NYHETSBREV
2020/2

VI MÅR BRA!
Vilken vår det har varit, aldrig
hade vi trott att allt skulle
vändas upp och ner på så kort
tid. Sommaren har inte inneburit så stora förändringar när
det gäller resandet. Vi har fått
lägga om stora delar av vårt
program och större fokus har
lagts på lokala aktiviteter.
Guidningar och kurser utomhus
har fungerat bra under denna
period. Men vi börjar se ett litet
ljus för utlandsresorna och de
svenska resorna rulla på igen.
Som jag började, vi och
Fågelguidning AB mår bra och
verksamheten är i full gång!
Vi hoppas att du också mår bra!
Gigi & Bosse

Resor med oss under 2020 och våren 2021
Som vi redan har nämnt så har det varit lite av ”hela havet stormar” när det
gäller de planerade resorna för våren och sommaren 2020. Många timmars
arbete har lagts på att planera om vår resetablå. Resor har ställts in, andra
har flyttats till nya datum.
Allt vi har gjort under första halvan av 2020 har varit med fokus på er som
resenärer, vår inställning har varit att vara tillmötesgående och i alla lägen se
till att göra det bästa för er. Vid inställda resor eller där avbokning skett så
har vi alltid sett till att ni fått era inbetalade pengar tillbaka.
Sverige och vissa delar av Europa börjar öppna upp sig, vi följer utvecklingen
noga dag för dag, varje steg som vi tar följer de rekommendationer som FHM
och UD ger.

Nya tider behöver nytänkande
Som en del i den förändring som skett i Covid -19 spår kommer fler resor och
aktiviteter att genomföras inom Sverige. Vi har lyssnat på er och det finns en
stark önskan från många av er att genomföra klimatsmarta resor i landet. Vi
har tagit fasta på detta och kommer öka denna typ av resande.
Detta innebär dock inte att resor utanför Sverige försvinner eller minskar i
antal, dom kommer finnas kvar för er som önskar denna typ av resande. Nya
resor kommer att vara så klimatsmarta som det är möjligt. Vi kommer
behöva flyga till en del destinationer det försöker vi på inget sätt dölja, men
övriga delar av resan kommer vi att försöka genomföra på ett så klimatsmart
sätt som möjligt.

Tillfälligt ändrade resevillkor

Ladusvalan njuter i solen.

Som vi tidigare berättat har Fågelguidning AB resegaranti hos
Kammarkollegiet, detta ger dig som resenär bästa garantin när du åker med
oss. För att underlätta och öka tryggheten för dig som funderar på att boka
en resa med Fågelguidning AB så kommer vi tillfälligt fram till 31/12 2020
ändra resevillkoren. De nya villkoren innebär att du kan avboka resan 30
dagar innan avresa utan kostnad, samt att slutbetalning ska ske 30 dagar
innan avresa mot dagens 60 dagar. Har du frågor kring detta tveka inte att
höra av dig till Gigi eller Bosse så guidar vi dig rätt.

ÖLAND 1 – 2 – 3!

Ölands kust är alltid lika härligt!

Under hösten kommer vi att genomföra inte mindre än tre Ölandsresor.
Södra Öland på hösten är alltid lika spännande, vanligtvis mycket med fåglar
vadare, änder, tättingar och rovfåglar, ja du ser det mesta finns där, lägg
därtill en och annan raritet, bättre än så blir det inte! Första är 19–23 augusti
där vi kommer också att besöka en del lokaler på norra Öland, därefter
genomför vi två resor i oktober 3–7 och 16–20. Resan 16–20 oktober är
endast för tjejer. Under rådande situation så är det begränsat antal platser, i
skrivande stund finns endast fåtal platser kvar.

ANDALUSIEN – IBERISK LO OCH DONANA

Panterlo – Ja tack!

Första resan 2021 går till Spanien och Andalusien. Vår lokala guide som vi
har anlitat under många år, Javi Elorriaga, kommer att guida oss under
dessa dagar tillsammans med Gigi. Panterlo, iberiskt lodjur eller spansk lo
bara att välja, kärt barn har många namn, är ett starkt hotat kattdjur där
man 2015 uppskattade beståndet till cirka 400 individer. Det finns även var i
området, bara att hålls tummarna att dom vill visa sig. Vi besöker den
fågelrika nationalparken Donana, dess artrikedom är unik i Europa. Vackra
vyer, gamar och rovfåglar i en underbar blandning borgar för en trevlig
vecka.

