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Välkommen att följa med Fågelguidning AB till Spanien! 
 
Upplev det bästa av Andalusien tillsammans med Fågelguidning AB i januari! Under resan 
kommer vi att besöka två av områdets bästa parker för fåglar och däggdjur, vi kommer att 
spana efter den ovanliga panterlon eller iberisk lo som den också kallas. 
Fågellivet under veckan är rikt med många spännande arter, du hittar ett exempel på arter 
längre ner i detta dokument. Mest känd är nationalparken Coto Doñana, denna oas är hela 
543 km2 stor. Vi kommer även att besöka den stängda dela av parken som normalt inte får 
besökas. Vi kommer att bjudas på storslagna vyer och med berg, dalgångar och floder, här-
liga bilder att minnas när man kommer hem igen. 
Vi kommer även lägga ett besök moskén Mezquita i Cordoba som härstammar från 900-talet 
och finns på UNESCO:s världsarvslista. 
 
 

Program 
 

Dag 1 (13 januari) 
 

 
 
Ankomst till Malaga Flygplats där resan 
startar. 

Första dagen på vår resa åker vi bara 
några kilometer från flygplatsen till natur-
reservatet Guadalhorce.  
Floden, som också heter Guadalhorce, 
lockar stora mängder fågelarter då den 
delar sig med två utlopp i Medelhavet. Där 
njuter vi av en god picknicklunch samtidigt 
som vi spanar efter arter som sammets-
hätta, silkeshäger, flamingo, purpurhöna, 
kungsfiskare och marmorand. Vi hoppas 
också få se den sällsynta och utrotnings-
hotade kopparanden som häckar vid flo-
den.  

 
Efter att vi har skådat klart vid Gua-
dalhorce åker vi mot Andujar (255 km, 2h 
45 min) där vi spenderar natten. 

Dag 2 (14 januari) 
 

 
 
Hela dagen spenderas i Andujar Natural 
Park (60 km från Andujar) där det säll-
synta kattdjuret Panterlo finns. Panterlon 
är endemisk för iberiska halvön och här i 
Andujar Natural Park finns ungefär 80 
djur. I parken går det också att få syn på 
egyptisk mungo och mufflon. 
 
I fågelväg finns här en mängd olika arter 
som vi förstås lägger fokus på, exempelvis 
klippsparv, gulhämpling, rödhöna, klipp-
svala, tofs- och lagerlärka. 
Andujar parken bjuder på en varierad och 
spännande natur som också lockar många 
olika arter av rovfågel. Bland dessa hop-
pas vi få syn på spansk kejsarörn, 
grågam, kejsarörn, svartvingad glada och 
kungsörn.  
 

Efter en heldag i Andujar-parken beger vi 
oss tillbaka mot Andujar och hotellet för en 
god natts sömn. 
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Dag 3 (15 januari) 
 

 
 
Även denna dag spenderas i fantastiska 
Andujar Natural Park. 
Vi fortsätter spana efter panterlo och muff-
lon och hoppas även få syn på den säll-
synta vargen, trots att chansen är relativt 
liten.  
Förhoppningsvis får vi syn på den ende-
miska iberiska gröngölingen om vi inte har 
fått se den dagen innan. 
Vi intar en god lunch ute i fält samtidigt 
som vi skådar fågel och betraktar magiska 
vyer i parken.  

Dagen bjuder också på ett besök på en 
privat och specifik plats i parken där chan-
sen att få se panterlo är stor.  
 

Vi åker sedan tillbaka och sover ännu en 
natt på hotellet i Andujar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 4 (16 januari) 
 

 
 

Vi fortsätter vår resa och åker vidare från 
Andujar till staden Córdoba (1h). 
Cordóba är en spännande och vacker 
pärla till stad där både spansk, muslimsk 
och romersk arkitektur möts. Vi gör ett be-
sök på ett av Spaniens mest kända monu-
ment, mosken/katedralen Mezquita som 
härstammar från 900-talet och finns på 
UNESCO:s världsarvslista. 
 
Därefter äter vi lunch tillsammans i 
Cordóba.  

