Ladakh 11–24 september 2018
med Richard Ottvall

Byn Ru mbak i Hemis Valley NP. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Ladakh!
Det som tidigare endast varit en ouppnåbar dröm är nu möjligt att uppleva i snöleopardens rike i
Hemis nationalpark i norra Indien. I ett berglandskap med sceniska vyer över Himalaya har vi
chansen att få syn på ett av världens mest svårsedda och mytiska kattdjur, snöleoparden. Förutom
att vi hoppas på euforiska upplevelser av snöleopard har vi goda chanser på möten med vargar.
Snöleopardens mest eftertraktade bytesdjur, blåfår, finns det gott om liksom snöhöns och andra
höglandslevande fåglar. Det här är AviFaunas tjugoförsta resa till Indien och den första till Ladakh.

Vi hoppas förstås att få syn på snöleopard. Foto: Göran Pettersson
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Stenhusa Gård
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på Delhis internationella flygplats. Natt i Delhi.

2

Inrikesflyg till Leh. Stadsvandring, fågelskådning. Natt i Leh.

3

Heldag i Leh och omgivningarna. Natt i Leh.

4

Transport till Zingchan och vandring till tältläger i Rumbakdalen i Hemis nationalpark.
Vi övernattar här till Dag 11.

5–11

Span efter i första hand snöleopard men vi besöker flera platser i området för
fågelskådning och besök i mindre by. Natt i tältlägret.

11

Vandring till Zingchan och transport till saltsjön Tso Kar. Natt vid Tso Kar.

12

Heldag vid Tso Kar där övernattar ytterligare en natt.

13

Morgon i Tso Kar och transport till Leh där vi övernattar.

14

Inrikesflyg till Delhi där vi besöker ett sikhtempel och avslutar resan på Delhis flygplats.

1. Delhi
2. Leh,
Ladakh
3. Zinchan
4. Rumbak
Valley,
Hemis NP
5.
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Tso Kar

DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan startar på Delhis internationella flygplats där vi åker direkt till vårt hotell i Delhi.

Flyget in i Ladakh ger verkligen spektakulära vyer över västra Himalaya. Foto: Dan iel Bengtsson

Dag 2: Tidigt morgonflyg till Leh i Ladakh. Om inte molnen ligger tätt kan detta bli en av de mest
spektakulära flygningarna man kan göra i denna del av världen. Staden Leh är belägen på ca 3 500
meters höjd och vi stannar här i två nätter för att acklimatisera oss till den höga höjden. Den här
dagen rekommenderas till vila och anpassning till höjden. Natt i Leh.
Dag 3: Heldag i Leh för acklimatisering. I staden kan man välja att strosa runt bland små butiker
eller marknadsstånd. Närheten till Tibet är påfallande och ett besök till buddhistklostret Thikse
Gompa är närmast ett måste! Vi besöker Indusdalen och längs floden har vi chans på ibisnäbb. Vi
hoppas också kunna hitta någon bergbeckasin under dagen. Natt i Leh.

Boskapen vallas i Ru mbak Valley. Foto: Dan iel Bengtsson
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Dag 4: Idag väntar transport till Zengchan där vi packar om för vandringen upp till tältlägret i
Rumbak Valley. Våra bärare och guider tar hand om allt som måste bäras upp till lägret som blir
vår bas de kommande dagarna. Vandringen upp till lägret är inte besvärlig och strapatsrik, men kan
vara påfrestande på den höga höjden. Väl på plats ställs lägret i ordning och den första spaningen
efter ett visst kattdjur inleds.

Att spana efter snöleopard kräver tålamod. De härliga o mgivningarna stärker vårt mod. Foto: Dan iel Bengtsson

Dag 5–11: Spaning efter snöleopard. Det blir också en del fågelskådning och besök i byn Rumbak.
Dag 11 vandrar vi tillbaka till Zengchan för vidare transport till den alpina saltsjön Tso Kar där vi
övernattar två nätter.

I Tso Kar letar v i upp Kiang (vildåsnor). Foto: Daniel Bengtsson

4

Dag 12: På de öppna slätterna kring sjön Tso Kar betar hjordar av vildåsnor och vi hoppas få se den
hotade och sällsynta svarthalsade tranan. Här brukar också finnas den märkliga mesen Ground Tit
eller markhackare på svenska samt stora flockar av tibetflyghöns. Natt vid Tso Kar.

