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Hormozgan i det sørlige Iran, 22. november – 2. desember 2017
Turen er fulltegna. Se under Iran på hjemmesida for invitasjon, program for turen og rapport
fra rek reise i januar 2016.

Kreta, den vestlige delen. Lørdag 7. april – tirsdag 17. april 2018. 10 netter.
3 ledige plasser.
Natur – botanikk & fugl, kultur & kulturlandskap, vandringer og gastronomi:
KNoK følger opp tilbudet etter reiser med totalt 5 grupper i årene 2014 til 2017. Vi følger
nesten samme ruta, men denne gang legges det opp til en tur der vi har 10 netter på øya. Dette
gjør at vi kan være litt lenger på de ulike stedene, men også finne nye lokaliteter og mulighet
for nye vandringer. I utgangspunktet har vi 3 spennende bosteder ved kysten og i innlandet:
Milia ecolodge i vest og de sjarmerende landsbyene Gerakari i innlandet og Chora Sfakion på
sydkysten. – Vi skifter bosted i innlandet, fra Spili (der det var fullt) til landsbyen Gerakari
(12 km Ø for Spili), der vi bl.a. utforsker orkidelokaliteten Ghious Kambos. I Gerakari bor vi
på smått fasjonable (i KNoK sammenheng!) Alexander Hotel.
Mye tid i felt med botanikk, fugl og vandringer. Båttur til Loutro, besøk til Anopoli,
vandringer i kjente og nye raviner («gorger»), mulighet for fjelltur (opp til 2000 moh.,
avhengig av snøforhold), gastronomi og møter med lokalbefolkningen. Reiseleder PØK
sammen med ressursperson på botanikk og kulturlandskap generelt, Tanaquil Enzensberger.
Invitasjon og utkast til program kommer. Planlagt med 3 netter på Milia, 3 netter i Gerakari
og 4 netter i Sfakia. Dette gir mulighet også for et lite «dypdykk» i landskapet og kulturen i
Sfakia. Se fyldig info fra Kreta på hjemmesida.
12 - 16 deltakere. Antyda pris er 15 300 kroner (eurokurs regna til kr 9,50). Inkluderer
flybillett, transport, overnatting i dobbeltrom, middag og frokost alle dager, lunsj noen dager,
inngangspenger og båttur. Eget tilbud for ungdom/student på forespørsel.

Extremadura – Spania, 6. mai – 15. mai 2018. 9 netter.
Tilnærma fulltegna. Ta kontakt for å høre om mulig ledige plasser. Sjekk også mulighet for å
være med kun under forturen, 2. – 6. mai (se info til slutt).
Extremadura er et klassisk reisemål for KNoK, og reiseleder føler nærmest dette som sitt
annet hjemland. Spania er på topp i Europa for å se på rovfugl og fugl knytta til steppene. Og
innad i Spania er det regionen Extremadura som henger høyest blant besøkende ornitologer.
Turen er lagt såpass seint på våren at det skal være god mulighet til å få med seg enghauker,
rødfalker, blåråker, bitere med flere på hekkeplass. Vi får også med en rekke av
karakterartene, som gåsegribb, munkegribb, åtselgribb, dvergørn, slangeørn og en rekke
sangere. Gode muligheter også for amfibier og krypdyr. Besøk bl.a. til nasjonalparken
Monfragüe (der vi bor i sjarmerende Villarreal 3 netter), steppeområder, landsbyene Trujillo
(3 netter), Robledillo de Gata (3 netter) og flere andre mindre steder.
Ei reise med hovedvekt på ornitologi – der rovfugl og steppens fugler vil ha en viktig plass -,
og med besøk til noe av det vakreste Spania har å by på mht. kulturlandskap. Tid også for
vandringer og ettertenksomhet i landskapet.

Overnatting flere netter på samme sted gir muligheter for individuelle program under dagene.
God tid til, og flotte motiver for fotografering. Turen vil involvere lokale ressurspersoner. Vi
tar også et dypdykk i Extremaduras gastronomi. Mer info og tidligere reiserapporter fra
området finnes under Extremadura på hjemmesiden. Reiseleder snakker spansk.
12 – 16 deltakere. Antyda pris er 16 500 kr. Inkluderer flybillett t/r Madrid (direkte), transport
i 2 ni-setere, overnatting i dobbeltrom, middag (med drikke) og frokost alle dager, lunsj noen
dager, guidinger m.m. Program kommer. Eget tilbud for ungdom/student på forespørsel.
Tilbud om fortur, 2. – 6.mai med Segovia og Sepúlveda. Be om info og pris.
I tillegg til programmet fra Extremadura legges det i forkant opp til besøk til den særs
attraktive byen Segovia (første natt – direkte fra Madrid), samt 3 netter i Sepúlveda. Begge
steder utforsker vi fuglelivet, landskapet og gastronomien(!). I området rundt Sepúlveda vil
det bl.a. være nattlerke som gjelder! Også fine muligheter for vandringer. Etter turen
alternativt hjemreise, eller eget privat opplegg. Se rapport under Extremadura på hjemmesida
fra tur i 2015.

Transilvania/Romania, 15. juni – 25. juni 2018 10 netter
Turen er fulltegna.
Natur og kultur: I regi av Naturvernforbundet i Buskerud, og den 6. turen til området.
Reiseleder 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 Attila og Reka øst i Transilvania.
Siste natt i Sibiu. Inntil 17 deltakere. Antyda pris 15 500 kr. Tilbud for ungdom/student kr
10 000.
Meld interesse for å delta under tilsvarende reise i 2019!
Referat fra reise til Transilvania, august 2016
KNoK arrangerte og leda ei fagreise til Transilvania for Nasjonalt museumsnettverk for
kulturlandskap i tidsrommet 12.- 21. august 2016. Målet for turen var «å oppleva eit autentisk
kulturlandskap med kulturmarkstyper, tradisjonelle bygningsmiljø, element og levande
arbeidsprosessar». Turen var lagt opp med besøk til de samme områdene som vi skal besøk i
juni 2018, – Viscri, Magura, Gyimes og Sibiu.
Det finnes et omfattende referat fra turen, ført i pennen av Marie Petterson og de ulike
deltakerne. Referatet gir et godt innblikk fra områdene, menneskene vi møter og lokale
skikker og tradisjoner.
Link, og se under referat: http://kulturlandskapsnettverk.museum.no/samlingar-inettverket/fagtur-til-romania-i-2016-0

NY: Ornitologisk reise Falsterbo/Skåne, 5. – 10. september 2018. 5 netter
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
samt 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 for
ornitologi 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.