Efter lunchen åker vi vidare mot den pitto-
reska och trevliga staden El Rocio (230 
km, 2h 45 min).  Här checkar vi in på ho-
tellet, äter en trevlig middag och skådar få-
gel i närområdet. 
Sedan väntar en god natts sömn och ladd-
ning av batterierna - vi står inför två helda-
gar i den närliggande och världsberömda 
nationalparken Coto Doñana.  
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Dag 5 (17 januari) 
 

 
 
Hela dagen spenderas i Coto Donana. 
Nationalparken är med sina 543 km ett 
spektakulärt vildmarksreservat med 
många olika biotoper som lockar mängder 
av olika fågelarter. 
Laguner, träskmarker, buskskogar och 
stora sanddyner bildar en unik artrikedom 
och vi förväntas få se både vadare, rov-
fåglar och övervintrande arter som rastar. 
Bronsibis, ägrett- och silkeshäger, tornfalk, 
rödhuvad dykand, skedstork, svart stork 
och dvärgörn är några av arterna vi kan 
förvänta oss. 
 
Även här, i Coto Donana, lever den säll-
synta panterlon och chansen finns också 
att få syn på egyptisk mungo. 
Den spanska kejsarörnen är starkt utrot-
ningshotad och häckar i nationalparken. 
Av endast 100 individer som finns kvar i 
landet häckar här en fjärdedel av dessa.  
 
Utöver en välsmakande lunch som avnjuts 
i fält, och förstklassig fågelskådning för-
stås, gör vi också ett besök i ett privat om-
råde som är stängt för vanliga turister. 
Här får vi chansen att fågelskåda och 
spana efter panterlo exklusivt och i lugn 
och ro.  
 

Natten spenderas på hotellet i El Rocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 6 (18 januari) 
 

 
 
Även denna dag spenderas i Coto Donana 
Nationalpark. Området är stort och vi har 
massor att upptäcka, så vi återupptar vår 
fågelskådning och försöker få syn på 
nyckelarter vi ännu inte har lyckats se på 
vår resa. 
Förhoppningsvis får vi se spansk kron- 
och dovhjort när vi tar oss fram genom det 
fantastiska landskapet som nationalparken 
består av. 
 

Natten spenderas på hotellet i El Rocio.  
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Dag 7 (19 januari) 
 

 
 
Dagen startar med en härlig frukost och 
fågelskådning runt hotellet. Därefter tar vi 
oss från Donana till staden Osuna, en bil-
resa på cirka två timmar. Osuna ligger 
mellan Sevilla och Malaga och på vägen 
till Osuna spanar vi efter en av världens 
mest karismatiska fågelarter; stortrapp. 
Stortrappen lever och häckar på betes-
marker och öppna slätter, och jordbruks-
markerna intill Osuna är några av de bästa 
platserna att få syn på de majestätiska 
fåglarna.  
 

Vi äter lunch i Osuna innan vi fortsätter vår 
resa mot Fuente de Piedra (80 km, 1 h). 
Här finns ett rikt fågelliv, mycket tack vare 
den intilliggande vackra sjön Laguna 
Salada. 
Vi stannar i Fuente De Piedra under efter-
middagen och skådar. Förutom en impo-
nerande flamingokoloni finns här även 
chans att se arter som tjockfot, purpur-
höna, kopparand, rödfalk och marmorand.  
 

Efter vårt besök i Fuente De Piedra beger 
vi oss vidare mot vår sista anhalt för re-
san, staden Antequera (30 km, 30 min). Vi 
avnjuter en god middag och spenderar 
natten på hotell Finca Eslav. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dag 8 (20 januari) 
 

 
 
Morgonen tillbringas på egen hand med 
lite ledig tid. 
Därefter åker vi gemensamt till El Torcal 
de Antequera, en av Andalusiens mest fa-
scinerande naturparker tack vare sin häf-
tiga geologi.  
Naturparken som också är ett naturreser-
vat är känd för sina unika kalkstensformat-
ioner, och som om det inte vore nog finns 
här många fantastiska fågelarter. 
Vår målart för besöket är svart stenskvätta 
som häckar i området. Andra arter vi spa-
nar efter är tofslärka, biätare, gåsgam och 
blåtrast. Har vi tur får vi också syn på den 
iberiska stenbocken som lever i naturpar-
ken.  
 