Sjön Tso Kar med o mgivningar i höstskrud är enastående vackert! Foto: Göran Pettersson

Dag 13: Morgonen tillbringas vid Tso Kar och därefter transport tillbaka mot Leh där vi övernattar.

Ground Tit och Tibetan Sandgrouse. Två höghöjdsarter för Tibetanska höglandet som även finns i Indien! Foto: Daniel
Bengtsson

Dag 14: Inrikesflyg till Delhi och besök i sikhtempel. Resan avslutas på den internationella
flygplatsen.
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Resans pris: 38 400 kr
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än förväntat, höja resans pris med 5 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi
eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det sällan. Observera också
att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar
att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logi i dubbelrum på turistklasshotell och i tältläger
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
inrikesflyg
bärare
dricks till guider och de i resan ingående måltiderna
samtliga inträden och nationalparksavgifter
svensk reseledning
skicklig lokal engelsktalande guide
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Indien (Delhi) ingår alltså inte i resans pris. Boka inte din flygresa utan att ha kontaktat
AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du
får ett besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du inte vill boka flyg gör AviFauna
gärna det mot en expeditionsavgift på 150 kr. Men observera att de flygresor vi bokar i allmänhet
blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi
handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att alltid boka själv som privatkund.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
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bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. Dimor,
som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. För mer besvärliga
magproblem som kan uppstå i Indien bör du kanske be din läkare om recept på Ciproxin eller
Lexinor som botar långvarig diarré. Kom också ihåg att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de
flesta apotek och apoteksombud. Ta med små förpackningar så att ni kan ha dem i öppningsbara
plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får också lättare plats i en jackficka.
Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa med liksom vätskeersätning ifall du
skulle råka ut för någon svårare magåkomma.
Observera att olika läkare tillämpar olika principer beträffande vaccinering. Redogör med din
vaccinationscentral i god tid före resan.

Visum
Vi behöver visum för att kunna resa in i Indien. Information om rutinerna för att ansöka om visum
kommer att skickas ut i god tid före resan.

Logistandard
Vi bor i dubbelrum i ofta enkla men rena hotell. I tältlägret delar två personer ett tält med plats för
bagage. Vi sover på dubbla liggunderlag (uppblåsbara). Det finns en enklare inomhustoalett (typ
torrdass) i anslutning till vår camp.
Det saknas mobiltäckningen under fältdagarna i bergen. Det finns inte heller tillgång till wifi eller
internet då.
Under tältdagarna kommer vi att ha möjlighet att ladda vår elektroniska utrustning (mobiler,
kameror e t c) från ett litet dieselaggregat. Det finns även solcellsladdare på plats.
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Allmän uppläggning
Resan består av tre delar efter att vi lämnat huvudstaden Delhi med inrikesflyg. Väl framme i Leh
tar vi det lugnt en hel dag för att vänja oss vid den höga höjden. Vi övernattar två nätter i Leh innan
vi fortsätter till Hemis NP där vi vandrar upp till vårt tältläger nära byn Rumbak för sju nätters
vistelse. Här spanar vi tålmodigt efter snöleopard och andra däggdjur. Vi lägger in fågelskådning
som omväxling och har också möjlighet att besöka den mindre byn i närheten. Det finns möjlighet
till kortare vandringar i området för att leta fåglar och däggdjur från olika observationsplatser.
Därefter vandrar vi tillbaka till bussen som kör oss vidare till saltsjön Tso Kar där vi stannar två
nätter i ett vårt tältläger som följer med hit. Avslutningsvis åker vi tillbaka till Leh inför
återtransporten med flyg till Delhi.

Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid på restaurang där vi bor eller i vårt tältläger. Det indiska köket
behöver knappast någon presentation. Kött-, fisk- och grönsaksrätter med spännande
kryddblandningar som curry, masala, e t c. Många rätter lagas med en sås av ingefära,
kardemumma, kanel och serveras ibland med ris smaksatt med saffran. Den indiska maten är
suverän! Maten är välkryddad men inte överdrivet stark.
Under tältningen har vi med oss kockar som lagar alla måltider till oss. Dessutom serveras vi te
under för- och eftermiddagarna. Vi kommer att förundras över hur välsmakande måltider vi
serveras under tältningen. Inget frystorkat här inte!
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en 3-storks resa. Observera att det blir relativt långa dagar i fält i förhållandevis lugnt
tempo. Vi försöker alltid komma ut så tidigt som möjligt på morgnarna för att utnyttja tidpunkten
när fåglarna och däggdjuren är som mest aktiva. Däremot äter vi generellt frukost innan dagens
snöleopardspaning påbörjas. Vid tältningen börjar skådningen utanför tältduken. Under de längre
transportsträckorna gör vi flera skådarstopp längs vägen.
Vi färdas i egen buss med egen chaufför på hela resan. Vi har fyra längre förflyttningar med buss.
Transporten upp till Hemis NP tar ett par tre timmar, med skådarstopp. Transporten till Tso Kar tar
ca sex timmar i anspråk. Då äter vi lunch längs vägen och stannar för fotografering av landskapet
och skådar en del. Överlag är vägarna av bra kvalitet men vi kommer också att åka på mindre
grusvägar som kan vara skumpiga och dammiga.
Det här är en resa som genomförs på hög höjd, från ca 3 500 meters höjd till över 5 000 meters
höjd. Programmet är upplagt så att vi får två nätters acklimatisering i Leh, innan vi åker upp till vår
tältcamp i Hemis NP. Tältcampen ligger på ca 3 800 meters höjd. Där campar vi i sju nätter. Den
kritiska tidpunkten för att reagera negativt på höjden är under första dygnet i Leh. Vi kommer
därför inte att ha några aktiviteter inplanerade. Första dagen ägnar vi helt åt vila på hotellet. Först
dagen därpå (ca 24 timmar senare) påbörjar vi skådningen i Indusdalen. Erfarenheterna från
rekresan 2016 visade att detta var en mycket bra strategi att följa. Ingen i gruppen reagerade
negativt på höjden.
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Förutom fåglar...
kommer vi att se ett enastående vackert och mäktigt bergslandskap. Under hösten är färgerna i landskapet särskilt kraftfulla och luften är så där härligt höstklar. Ladakh präglas av en buddhistisk historia och det kommer vi att få uppleva med bl a ett besök i kloster. En anledning till att det finns
goda chanser att få se snöleopard i det område vi besöker är att det finns gott om bytesdjur. Det blir
flera intressanta bergsanpassade däggdjur som kan observeras på resan.

Vädret...
är som regel soligt och behagligt varmt, runt 25-30° C i Delhi och 15-20° C i bergen, på dagarna. På
hög höjd kan det förstås bli kallt och möjligen snöfall. Vi får räkna med att det kan blåsa friska
vindar i bergen.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. På den här resan är det en klar fördel att ha med sin egen
tubkikare för att spana efter snöleopard. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
Varmt underställ att ta på under natten. Varma sovsockor gör susen när temperaturen kryper neråt
under natten i Himalaya. Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med:
fick/pannlampa, mugg, smärre ryggsäck eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget),
konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller
magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om du inte har väckningsfunktion i din telefon,
visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på
hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel (hög solskyddsfaktor!), våtservetter,
tvättmedel och smutstvättpåse (gärna av tyg som ventilerar bättre än en plastpåse). En tub Alcogel
för handhygienen är alltid bra.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt med en stark sol och solskydd samt keps eller solhatt rekommenderas.
Ta med blandad klädsel som kortärmad skjorta och liknande men även något långärmat som skydd
mot solen och varmare kläder för kalla dagar.
Du bör vara garderad mot regn/snö, så tag med regnställ. För bergsvandring rekommenderas grova
kängor.

