Isen har brutit upp och vårfloden
strömmar fritt från Torneträsk och forsar ner
genom Torne älv ut i Bottenviken, dränker holmar
och strandängar. Midnattssolen förvandlar naturen
i ett enda slag till spirande grönska och livfullt
sjungande fåglar.
Storspoven drillar och solljuset flödar dygnet runt,
energin är kraftfull. Vi besöker Tornedalens
våtmarker och Bottenvikens nordligaste utpost i
Haparanda Sandskär.

Skåda fågel i
Tornedalen
Det bor en tänkbar fågelskådare i varje människa och
för den som börjat skåda fågel är ingenting sig likt
längre. Och att berika sina naturupplevelser med
kunskaper ger guldkant på tillvaron.

Gigi Sahlstrand

5 – 9 juni och 10 - 14 juni, 2013
i Tornedalen
Målgrupp
Naturintresserade och vetgiriga i alla åldrar.

Deltagare
Max antal är 8 personer per skådargrupp.

Datum
Gigi är en av få professionella fågelskådare i
Sverige. Hon ärades år 2010 med SOFs finaste
utmärkelse ”Silvertärnan”, välkänd för att
stötta kvinnliga skådare. Initiativtagare till det
kvinnliga nätverket Rapphönan. En av författarna
till ”Börja skåda fågel”, hedrades med det
prestigefulla "Rosenbergpriset" 2012. Gigi jobbar
heltid med
fågelskådning, leder
och guidar grupper,
föreläser/
föredragshållare.
Hjälper Swarovski
på mässor och
demonstration
av deras produkter,
är återförsäljare av
kikare samt aktiv
reseledare i
Avifauna.

Upplysningar
För mer information kontakta Gigi Sahlstrand
på telefon 0708-900 770, e-post
gsahlstrand@yahoo.com eller Gunhild
Stensmyr på tel 0709 940 848.
info@nicenetwork.se

5 – 9 juni är tjejgrupp och 10 -14 juni är mixad. Vi
samlas på Guest House Tornedalen på eftermiddagen
5 juni resp 10 juni, äter gemensam middag, går
igenom programmet och lär känna varandra. Tidigt,
tidigt följande morgon startar äventyret och fortsätter
så med tidiga morgnar ända fram till hemresedagen.

Pris
9900 SEK. Del i dubbelrum i Guest House
Tornedalen. I priset ingår alla måltider: frukost, lunch
och middagar exkl. dryck. Alla transporter: Vi hämtar
och lämnar dig på Luleå flygplats, likaså ingår all
lokala resor. Guide och som gåva får du boken ”Börja
skåda fågel”.

Anmälan
Du anmäler dig genom att betala anmälningsavgiften
1500 SEK till Bg 476-0278. Glöm inte ange namn,
adress och kursdagar. Ansökningar behandlas i
turordning. Välkommen
NICE - Network in Culture

arbetar högklassigt och
ämnesfokuserat med ett
fåtal utvalda deltagare.
Vi arbetar individuellt
och i grupp, praktiskt
och teoretiskt. NICE
mål är att höja
yrkeskompetens och
utveckla personliga
relationer och
kontakter.

Anmäl dig här

