
 

 
Strait of Gibraltar – Spanska sydkusten,  
                    30 sept – 7 okt 2019 
 

 

Programmet kan ändras för att anpassa vädret och få de bästa möjligheterna. Fåglar och 

valar/delfinerna är ett urval av de vi har chans att se. Foto Gigi – Minervauggla

Day 1, Monday 30d  
• Arrival to Malaga Airport 

• Guadalhorce River Mouth 

• Transfer to Tarifa 

• Dinner at La Codorniz 

Strax utanför flygplatsen blir vår första 

skådartur - kopparand, smådopping, 

kungsfiskare, större flamingo, 

silkeshäger, rostgumpsvala, 

munkparakit, sammetshätta, 

svarthakad buskskvätta, dvärgörn mm. 

Här kan vi även hitta kameleont.  

 

Sen åker vi till vårt boende i Tarifa, ca 2 

timmar med ett kort stopp i Tarifa för 

att se på utsikten över Gibraltarsund. 

Day 2, Tuesday 1th  
• Los Lances Beach  

• Raptor migration around Tarifa 

• Whalewatching off Tarifa 

• Dinner at La Codorniz 

 

 

Vid stranden; korttålärka, fältpiplärka, 

svartbent strandpipare + andra vadare, 

rödnäbbad trut, svarthuvad mås, havssula, 

balearisk lira, gulnäbbad/scopolis lira mm 

På rovfågelobsplatsen; gåsgam, smutsgam, 

brun glada, dvärgörn, ormörn, sparvhök, 

brun kärrhök, ängshök, “Gibraltarvråk”, 

Svart stork, vit stork mm. Hoppet är att se 

Rüppellgam och svart ängshök 😊. 

Under båtturen; öresvin, strimmig delfin, 

vanlig delfin, grindval, kaskelot, havsfåglar. 

Day 3, Wednesday 2th 

• Birding in the outskirts of Doñana 

• Little Swift colony 

• Dinner at La Codorniz 

Stubbstjärtseglare, MÅNGA vadare, 

skedstork, långnäbbad mås, skrän-, kentsk 

och småtärna, rödhuvad dykand, 

dvärgrördrom, natthäger, rallhäger, 

purpurhöna, turturduva, dvärglärka. 



 

Day 4, Thursday 3th 

• La Janda 

• Barbate Marshes 

• Dinner at La Codorniz 

På de stora jordbruksmarkerna och 

våtmarkerna; spansk kejsarörn, 

svartvingad glada, ängshök, eremitibis, 

minervauggla, tjockfot, rödhalsad 

nattskärra, sandlöpare, bronsibis, kohäger, 

grässångare, kornsparv, spansk sparv. 

 

Day 5, Friday 4th 

• Morning 09:00 ferry Tarifa-Tanger 

• Visit and lunch in Asilah 

• Visit to the medina of Tangier 

• Ferry Tangier-Tarifa 18:00 

Under båtfärden över till Marocko ses 

havsfåglar. Sightseeing i pulserande o 

spännande Tanger + leta upp hussparven. 

Sightseeing i vackra gamla Asilah – 

havsfågel o vitfågel, varfågel, rödhuvad 

törnskata mm 

Day 6, Saturday 5th 

• Sierra de Plata and Bolonia 

• Baelo Claudia Roman City 

• Raptor migration in Tarifa 

• Dinner in Tarifa, El Francés 

Bergen där gås och smutsgam häckar (fast 
ej nu pga höst) samt pilgrimsfalk, blåtrast, 
klippsvala, alpseglare, iberisk gröngöling, 
biätare mm 

Ett besök på den romerska utgrävningen. 
Flera häftiga ödlor och vackra fjärilar 
brukar ses.  

Vi spanar vidare efter rovfåglar på de bästa 
utsiktsplatserna. 

 
En liten tur i Tarifa city på kvällen samt äter 
en god tapasmiddag där. 

 

Day 7, Sunday 6th 

• Birding in Grazalema-Montejaque 

• Visit to Ronda 

• Dinner and night in Ronda 

En fantastisk vacker stad i bergen. I 

bergen bredvid får vi en härlig 

skådning! Alpkråka, blåtrast, svart 

rödstjärt, svart stenskvätta, stensparv 

mm. På em och kvällen blir det 

sightseeing i Ronda.  

Day 8, Monday 7th 

• Early morning birding around 
Ronda 

• Transfer to Malaga Airport  

Boende & Mat: 

• Hotel La Codorniz in Tarifa 

Ett trevligt hotell med pool och 150m 

till milslång sandstrand samt fåglarna 

runt om. Här äter vi frukost och de 

flesta middagarna. Ca 5 km till Tarifa 

city. 

• Hotel Hotel Acinipo in Ronda 

4 stjärnigt charmigt hotell i staden 

Ronda.  

Helpension från lunch dag 1 till 

frukost/lunch dag 8 (beror på när 

planet går). Oftast 3 rätters både lunch 

och middag. Dryck till alla måltider, på 

kvällen även ett glas vin eller öl. 

Kaffe/te ingår inte alltid. 

Transport: 
• 2x 9pax minivans, (VW Transporter 

or similar) in Spain. 

• 1 x 15pax minibus with driver in 

Morocco 

Guider: 
Gigi Sahlstrand, Tour Leader, Javi Elorriaga, 

Local Guide 