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta gör
detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den som vill
satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och gå på
egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
På en skala "dåliga - medelgoda - goda" över möjligheterna att fotografera fågel är möjligheterna i
Ladakh medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att
erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att ha med dig
ordentligt med minneskort hemifrån.
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Valuta och personliga utgifter
I Indien betalar man med rupie. Valutan är inte konvertibel och vi växlar när vi kommer till Delhi
flygplats. (Vissa Forexkontor här i Sverige, t ex i Lund, kan dock ibland tillhandahålla rupier, säg
till i god tid). Lämpligast växlingsvaluta är US$ (medan svenska kronor i allmänhet inte är
gångbara eller växlas till sämre kurs).
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna (ibland även
vin). Personliga utgifter kan bestå av inlämnad tvätt (räkna med några kronor per plagg), öl till
maten och utgifter för shopping.

Tidsskillnad
Svensk tid + 4,5 timmar. Det är skådarljust ungefär mellan kl 07 och 18.

Litteratur
Allmänt. Du som har anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Indien (2010),
med basfakta om Indien (skickas ut med fakturautskicket). Lonely Planet – India är mycket läsvärd
och faktaspäckad. Likaså The Rough Guide to India.
Kartor. Som karta rekommenderas Northern India (Nelles Maps, 1:1 500 000) eller ännu bättre
India & Bangladesh Road Atlas (Lonely Planet, 1:2 500 000/1: 250 000, ISBN 1 – 74059 – 019 –
8). Ingen är dock detaljerad i den utsträckningen som vi önskar oss men det här är vad som finns
tillgängligt. Har ni kunskap om bättre kartor får ni gärna höra av er till mig.
Fåglar. I fält använder vi oss av Birds of the Indian Subcontinent av Grimmett, Inskipp & Inskipp
(Helm 2011). Det här är en helt ny upplaga av den äldre versionen från 1999. Boken är i stort sett
totalt reviderad med nya kartor samt uppdaterad med alla nya arter som beskrivits under de
föregående tio åren. Det är denna bok som gäller för resan. Det finns andra fälthandböcker men den
senaste upplagan av Grimmet, Inskipp & Inskipp är så bra att man inte behöver tveka om val av
bok. Den bifogade artlistan följer ordningen och namngivningen av Birds of the Indian
Subcontinent.
Däggdjur och övriga djur. Vad gäller däggdjuren finns det flera bra alternativ att ta med sig. The
book of Indian Mammals av S. H. Prater (Bombay Natural History Society) är kanske
lite gammal men avhandlar arterna på ett fackmannamässigt sätt. Därtill har boken fina planscher av
Barruel. Andra bra böcker är Field Guide to Indian Mammals av Menon (2003) (blir tyvärr lätt
förvandlad till lösbladssytem!) och Insight Guide – Indian Wildlife av Israel (2001). 2009 kom det
ut ytterligare en däggdjursguide: Field Guide to INDIAN MAMMALS av Vivek Menon. Den har
förstklassiga foton men är lite sparsmakad med textvolymen.
Ljud och övrigt. En fantastisk ljudkälla på internet är www.xeno-canto.org/asia med de flesta av
Asiens fågelarter inspelade. Här kan man också spara ner ljudfiler till sin egen dator.
Oriental Bird Club har ett rikligt bildmaterial på sin hemsida, www.orientalbirdimages.org/. En
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln (0485-441 00;
www.naturbokhandeln.se) när du köper fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående
utbud och kunniga försäljare gynnar du fågelskyddet för varje inköp du gör där.

Artlista
I detta utskick får du en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under
resan. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De
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hänvisningar som ges i artlistan refererar till planscherna i Birds of the Indian Subcontinent (se
ovan) – förhoppningsvis kan de vara till nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi också
att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss
igenom landets avifauna.
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på observationer
och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur etc) för världens alla
länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till undertecknad så lägger
jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt skapa din egen personliga dagtill-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare och därmed kan du enkelt se
vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra via www.igoterra.com – du
hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med
samma inloggningsinformation).

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. För dig som bokar resan på AviFaunas hemsida
får där möjlighet att direkt där bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller i sex månader efter beräknat hemkomstdatum, vilket krävs för inresa till Indien.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.
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Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av SOF-BirdLife (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går allt
vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du kan
läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda och vi
lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Richard Ottvall når du på telefon 070–564 28 22 eller 0413–222 37 och e-post
ro@avifauna.se, Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med
svar. Är det akut, kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485-444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.
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