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HEMSIDAN 

Under hela hösten 2018 har vi arbetat intensivt med vår hemsida. Mycket är 

klart, men det finns fortfarande många saker som vi vill lägga till. 

Arbetet med att ständigt förbättra den för dig som kund är ett viktigt mål för 

oss. Har du synpunkter så tveka inte att höra av dig 

Enkät för guidningar och resor 

Vi är väldigt tacksamma för alla enkätsvar vi får in när det gäller våra 

guidningar och resor. Vi har försökt göra svarsformuläret så enkelt som 

möjligt. Ditt svar är mycket viktigt för oss, i vår strävan att alltid vara ”på tå” 

och göra din upplevelse ännu bättre. 

“Det är alltid supertrevligt och givande att 

lyssna på Gigi! Hon berättar stort och smått, 

brett och djupt och på ett ödmjukt och trevligt 

sätt -och med humor! “. Citat från en deltagare vid Råstasjön 

DELUXE? NÅGOT FÖR ALLA! 

Vi introducerar ordet Deluxe 2019 på våra resor. Det innebär inte att vi 

garanterar fler eller sällsyntare arter på våra resor, men väl det där ”lilla 

extra”, mervärdet för dig som deltagare. Det kan innebära lite bättre mat, en 

ost-/vinprovning, något lokalproducerat, en föreläsning om något intressant 

projekt, osv. Det bästa boendet som går att få på den ort som vi befinner oss 

på. Vi försöker hitta kombinationen så att även din reskamrat som inte är 

riktigt lika fågelintresserad som dig ska få ut maximalt av resan. Har du 

funderingar kring detta, tveka inte att höra av dig! 

Det finns mer om detta på vår hemsida under Resor, Deluxe är något som 

ständigt är under utveckling. 

NYTT ÅR, NYA ÄVENTYR 

Först och främst vill vi önska 

er alla en god fortsättning på 

det nya året. 

Vi har redan hunnit med 

några aktiviteter där vi har 

träffat på både nya och 

bekanta ansikten. Otroligt kul 

att så många kommer tillbaka 

på de olika aktiviteterna som 

vi genomför. Resorna för 2019 

och 2020 finns nu publicerade 

på vår hemsida. 

Många nya spännande resmål! 

 

Gigi & Bosse 
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PROGRAMMET FÖR 2020 ÄR NU KLART 

Du hittar nu hela programmet för 2020 på vår hemsida. Det innehåller fler 

resor inom Sverige - Hållö/Ramsvik, Trandansen, Stekenjokk och fler resor 

till Öland. Vi försöker alltid att vara så klimartsmarta som möjligt, därför 

hittar du denna beteckning på många av våra resor. 

Du kommer även finna lite mer exotiska resor Vietnam & Thailand, Oman, 

men även klassiska resmål som Island, Pyrenéerna, Polen, Vadehavet och 

Portugal. 

Vi genomför en ungdomsresa (max 25 år) till Abisko, spännande! 

FÅGELGUIDNING AB VÄXER! 

Det är med stor glädje som vi kan presentera ett antal nya guider/reseledare 

i företaget. Några har du kanske redan träffat på våra resor Dick Forsman 

och Javi Elorriaga. Mads & Tina Elley är två rutinerade danska fågelskådare 

som kommer att arbeta som reseledare med inriktning på den danska 

marknaden. 

Simon Carrington en ung och duktig fågelskådare är på väg in i 

Fågelguidning AB, det ska bli roligt att följa Simons utveckling i företaget. 

GUIDNING - NORMAL, SPECIAL ELLER SOM DU VILL! 

Väldigt många känner till våra guidningar vid Svartsjö slott, Eldgarnsö, 

Råstasjön och Kyrksjön, men vet du hur flexibla guidningarna kan vara? 

