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Østlige Kreta og sydkysten. Lørdag 6. april – tirsdag 16. april 2019. NY!
5-6 ledige plasser. – Ny tur planlegges i april 2020.

Natur – botanikk & fugl, kultur & kulturlandskap, vandringer og gastronomi.
KNoK tilbyr nye lokaliteter øst på Kreta, etter 6 grupper til den vestlige delen i årene 2014 til 2018.
Fly t/r Chania. Vi starter med 5 netter i øst, og bor på det familiedrevne hotellet Corali Studios sentralt
i Elounda (ca. 2200 innbyggere). Se https://coralistudios.com/. Landsbyen ligger ved kysten – vi har
50 m til stranda – og til tross for turismen har den fremdeles en indre havn full av fiskebåter. Den
kjente øya Spinalonga ligger også rett utenfor Elounda, med båtforbindelse fra havna.
Vi vil ha med en lokal botanisk guide 3 dager; Julia Jones http://www.flowersofcrete.info/. Med Julias
lokalkunnskap planlegger vi besøk til Katharo platået – “Taking the road up from Kritsa, we will stop
en route to visit a secret site, where the endemic Paeonia clusii grows in profusion. We will also hope
to find the endemic Arum creticum and Cyclamen creticum there.” En rundtur på bakveier fra Kritsa
til Kroustas: “It is also wonderful for orchids and ophrys and we will also get a chance to see the
endemic mistletoe Viscum album ssp creticum.”
Også området Thripti avlegger vi et besøk:
“We travel east around Mirambello Bay, stopping in the seaside village of Pachia Ammos for a
comfort stop and refreshments. There is a chance to see some of the interesting maritime plants
here. We then head south towards Lerapetra, before turning off into the mountains. We will pass
through ancient pine forests, stopping en route to find some rare and interesting orchids and ophrys.
Orchis simia has recently been found in these forests, as well as Ophrys fleischmanii, Ophrys
thriptiense and Orchis thriptiensis. We may also find the endemic Tulipa cretica and Tulipa saxatalis,
as well as many other species including the recently reclassified endemic Fritillaria sphaciotica. We
will stop for lunch at a wonderful traditional taverna, before heading back down to the coast.”
Lasihti platået har vi i reserve, om tiden strekker til.
På vei vestover stopper vi 2 netter i landsbyene Gerakari eller Spili i innlandet. Et besøk til
orkideparadiset Gious Kambos er obligatorisk, likeså en grillmiddag hos Maria i Spili. Vi avslutter
med 3 netter i – for KNoK - kjente Chora Sfakion på sydkysten, og bor hos godt kjente på hotel Lefka
Ori.Båttur til Loutro en dag, besøk til Anopoli med mulig fjelltur. Tanaquil Enzensberger er med som
ressursperson på botanikk og kulturlandskap.
Antyda pris er 16 000 kroner (eurokurs regna til kr 10,00). Inkluderer flybillett, transport, overnatting i
dobbeltrom, frokost og middag med drikke alle dager, lunsj noen dager, evt. inngangspenger og båttur.

Steppene i Aragon og høyfjellet i Pyreneene, Spania. 21. mai – 31. mai 2019.
1-2 ledige plasser. Natur, kultur og vandringer.
Til Barcelona med fly, og deretter leiebil til Lécera, en liten landsby nær Zaragoza, hovedstaden i
innlandsregionen Aragon. Første del av turen (2 netter) med besøk bl.a. til steppeområdene El
Planeron. Vi tar for oss av steppelandskapet, med fuglearter som nattlerke, sandhøner, svart
steinskvett, ulike sangere og rovfugler. Nærliggende Fuendetodos er kjent som fødebyen til den
spanske maleren Francisco Goya, og turister valfarter hit for å se huset han ble født i, samt byens
Goyamuseum. Vi avlegger en visitt for å få et innblikk i hans liv og virke. Også (politisk) historie med
besøk til landsbyen Belchite, som har stått «urørt» siden 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
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i Pyreneene. Besøk også til høyfjellet, vi håper å nå 2600 moh. Hjemreise via Zaragoza (en natt), eller
annet sted, før ankomst Barcelona.
Antall deltakere: Inntil 14. Prisantydning 18 000 kr, det meste inkludert. Dette er den tredje turen for
KNoK til dette området, og på hjemmesida finnes invitasjon og info fra tidl. turer.

Fugletrekket ved Tarifa / Andalucia, Spania. Ornitologisk reise.
11. – 19. september 2019. Åpen for påmelding. Med Magnus Ullman, svensk ornitolog
bosatt i Skåne, som guide og faglig ansvarlig for ornitologi under reisa.
Tarifa, Gibraltarsund och härligt rovfågelssträck. Vädermässigt är det ännu härlig sommar – men för
rovfåglarna är det höst och de är nu på väg i hundratal eller tusental till övervintringsområden i
Afrika. Vi kan räkna med gåsgam, smutsgam, ormörn, dvärgörn, brun glada och ängshök och hoppas
dessutom på en eller annan spansk kejsarörn, hökörn, svartvingad glada, rödfalk och kanske till och
med en rüppellgam. Här finns goda chanser att lära sig skilja på några av Europas mest spännande
rovfåglar – eller att helt enkelt bara njuta av deras mäktiga siluetter när de försvinner ut över havet.
Inntil 14 deltakere. Maks pris 20 500 kr. Inkludert reise og helpensjon. Se fullstendig program og
invitasjon på hjemmesiden.