Allt roligt har ju tyvärr ett slut och så även 
denna resa. 
Efter besöket i El Torcal de Antequera går 
färden mot flygplatsen i Málaga (1h). Vi 
lämnar Andalusiens vackra vyer och fåglar 
bakom oss, med förhoppning om att snart 
få vara tillbaka! 
 
OBS! Sista dagen är preliminär, det beror 
på hur flygtiderna är denna dag. 
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Resan  Kortfakta  

 

Pris: 22 500 SEK. 
 

Anmälningsavgift 3300 kr erläggs vid bokningstillfället. 
Resterande belopp ska erläggas 30 dagar innan resans 
startdatum. Enkelrumstillägg 2800 kr 
Detta ingår i resan: 

• logi i dubbelrum på pensionat och hotell  

• helpension 

• alla transporter under resan i Spanien 

• 1 svensk reseledare + 1 spansk engelsktalande 
guide 

• artlista 

• alla entréavgifter under resan 
 

Följande står resenären själv för: 

• Flyg/tågresa till och från Malaga 

• Fika som är ej i samband med måltiderna 

• Personliga utgifter 

• Personlig reseförsäkring 

• Övrig dryck som inte ingår 

• Rumsdricks på hotellet (frivillig) 

• Utgifter förorsakade av ev. förseningar 

• Matersättning eller andra utgifter om deltaga-
ren inte väljer att delta i gruppens program 

 

Mer information om villkor för denna resa kan du läsa i 
Fågelguidning AB resevillkor. Du hittar den under me-
nyn Resor. 
 

  
Spaniens valuta Euro. Kursen (Forex) är 100 SEK = 9,73€ 
(1€ = 10,28 SEK) (jul-20). Det går även bra att betala 
med kontokort på de flesta ställen. 
 
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vat-
ten ingår alltid till middagarna, oftast även ett glas vin 
eller en öl. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ souve-
nirer, dryck, snask, fika. 
Det finns bra möjligheter att använda bankomat i stä-
derna, det är dock bra om ni har med en reskassa som 
räcker under hela resan. 
 
Tidszon är svensktid +0 tim. Det är skådarljust ungefär 
mellan kl 08.30 och 18.30. 
 
Temperatur mellan 15–20○C. Regn kan förekomma. 
 
Det finns möjlighet att hyra handkikare (handkikare är 
ett måste) och tubkikare meddela Fågelguidning om du 
är intresserad. 
 
Egen litteratur kan vara bra att ha med sig på resan, art-
lista får du på plats, den kommer att användas under 
hela resan. 
 
Vi kommer se en rik vacker blandad natur, berg, gröns-
kande dalar och många vattenflöden. Panterlo och hjor-
tar uppträder i skogbevuxna dalar och i bergstrakterna 
Vi har även en pyttechans att få se varg och afrikansk 
mungo. 
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1. Malaga 

2. Guadalhorce 

3. Andújar 

4. Andújar naturpark 

5. Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Doñana Natural Park 

7. El Rocio 

8. Osuna-Fuente de Piedra 

9. Antequera 
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Resdag Destination/områden 

Dag 1 – 13 jan 
Resan startar på flygplatsen i Malaga. Transport till Guadalhorce, fågel-
skådning kring Guadalhorce. Natt tillbringa i Andújar. 

Dag 2 – 14 jan 
Andújar naturpark. 
Natt tillbringas i Andújar. 

  

Dag 3 – 15 jan 
Andújar naturpark. 
Natt tillbringas i Andújar. 
 

Dag 4 – 16 jan 
Andújar - Córdoba - Doñana Natural Park 
Natt tillbringas i El Rocio. 

Dag 5 – 17 jan 
Doñana Natural Park 
Natt tillbringas i El Rocio. 

