Sicilien 29 mars – 4 april 2019
med Pav Johnsson

Etnas topp sträcker sig 3 350 meter över havet. Foto: Andrea Corso

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Sicilien!
Sicilien utgör en sydlig utpost av Europa. Faktum är att det hörn av ön vi spenderar mest tid på
ligger längre söderut än Tunisiens huvudstad! De klimatförutsättningar som följer av detta, graden
av isolering, och de stora höjdskillnaderna gör ön till ett mycket spännande resmål för den
naturintresserade. I skogklädda dalgångar, slänter med betesmarker, våtmarker och
I de höglänta miljöerna ovanför trädgränsen utforskar vi öns fåglar, orkidéer, endemiska ödlor,
fjärilar och i korthet ett stort stycke unik europeisk natur. Vi kommer också att bekanta oss med det
hyllade sicilianska köket. Det här blir AviFaunas andra resa till den historiska ön.

Borstnycklar Orchis italica är en vanlig syn om våren på Sicilien. Foto: Andrea Corso
AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga
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Resan i korthet
Dag Orter/resplan
1

Resan startar på eftermiddagen/kvällen på flygplatsen i Catania, Sicilien. Transport till vårt
hotell i Randazzo.

2

Hela denna dag utforskar vi de dramatiska landskapen runt vulkanen Etna. Natt i
Randazzo.

3

Morgon vid Etnas sluttningar, därefter transport till Siracusa, där vi också bor kommande
fem nätter.

4–6 Med Siracusa som bas gör vi dagsturer till platser av såväl stort botaniskt, som
ornitologiskt och kulturellt intresse. Bland dessa platser märks särskilt Golfo di Siracusa,
Iblei-bergen, Capo Murro di Porco, Capo Passero, Portapolo, Cava Grande del Cassibilie,
Necropoli di Pantalica, Palazzalo Acreide, Penisola Magnisi, Thapsos.och världsarvsstaden
Ortigia.
7

Avfärd till flygplatsen i Catani där resan avslutas.
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14. Pantalica
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Vi möts på eftermiddagen/kvällen på flygplatsen i Catania, och tar oss i minibuss ca 1
timme norrut mot Etna, till vårt hotell i en lantlig miljö utanför byn Randazzo där vi ska bo två
nätter. Om det ännu är ljust gör vi eventuellt korta stopp för skådning vid våtmarker längs vägen,
med chans på hägrar, måsar, tärnor och svart stare.

Rödvingad vadarsvala är inte en ovanlig syn vid saliner och våtmarker. Foto: Andrea Corso

Dag 2: För morgonpigga fågelentusiaster erbjuds en tidig morgontur före frukost för ett första
försök att se och höra siciliansk stenhöna. Efter frukost väntar en heldag kring Etna, med fantastiska
vyer och beroende på vulkanisk aktivitet chans att uppleva både aska och glödande lava. Vi har
fortsatt chans på siciliansk stenhöna, men också den sicilianska rasen av stjärtmes, en genetiskt
särskild population av mindre korsnäbb, brandkronad kungsfågel och klippsparv. I sluttningar på
lite lägre nivå studerar vi orkidéer som sardinska ögonnycklar, salepsrot, borst-, sporr-, fjärils- och
göknycklar. Ett stopp görs för att smaka av olika lokala läckerheter med smak av pistage. Framåt
eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell, med utsikt mot Etnas rykande topp åt ena hållet, och
Nebrodibergen och den medeltida byn Randazzo åt det andra. Dagen avslutas storstilat italienskt,
med en flerrätters festmåltid.
Dag 3: Återigen en tidig chans på den svårfunna sicilianska stenhönan för hugade, om vi inte haft
turen med oss innan. Efter frukost åker vi söderut den två och en halv timma långa resan till
Siracusa, berömd för helgonet Lucia. Här övernattar vi i ett familjärt och lantligt beläget hotell, som
blir vår bas för resten av resan. Eftermiddagen ägnas åt närområdet, som inte minst bjuder på fin
fågelskådning med nyanlända vårfåglar.
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Dag 4-6: Siracusa blir vår bas för utflykter i det orkidé- och fågelrika sydöstra hörnet av Sicilien.
Vi börjar troligen med ett besök vid de tidigare salinerna i naturreservatet Golfo di Siracusa för att
spana efter flamingoer och andra våtmarksfåglar. En timmes resa söderut ligger Capo Passero –
känd för sitt flyttfågelsträck om våren. Vi åker längs en vacker väg till Portapolo innan vi når den
kända fyren längst ut på udden, som erbjuder bra span efter liror och trutar.