Marokko, ornitologisk reise med Magnus Ullman og lokal berbisk guide.
Marrakech, fjell, ørken og kyst. 4. mars – 14. mars 2020. 10 netter.
Samme rute som reise i februar 2019, men også inkludert kystlokalitetene nær Agadir. Med Magnus
Ullman fra Skåne som ornitologisk guide, i samarbeid med guide og operatør Brahim Mezane. Vi har
som mål å henge inn flest mulig av de ornitologiske godbitene i området. Rapport fra rek. reise mars
2018 på hjemmesida. Mulig å melde sin interesse for denne turen.

Extremadura – Spania, april/mai 2020. 12 netter.
Extremadura er et klassisk reisemål for KNoK, og reiseleder har dette nærmest som sitt andre
hjemland. Naturen i Extremadura – stort sett skapt og påvirka av menneskenes bruk og skjøtsel av
kulturlandskapet – er under sterkt press. Spania er på topp i Europa for å se på rovfugl og fugl knytta
til steppene. I Spania er det regionen Extremadura som henger høyest blant besøkende ornitologer.
Turen er så seint at det skal være god mulighet til å få med seg enghauker, rødfalker, blåråker, bieter,
skjæregjøk med flere på hekkeplass. Reiserute med 3 netter i fjellkjeden Sierra de Gredos, besøk til
nasjonalparken Monfragüe - der vi bor i sjarmerende Villarreal 3 netter, Robledillo de Gata (3 netter)
og til slutt Trujillo (3 netter) med steppeområdene rundt.
Ei reise der rovfugl og steppens fugler vil ha en viktig plass, med besøk til noe av det vakreste Spania
har å by på mht. kulturlandskap. God tid også for vandringer og ettertenksomhet i landskapet.
Overnatting flere netter på samme sted gir individuelle valgmuligheter. Turen vil involvere lokale
ressurspersoner. Vi tar også et dypdykk i Extremaduras gastronomi. Info og tidligere reiserapporter fra
området finnes under Extremadura på hjemmesiden. Reiseleder snakker spansk. Mulig å melde sin
interesse for denne turen.

Transilvania/Romania, juni – juli 2020 og/eller 2021. 10 netter
Kanskje den mest populære kulturlandskapsreisa fra Norge/Norden til Transilvania i Romania!?
Fulltegna, med venteliste for alle turene 2011 - 2018. Veldig gode tilbakemeldinger fra turdeltakerne.
Mulig å melde sin interesse for denne turen.

Asturias, Nord-Spania medio september 2020. 12 – 13 netter. NY!
Ei kulturlandskapsreise der man vil oppleve kyst, fjell, små landsbyer, byen
Oviedo, gastronomi – sjømat, ost & osteproduksjon og sider.
Mulig å melde sin interesse for denne turen.
Som den første (?) operatøren fra Norge ønsker KNoK å tilby ei reise til «Det grønne Spania», dvs.
nordkysten (La Costa Verde). Turen er planlagt fra ca. 10. september og 12 – 13 dager framover, og
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legges primært til regionen Asturias (Principado de Asturias). Asturias grenser til Galicia i vest,
Castilla y León i sør og Cantabria i øst, mens mot nord er Atlanterhavet. Areal 10 600 km2, og 1,1
mill. innbyggere. Et område som er mindre påvirka av turisme enn i Sør-Spania. Vi reiser med buss,
tog og leiebil (under besøk i fjella).
På denne årstiden er det fremdeles grønt, vi kan fremdeles oppleve flott sommertemperaturer og den
spanske innenlands turismen er på hell. Vi ankommer Bilbao (Baskerland), og reiser først til
landsbyen Llanes ved kysten i Asturias, med flotte vandremuligheter på kyststier. Deretter blir det
flere dager ved foten av fjellkjeden Picos de Europa, i landsbyene Sotres (1045 moh.) og Avin. Her
blir det ulike vandringer i storslagne landskap – vi kommer oss også opp i høyden -, besøk på ysteri og
spennende spisesteder. Det blir også lagt til rette for at de som ønsker kan vandre den 12 km lange
kløfta Cares (Cares gorge), med besøk til den lille sjarmerende og inneklemte landsbyen Caín.
Overnattinger også i hovedstaden i Asturias, Oviedo, med bl.a. et usedvanlig rikt kulturliv. Vi sikter på
å være der 21. september, med avslutningen på Fiestas de San Mateo. En rekke musikalske innslag,
inkludert sekkepipeorkester. Også mulig natt i Bilbao, før hjemreise.
Turen blir lagt opp med hjelp fra diverse lokale ressurser, og det offentlige turistbyrået i regionen. –
Reiseleder besøkte Asturias 10 dager i september 2018.
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