Dag 6 – 18 jan 
Doñana Natural Park 
Natt tillbringas i El Rocio. 

Dag 7 – 19 jan 
Doñana Natural Park - Osuna-Fuente de Piedra - Antequera. 
Natt tillbringas i Antequera 

Dag 8 – 20 jan 
Resa mot Malaga – del av dagen i Antequera, resan avslutas på flygplat-
sen i Malaga 
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Allmänt om resan 
Som du säkert redan har läst finns ett program 
som förklara vad som kommer att hända de 
olika dagarna på resan. Detta är ett preliminärt 
program, det kan när som ske omkastningar 
och justeringar i programmet. Det kan bero på 
väder, tillgång på fågel eller andra orsaker 
som sker under resan. Alla justeringar i pro-
grammet görs alltid för att ni ska få ut maximalt 
utav resan. 
Spanien är en medlemsstat i Europeiska un-
ionen belägen i sydvästra Europa på Iberiska 
halvön. Dess fastland gränsar i söder och ös-
ter till Medelhavet förutom en liten landgräns 
med det brittiska utomeuropeiska territoriet Gi-
braltar; i norr av Frankrike, Andorra och 
Biscayabukten samt i nordväst och väster av 
Atlanten och Portugal. Spanien har dryga 46,6 
miljoner invånare. Nationalparken Coto 
Doñana är en av Europas mest kända natur-
områden, den ligger sydvästra delen av landet. 

 
Flygresan / Tågresan 
Det finns flera alternativ på att ta sig till Spa-
nien, denna del i resan ingår inte i priset. Innan 
du boka flyg/tågbiljetten bör du alltid kolla med 
Fågelguidning AB vilka tider som gäller och 
om det skett några förändringar. Det finns flera 
bolag som flyger på denna destination men 
bäst brukar bli SAS eller Norwegian som flyger 
direkt. En flygbiljett brukar kosta runt 2000 kr t 
& r. Mötesplatsen blir ankomsthallen i Malaga, 
det är från denna plats som resan börjar och 
slutar. Ni kommer få förslag på flygtider senare 
för boka runt ett halvår innan. Vi flyger på mor-
gonen och hem på eftermiddagen. Flygtiden är 
4,5–8 timmar beroende på direktflyg eller om 
det ingår mellanlandning. 
 

Bagage 
På flyget till Spanien ansvarar du själv för att 
bagaget följer flygbolagets regler, detta gäller 
även vid återresan. Det är viktigt att du kontrol-
lerar vad som gäller för just ditt flygbolag! Tänk 
på att helst packa kikare, fotoutrustning, lad-
dare, medicin och andra väderfulla saker i 
handbagaget. Dels ligger det oftast mer skydd-
dat i handbagaget, skulle du bli av med din 
resväska så förlorar du inte kikare/fotoutrust-
ningen som du behöver använda varje dag på 
resan. Kan även också vara en fördel att ha 
vissa toalettartiklar, ett om-byte kläder etc. i 
handbagaget. Vi har våra tuber i handbagaget 
och stativet i resväskan. Tänk också på att ba-
gageutrymmet i våra fordon kan vara begrän-
sat, packa gärna i mjuka s k soft bags med 
storleken anpassad till innehållet. Men själv-
klart fungerar vanliga resväskor. 
Under veckan kan du ha väskan på hotellet 
där vi bor (bra med ryggsäck under dagarna, 

se under Utrustning). Fördel om du kan låsa 
resväskan, då kan du förvara saker där som 
du är extra rädd om.  

Hälsotips 
Kontrollera vilka mediciner som du behöver ha 
med dig under resan, packa dom på rätt sätt. 
Viktig medicin bör du ha med dig i handbaga-
get. Det är alltid bra att ha med sig en liten 
”sjukvårdsväska”, liten sax, plåster, vätskeer-
sättning, hand-/hudkräm, värktabletter, samt 
något mot diarréer (Imodium eller Dimol) är 
några av de saker som kan vara bra att ha 
med sig. En flaska med handsprit kommer ofta 
väl till pass, välj små förpackningar så fungerar 
det även på flyget. Har du risk att bli åksjuk 
kan det vara lämpligt att ta med åksjukepiller. 
 