Ophrys bertolonii är bara ett av bortåt 15 flugblo mstertaxa som vi bör kunna hitta. Foto: Andrea Corso

Någon dag åker vi inåt landet till Cava Grande del Cassibilie (Siciliens Grand Canyon). Den
enastående utsikten kryddas med en enorm orkidéprakt under vår promenad i den blomstrande
dalen. Beroende på hur långt våren har kommit finns chans på nästan 30 arter! Italiensk sparv,
grässångare italiensk sparv och den endemiska sicilianska murödlan är andra bekantskaper.
Inte långt från Siracusa ligger några av resans botaniskt och ornitologiskt mest intressanta platser.
Vår italienske mångkunnige guide Andrea har full koll på var man hittar även de mest exklusiva
orkidéarterna, som Siciliens ofrys Ophrys lunulata och andra flugblomstersläktingar och
satyrnycklar med ytterst begränsad världsutbredning. Inte långt finns också flera våtmarker med
namn som Cuba och Longarini, med goda chanser på arter som vitögd dykand, rödvingad
vadarsvala och flera arter häger.
Under dessa dagar blir också de kulturhistoriska nedslagen flera. Vi besöker bronsålderslämningar i
Thapsos och flera äldre byar med hus i typisk siciliansk barockstil. Ett besök i Necropoli di
Pantalica, med sina tusentals uthuggna gravkammare är också självklart, liksom i den gamla och
oerhört vackra staden Palazzalo Acreide med sin fantastiska arkitektur. Dan innan avförd gör vi
dessutom ett besök i den gamla världsarvsstaden Ortigia.
Dag 8: Efter frukost hinner vi sannolikt med en kortare skådartur innan vi kör mot flygplatsen.
Resan avslutas tidig eftermiddag på flygplatsen i Catania.
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Resans pris: 17 400 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 angiven miniminivå på gruppen, 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
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
skicklig lokal engelsk- och italiensktalande 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 (i de fall det krävs) och dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Sicilien ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att AviFauna skall sköta din
flygbokning på anmälningsblanketten, 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 kryssat för att AviFauna skall boka
flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för 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. Skulle resan bli inställd pga AviFauna får du som bokat egen
flygbiljett efter vi gett klartecken till det tillbaka pengarna för den.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.

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
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toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
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.

Europeiskt sjukförsäkringskort
I vissa länder, däribland Italien, kan du ha nytta av Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från
försäkringskassan om du blir sjuk. EU-kortet visar att du är försäkrad i Sverige. Kortet ger dig rätt
till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i ett annat EU/EES- land,
till exempel under din semester. Du kan läsa mera om Europeiskt sjukförsäkringskort på
Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. Vare sig du är utrustad med Europeiskt
sjukförsäkringskort eller inte bör du också ha en fullgod reseförsäkring som täcker sjuk- och
hemtransport vid allvarlig ohälsa.

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. 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 vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmänt upplägg
På denna resa blir det sydöstra delarna av Sicilien för hela slanten! Siracusa blir vår bas under en
stor del av resan, men vi inleder med två nätter alldeles nedanför Etna. Så här utanför turistsäsongen
kan vi njuta lite extra av de godbitar Sicilien kan leverera. Historiska lämningar, vackra byar,
magnifika matställen och intressanta orkidé- och fågellokaler gör varje dag till en upplevelse.
Sicilien är känt för att stora antal fåglar passerar ön under flyttningen mellan afrikanska
vinterkvarter och häckningsområden i Europa, och för sin enastående orkidéprakt med flera taxa
unika för ön.
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Logistandard
Valet av hotell är en viktig komponent på den här resan, och inte minst kopplat till det landskap och
den mat vi upplever. Vi bor i dubbelrum på enkla men trevliga och rena familjeägda s.k.
agriturismo, med dusch och toalett på rummet.

Mat och dryck
Sicilien är vida berömt för sin goda mat, något vi gång på gång kommer att erfara. Frukost får vi på
hotellet. På kvällen intas en ordentlig och smakfull måltid där vi bor. Det sicilianska köket behöver
knappast någon presentation och det kommer att smaka bra, riktigt bra.
Vi kommer vid några tillfällen att äta medhavd lunch ute i fält. Det kan vara smörgåsar med
italiensk skinka (crudo och cotto prosciutto) och lokala ostar, soltorkade tomater, auberginer och
oliver. Glassen som finns på Sicilien är något utöver det vanliga. Det blir tillfällen att prova! Vatten
ingår i resan och som måltidsdryck. Starkare drycker får ni stå för själva. Sicilien har förstås goda
viner att erbjuda.
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 resa med ett tämligen lugnt tempo i fält. Några lite längre vandringar kommer att
genomföras, dock utan stress. Frukost äts som regel kl 08.00 eller 08.30. En eller till och med två
morgnar finns det möjlighet för de som önskar, till skådning innan frukost med målet att få se den
sicilianska stenhönan. Normalt sett är vi ute större delen av den ljusa dagen, men njuter av en god
lunch eller tar ett eller två stopp för kaffe eller glass.
Vägarna är överlag i gott skick och det handlar sällan om några längre körsträckor. Om det är torrt i
markerna kan det damma på vissa mindre grusvägar. Terrängen är vanligen lättgången utan några
ansenliga nivåskillnader, förutom kring Etna, där vi kommer upp på omkring 1800 m.ö.h. Vi ger
oss dock inte ut på någon bergsklättring!

