
Klunderud Natur og Kultur www.naturogkultur.no Reisemål 2018 og 2019. 
Info v/PØK per april 2018. Ta kontakt for informasjon og påmelding, eller reserver plass inntil reisa 

bekreftes. Informasjon om turene legges fortløpende ut på hjemmesida. Reiseleder og arrangør Per 

Ø. Klunderud, - som også vil være behjelpelig med utreise fra andre steder enn Gardermoen. 

E-post: pedroklu@online.no Mobil 00 47 948 86 503 Hjem/kontor 32 75 05 04 

 

Ornitologisk reise Falsterbo/Skåne, 5. – 10. september 2018. 5 netter 
8 ledige plasser, per 05.04.18. Reise med besøk til de mest kjente ornitologiske lokalitetene i 

Skåne, inkludert Falsterbo med Nabben og Skanörs ljung, ytterligere lokaliteter ved kysten og 

spennende områder i innlandet. Også med besøk til Österlän. Vi bor sentralt på Falsterbo 

Kursgård i Höllviken. Med Magnus Ullman, svensk ornitolog bosatt i Brantevik på Österlän i 

Skåne, som guide og faglig ansvarlig under reisa. Kjent av mange fra tidligere reiser med KNoK, og 

kurs og foredrag i NOF Øvre Eiker lokallag. Se fullstendig turinvitasjon med program på hjemmesida. 

 

Marokko, natur og kulturreise med lokal berbisk guide. Marrakech, fjell, 

ørken, fugl og vandringer. 20. februar – 2. mars 2019. 10 netter 
Ei reise til innlandet i Marokko, med fly t/r Marrakech. Opplevelse av den berbiske kulturen 

vil være en av målsettingene med turen.  Besøk til kjente – og noen mindre kjente steder – 

som Ounilla dalen, Ouarzazate, Skoura, Boumalne Dades, Tagdilt – Jebel Saghro, N’Kob og 

ørkenområdene med Rissani/Mersouga/Erg Chebbi. Overnatting også i Marrakech, med 

besøk til souken Djemaa El-Fna. Finn fram kartet!!  

Guide og operatør under turen er Brahim Mezane. Han kommer fra en berbisk 

nomadefamilie, ble født ute i ørkenen i 1987 og levde der med familien i sine første leveår. 

Han har jobba som gjeter, dromedardriver og turistguide. Bor i Rissani og Marrakech, driver 

eget firma og er en av Marokkos best kjente ornitologiske guider. Snakker flere ulike språk, 

inkludert engelsk. Brahim blir med oss under hele turen og nær hans hjemtrakter – ved 

inngangen til Sahara - planlegger vi å tilbringe 3 netter. Om været tillater tar vi en av disse i 

telt ute i ørkenen, med dromedarer som følge. Vi prøver også å få til vandringer hver dag, der 

fugler vil være noe av det som gir spenning; 7 arter steinskvett, ørkenspurv, ørkenhubro, 

sandhøner, berberspett, skjære med en spennende underart, diverse lerker og sangere.  

Ei reise for de som er nysgjerrige på en ny kultur, og som vil – i god KNoK tradisjon – 

komme seg til noen områder man ikke så lett finner på egen hånd. Endelig program og info 

kommer. Antyda pris 18 500 kr, stort sett alt inkludert. Buss med sjåfør. Maks 16 deltakere. 

 

Steppene i Aragon og høyfjellet i Pyreneene, Spania. Natur, kultur og 

vandringer. Ca. dato 25. mai – 4. juni 2019. 10 netter. 
Til Barcelona med fly, og leiebil eller høyhastighetstoget AVE (314 km – 1 time og 50 min.) 

til Zaragoza, hovedstaden i innlandsregionen Aragon. Første del av turen (2 netter) i 

steppeområdene El Planeron nær Fuendetodos. Vi tar for oss av steppens plante- og 

fuglearter, inkludert nattlerke, sandhøner, svart steinskvett, ulike sangere, rovfugler m.fl. Også 

kultur med besøk til landsbyen Belchite, som har stått «urørt» siden harde kamper under den 

spanske borgerkrigen.  

Vi forflytter oss for 7 (!) netter i Pyreneene, med første stopp i dalene Valle de Ansó og Valle 

de Hecho (4 netter). Det vil legges opp til flere kortere og lengre vandringer under reisa, med 

rik botanikk, insektliv og rovfugler, alpekaie, murkryper, m.fl. Vi flytter østover til områder N 

Ainsa, og bor på den biologiske stasjonen i Revilla 3 netter. I dette området finner vi den 

tetteste bestanden av lammegribb i Pyreneene. Besøk også til høyfjellet, vi håper å nå 2600 

moh. Hjemreise via Zaragoza, for tog/bil til Barcelona, eller leiebil til Barcelona. 

Antall deltakere: Inntil 14. Pris ikke avklart. På hjemmesida finnes info fra tidligere turer. 

http://www.naturogkultur.no/
mailto:pedroklu@online.no


Transilvania/Romania, arbeidsdato 24. juni – 4. juli 2019 10 netter 
Natur og kultur: Den 7. turen til området. Reiseleder og arrangør PØK. Med mål å oppleve 

slåttemarker og beitemarker med stort biologisk mangfold (botanikk, insekter og fugl), bli 

kjent med ulike lokale bygdesamfunn, historie og kulturer - saksere, romfolk, ungarere og 

rumenere - samt å lære mer om lokalt landbruk og produkter. Besøk til områdene Târnava 

Mare/Viscri 3 netter, 3 netter i det vakre landskapet Magura utenfor Brasov og 3 netter i 

Gyimes/Aldomas hos bondeekteparet Attila og Reka øst i Transilvania. Siste natt i Sibiu. 

Inntil 17 deltakere. Antyda pris 17 000 kr. Tilbud for ungdom/student kr 11 000. 

Kanskje den mest populære kulturlandskapsreisa fra Norge/Norden til Transilvania 

/Romania!? Fulltegna, med venteliste for turene 2011 - 2018. Og svært mange fornøyde 

turdeltakere. 

NB! Ca. 6 ledige plasser per primo april 2018.  

 

Fugletrekket ved Tarifa / Andalucia, Spania. Ornitologisk reise.  

Ca. dato 3. – 10. september 2019, med mulighet for forlengelse.  
Vi gjør som vepsevåken og legger kursen mot det sydligste punktet i Vest-Europa, Tarifa. Her 

bruker vi ei uke der vi besøker noen av de mest kjente trekkstedene i og nær Tarifa. Men også 

andre kjente lokaliteter i innlandet, og ved kysten. Vi ankommer under starten av det store 

rovfugltrekket, og slangeørn, dvergørn, vepsevåk og svartglenter i tusentall forventes å trekke 

over til Marokko. 

Med Magnus Ullman, svensk ornitolog bosatt i Skåne, som guide og faglig ansvarlig for 

ornitologi under reisa. 

Mulighet med forlengelse 3-4 netter i Malaga, der vi opplever gamlebyen, tar for oss av 

gastronomiens herligheter, og velger ut flere av de attraktive kunst- og kulturtilbudene. Uten 

bil, kun til fots og evt. buss. Bosted sentralt i Malaga. Det vil fremdeles være sommer i 

Spania, og høye temperaturer – og godt badevann – er forventet. 

Inntil 14 deltakere. Pris ikke avklart. Program kommer.    