Hur kommer vi att bo? 
Vi kommer till att börja med bo några nätter i 
Anduiar. Vår nästa övernattning blir i El Rocio, 
även här stannar vi några nätter. Resan avslu-
tas med en natt i Antequera.  
 

Kost och dryck 
Det ingår helpension i resans pris. Vi äter fru-
kost och middag på våra boenden. Vi får 2–3 
rätters varje dag och på vårt boende ingår 
bordsvatten, ofta även en öl eller ett glas vin. 
Oftast äter vi lunch på restaurang men några 
fältluncher blir det. Vi kommer besöka en mat-
affär om man vill handla snacks, dryck osv. På 
våra boende finns öl och vinrättigheter. 
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela gui-
den på plats. 
 

Vilket tempo kommer resan att ha? 
Resan är en A1 vilket innebär att även nybör-
jare kan ta del av resan och att tempot är lågt. 
Du hittar en förklaring till A1 under Fågelresor i 
menyn ”Kunskap och tempo”. Vi äter alltid ho-
tellfrukost innan dagens exkursion påbörjas 
men det går utmärkt att skåda eller fota på 
egenhand innan frukost.  Det blir inga längre 
sträckor att gå.  
 
Flera av dagarna blir det korta körsträckor, 
men några längre sträckor förekommer. Sling-
rande bergsvägar behöver inte vara så långa 
för att det ska ta lite tid att köra dom. 

 
Kläder 
Vädret i januari är i allmänhet soligt och skönt 
med kallare temperatur i bergen, men visst 
kan regn förekomma. Ta med blandad klädsel 
som kortärmad skjorta/linne och liknande men 
även klädsel för kyligare kvällar/bergen. Stäm 
gärna av väderprognosen innan du packar! 
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Du bör vara garderad mot regn, tag med regn-
ställ (även bra som vindskyddsplagg) och an-
passade skor. Vi reser dock själv alltid utan 
stövlar – de tar alltför stor plats i bagaget. Om 
regn utlovas använder vi Goretex skor som 
står emot viss regnmängd. I övrigt klarar vi oss 
bra med joggingskor/grova promenadskor och 
skådarsandaler. Nål, tråd och någon knapp el-
ler två kan vara bra att ha med sig om något 
skulle gå sönder, finns små praktiska resekit 
att införskaffa. 
 

Vad kan vi förvänta oss för väder? 
Vädret är behagligt på dagarna (ofta runt 15–
20°), med svalare morgnar, kvällar och i ber-
gen.  
 

Litteratur och kartor 
Den fälthandboken (eller appen) som gäller är 
Fågelguiden av Lars Svensson m.fl.  
En karta är alltid trevligt att ha så man kan följa 
med hur vi reser MEN du kan vara uppkopplad 
hela tider på nätet och på Eniros sidor kan du 
skriva ut kartor. Annars hittar du kartor hos 
www.kartbutiken.se (08–202 303). 
Ett tips är även att kika på ditt bibliotek efter 
allmän reseguide till Spanien. 
 

Utrustning och klädsel 
Handkikare är ett måste på denna typ av re-
sor. Då vi vissa dagar kommer att fågelskåda 
på långa avstånd rekommenderar vi starkt att 
du också har tubkikare med på resan för att få 
ut maximal upplevelse av dagarna, Du har 
möjligt att hyra hand- och/eller tubkikare av 
Fågelguidning AB, hör av dig så berättar vi 
mer om detta. 
Andra saker som du bör ha med dig är, vatten-
flaska, plastmugg, ryggsäck, solhatt/keps, sol-
glasögon, solkräm med passande skyddsfak-
tor, läppbalsam, myggstift, servetter/toapap-
per, öronproppar, fältkniv (tänk på ej ha det i 
handbagaget!), lås till resväskan.  
 