Förutom orkidéer ...
kommer vi att se ett stort urval av fåglar, och ytterligare några unika kärlväxter och ödlor, samt ett
härligt och varierat landskap. Här finns vidsträckta betessluttningar, saliner, våtmarker,
macciavegetation, skogar, frodiga dalgångar och byar med anor bakåt till bronsåldern. Sicilien
brukar överraska förstagångsresenären med sin vackra natur, kulinariska upplevelser och charmiga
små samhällen som man passerar förbi.

Vädret...
är som regel soligt och varmt, runt 20–25° C på dagarna. Kvällarna och inte minst morgnarna
brukar vara svala. Regn kan förekomma under våren, och det kan bli rejält kyligt på högre höjder
kring Etna.
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Utrustning
Reseledaren har en tubkikare. En sådan är inte dumt att ta med, men även för dig som främst är ute
efter botaniska upplevelser rekommenderas åtminstone handkikare.
Den som vill vara oberoende beträffande kaffe och te tar med termos. I allmänhet går det att få hett
vatten till sin termos i anslutning till frukosten. Nätspänningen är 220 V. Som regel passar vanliga
europeiska kontakter i vägguttagen.
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, 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 (köp
gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall
av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och
tvättmedel.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, shorts, T-tröjor och
liknande. När vi kommer upp på lite högre höjder kan det bli kyligt och du kan komma att få
användning för en varm tröja, jacka och kanske tunna vantar och mössa.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ och kanske paraply (fungerar också utmärkt
som parasoll). I vissa områden kan det vara kladdigt om det regnat, varför stövlar eller kängor kan
vara bra att ha. I övrigt klarar vi oss i allmänhet med joggingskor eller skådarsandaler. Sylvassa
taggar ligger här och var på marken, så se till att du har skodon med rejält tjocka sulor. Slitna
gympadojjor duger inte!

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som växter, fjärilar, 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 kanske inte ser allt). För
landskapsfotografen är Sicilien rena guldgruvan – mängder med fascinerande motiv väntar.
Är du fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Italien betalar man med € (Euro). För egen del kommer jag att använda mig av VISA/Master-kort
på för betalning på våra hotell, men en handkassa i Euro är givetvis ett måste. Jag räknar med att vi
ska kunna ta ut pengar på bankomat under resan. Första bankomaten finns på Catanias flygplats.
Det är helpension på resan. Mat och måltidsdryck i form av vatten vid måltiderna ingår i resans pris,
men inte drycker av starkare karaktär eller övriga drycker. Priserna för öl och vin är något billigare
än hemma. Glöm inte att vi måste smaka de goda glassarna! I övrigt behöver du kanske pengar till
lite souvenirer. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ souvenirer.
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Tidsskillnad
Italien är i samma tidszon som Sverige.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Italien, med basfakta
om det land vi skall besöka. Det finns flera reseguider om Sicilien, såväl på svenska som på andra
språk.
Kartor Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig Sicilienkarta, så ring till Kartbutiken,
Stockholm 08–20 23 03.
Botanik Det finns några i det närmaste kompletta böcker, dessvärre på italienska, men då
orkidéerna står i fokus kan jag rekommendera dels den vackra, men kanske något otympliga,
Orkidéer i Europa (Aerenlund Pedersen & Mossberg).
Fåglar De fälthandböckerna som gäller är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. (senaste upplagan
är från 2015) eller Lars Jonssons Fåglar i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Övrig natur En fauna/flora som inte täcker in allt, men överraskande mycket är Collins Complete
Guide to Mediterranean Wildlife (Sterry).För grodor och kräldjur finns European Reptile and
Amphibian Guide av Kwet (New Holland 2009) som är en liten behändig fotoguide. Sicilien är
även mycket rikt på dagfjärilar. Vi kommer, förhoppningsvis, att stöta på en hel del fjärilar och en
del arter kan vara kul att lära sig att känna igen. Butterflies of Britain & Europe av Tolman &
Lewington tar upp samtliga förekommande arter. En annan attraktiv bok över Europas fjärilar är
fotoguiden Butterflies of Britain and Europe (Haahtel m fl 2011).
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln 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. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de orkidéer, fåglar och ett antal andra
organismer vi kan förvänta oss se på Sicilien. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på
artkännetecknen i förväg. De hänvisningar som ges i artlistan refererar till planscherna i
Fågelguiden (Svensson m fl) – 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 e t c) 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).
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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. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt 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 sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risken att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

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 BirdLife Sverige (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.
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Kontakt med AviFauna
Reseledaren Pav Johnsson når du på telefon 070–517 89 80 och e-post pj@avifauna.co.uk,
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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