Vi hjälper gärna till med att ”skräddasy” guidningar för företag, föreningar 

och olika organisationer, har du en idé om att få fler att komma ut i vår 

vackra natur så har vi lokalerna att besöka. Vi vågar påstå att vi är riktigt bra 

på olika typer av företagsevenemang, vi kan ordna helhetslösningen för just 

ditt företag. 

Men guidningen kan vara ”enklare” än så, du och en eller några vänner 

kanske önskar en privatguidning, inga problem vi fixar det också! 

WEBSHOP 

Har du sett att vi öppnat en webshop? Ett noggrant utvalt sortiment av 

kikare och tillbehör hittar du på vår hemsida. Produkter som vi vågar stå för 

till en rimlig kostnad, bra garantivillkor. Vi använder dessa produkter själva i 

företaget som lånekikare, bara att komma på en guidning och prova innan du 

köper din egna kikare, tryggt och säkert för dig. 

Presentkort från Fågelguidning AB har blivit en populär produkt. 

Presentkortet gäller på allt, resor, guidningar eller i webshopen. 

Födelsedag, uppvakning till en arbetskollega eller bröllopspresent, det passar 

vid alla tillfällen! 

 

 

 

Hållö, ett av våra nya resmål! 

 

 

 

Svartsjö slott 

 

 

 

Bra bok för alla! 

 



 

FÖRSTA NYHETSBREVET! 

Nu har du nästan läst klart vårt första nyhetsbrev. Hoppas att vi fått dig att 

hitta lite nyheter, inspiration och fågelglädje i din läsning. 

Som du vet kan man registrera sig för att få detta nyhetsbrev och mycket 

annat intressant från oss, tipsa gärna en vän/kollega om möjligheten. 

Hjälp oss gärna att sprida nyhetsbrevet på din arbetsplats, 

fikabordet/anslagstavlan osv. Till sist vill vi tacka dig för att du tagit dig tid 

att läsa premiärnyhetsbrevet. 

 

VISSTE DU ATT…. 

Om en blåmeshona blir maka till en blåmeshane med bra gener så blir det 

mest ”söner” i kullen, om hon däremot får en svagare hane till make blir det 

fler ”döttrar”. Allt för att trygga fortplantningen, starka hanar får alltid honor 

medan svaga har svårare, alla honor har lättare att hitta en make. 

 

 

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2019–2020 

      29-31/3 2019 HÅLLÖ & NORDENS ARK - DELUXE EN UNDERBAR ”Ö-PÄRLA” 

 11-15/4 2019 ÖLAND – DELUXE HÄRLIGA ÖLAND, MÖT VÅREN! 

 5-11/5 2019 BOSNIEN HERCEGOVINA EN RESA SOM HAR ALLT 

 3-7/9 2019 VADEHAVET DANSKA JYLLAND / NORRA TYSKLAND EN KLASSIKER! FÅGELRIKT 

 11-15/9 2019 HÅLLÖ & RAMSVIK - DELUXE LITE BLÅST = HAVSFÅGLAR 

 30/9-7/10 2019 SPANSKA SYDKUSTEN & TARIFA ROVFÅGLAR, DELFINER, SOL 

 2020 DU HITTAR MER INFORMATION OM VÅRA RESOR PÅ HEMSIDAN, NEDAN ETT AXPLOCK 

 VINTER SÖDRA OMAN,  VIETNAM & THAILAND, SÖDRA ISRAEL 

 VÅR TRANDANSEN, GOTLAND, HÅLLÖ & RAMSVIK, ÖLAND, POLEN 

 SOMMAR PYRENÉERNA, ABISKO, ISLAND, STEKENJOKK 

 HÖST VADEHAVET, SKÅNE, ÖLAND, PORTUGAL, MAROCKO 

 

 

Eklöv - Snart är det dags igen, vår! 

Kontakta oss 

      

Klippans väg 76 

179 96 SVARTSJÖ 

0708–900770 / 076–007 29 55 

gb@fagelguidning.se 

www.fagelguidning.se 