VÅRA GUIDNINGAR STARTAR IGEN

Nöjda kursdeltagare.

I slutet av augusti startar vi upp våra populära guidningar i Stockholmsområdet. Först ut blir Kyrksjön och Råstasjön ons 26/8 kl 18.00. Lör 29/8
10.00 kör vi vidare med Svartsjö dämme. Nytt för i år blir Ågesta, denna
mycket fina fågellokal besöks första gången 31/8. Vi har inte glömt
Sandemar, vi gör ett besök där 29/9, spännande! Ett antal guidningar
kommer också att genomföras i Kalmar under hösten och vintern, datum är
ännu inte fastställda. Som vanligt hittar du mer information på vår hemsida.

SAMARBETET FORTSÄTTER

Ett utmärkt komplement till kursen.

Ett mycket lyckat samarbete mellan Folkuniversitetet och Fågelguidning AB
har pågått sedan förra året, där vi nu genomfört ett antal olika kurstillfällen.
Detta samarbete kommer nu att utökas, dels med fler kurser i Stockholm,
men även ett nytt samarbete med Folkuniversitetet i Kalmar kommer att
påbörjas under hösten. En del kurser kommer att vara inriktade på olika
teman, medan andra är för dig som vill friska upp dina kunskaper om fåglar i
största allmänhet. För flertalet av kurserna krävs inga förkunskaper. Du
kommer att hitta mer information på vår hemsida.

SIST MEN INTE MINST!

Vi syns kanske snart i fält igen?

Kontakta oss
Klippans väg 76
179 96 SVARTSJÖ
0708–900770 / 076–007 29 55
gb@fagelguidning.se
www.fagelguidning.se

Är du företagare eller med i en förening så har vi en mängd olika aktiviteter
som vi kan skräddasy just för ditt behov och önskemål. Dessa aktiviteter
passar både till möten, kick-off, jubileum, 50-årspresent osv. Vi har många
bra platser för dessa aktiviteter men du kan naturligtvis själv välja plats.
Ämnet för aktiviteten kan du själv bestämma, vill du ha uppslag har vi många
färdiga aktiviteter. För mer information kontakta oss, eller titta in på vår
hemsida. Inget är omöjligt, vi hittar en lösning tillsammans med dig eller ditt
företag/förening.

VISSTE DU ATT….
En europeisk gärdsmyg kan ”sjunga” i fler än 700 olika toner under loppet av
bara en minut, och kan dessutom höras på 500 meters avstånd.

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2020–21

19-23/8 2020

ÖLAND

KLASSISKA FÅGELLOKALER

30/8-3/9 2020

SYDVÄSTRA SKÅNE

FALSTERBO, ROVFÅGLAR, KULLEN

8-12/9 2020

VADEHAVET (DAMNARK OCH TYSKLAND)

FLER VADARE ÄN MAN KAN RÄKNA!

3-7/10 2020

ÖLAND

RARITETER, VADARE, KUSTSKÅDNING

16-20/10 2020

ÖLAND - TJEJRESA

RARITETER, STRANDRAGGNING

13-22/11 2020

MAROCKO - SÖDRA

ÖKEN, BERG, TUSEN & EN NATT

13-19/1 2021

ANDALUSIEN

IBERISK LO, GAMAR, BERGSVYER

2021

DU HITTAR MER INFORMATION OM VÅRA RESOR PÅ HEMSIDAN

VÅR

ECUADOR (FOTORESA), OMAN, KUBA, TRANDANSEN, ÖLAND, RUMÄNIEN, GOTLAND

VÅR/SOMMAR

ÖLAND, BOSNIEN-HERCEGOVINA, POLEN, PYRENÉERNA - BASKIEN,
MADEIRA (HAVSFÅGEL), TORNEDALEN, ABISKO, RUNDE, STEKENJOKK

HÖST

SKÅNE, HELGOLAND & VADEHAVET, AZORENA, SPANSKA SYDKUSTEN

HÖST/VINTER

ÖLAND (TVÅ TILLFÄLLEN), KANARIEÖARNA