Artlista 
Du kommer få en artlista av oss första dagen. 
Här finns troligen alla arter med som vi kom-
mer att se under resan. Varje dag avslutas 
med en artgenomgång där guiden går igenom 
dagens observationer och hjälper dig med vad 
som är sett. Vi noterar också vilka orter/platser 
som besökts under dagen. Artlistan behåller 
du när resan är slut och blir ditt resedokument 
över vad som setts och hänt under resan. 
 

 
 
 

Våra guider 
 
Gigi Sahlstrand är en erfaren och mycket ruti-
nerad guide sedan många år tillbaka, detta blir 
hennes femtonde skådarresa till spanska fast-
landet, och har fram till idag genomfört ett 100-
tal resor världen över. Gigi startade för cirka 
10 år sedan GiSa HB, men har sedan 2018 
flyttat sin verksamhet till Fågelguidning AB där 
hon idag är delägare. 
Du hittar henne rätt ofta i olika medier som bl 
a. ”Det stora fågeläventyret”, Morgonsoffan i 
olika kanaler, Naturmorgon i P1 samt diverse 
olika tidskrifter och böcker. 
 
Javi Elorriaga Född i Txorierri-dalen, vilket 
betyder “fågelland” i Baskien 1978. Som en 
miljöstudent deltog Javi i ett antal fågelunder-
sökningar och forskningsprojekt i Biscay 
(Baskien). Under det senaste decenniet har 
han arbetat med flera större projekt i Europa. 
Han har också arbetat med Lammgam i Py-
renéerna och Picos de Europa National Park. 
Tidigare också varit medlem i den spanska 
kommittén för Rare Birds motsvarande 
svenska RK. Under många år har han arbetat 
som natur-, fågel- och fotoguide i Tarifa där 
han bor nu med sin familj. 
 

Övrig information 

Du måste ha en giltig reseförsäkring för att 
delta på resor som Fågelguidning AB arrange-
rar. Oftast så har du det via din hemförsäkring, 
ring och kolla med försäkringsbolaget vad som 
gäller för just dig.  
 

Kontaktinfo till Fågelguidning AB 

Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 
 
E-post: gb@fågelguidning.se 
Hemsida: www.fagelguidning.se 
Facebook: www.facebook.com/Fagelguidning 
Telefon till Gigi Sahlstrand: 0708–900 770, till  
Bosse 076-007 2955. 
 

Tveka inte 
med att höra 
av dig ifall du 
undrar över 
något! 
 
 
 
Gigi & Bosse 
 
 
 

http://www.kartbutiken.se/
mailto:gb@fågelguidning.se
http://www.fagelguidning.se/
file://///LS220DA9E/Share/00_Fågelguidning%20AB/Div%20utkast/www.facebook.com/Fagelguidning
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Ett axplock på möjliga arter under resan 
 
 

Däggdjur:  
▪ Panterlo 
▪ Kronhjort  
▪ Dovhjort  
▪ Mufflonfår  
▪ Iberisk stenbock  
▪ Europeisk utter  

 
 

Fåglar: 
▪ Marmorand 
▪ Rödhuvad dykand 
▪ Kopparand 
▪ Rödhöna 
▪ Flamingo 
▪ Svart stork 
▪ Vit stork 
▪ Bronsibis 
▪ Skedstork 
▪ Natthäger 
▪ Svartvingad glada 
▪ Gåsgam 
▪ Grågam 
▪ Dvärgörn 
▪ Spansk kejsarörn 
▪ Purpurhöna 
▪ Tjockfot 
▪ Minervauggla 
▪ Kungsfiskare 
▪ Härfågel 
▪ Iberisk gröngöling 
▪ Iberisk varfågel 
▪ Iberisk blåskata 
▪ Alpkråka 
▪ Blåtrast 
▪ Lagerlärka 
▪ Tofslärka 
▪ Klippsvala 
▪ Grässångare 
▪ Sammetshätta 
▪ Trädgårdsträdkrypare 
▪ Svart stare 
▪ Svart rödstjärt 
▪ Svart stenskvätta 
▪ Spansk sparv 
▪ Stensparv 
▪ Stenknäck 
▪ Gulhämpling 
▪ Kornsparv 
▪ Klippsparv 

 


