Invitasjon til reise til Aragon i Spania, lørdag 20. mai – onsdag 31. mai
2017. Besøk til stepper (El Planeron) og fjellene (Pyreneene).
Reisearrangør: Klunderud Natur og Kultur (KNoK)- Per Ø. Klunderud, org. nr. 969 334 011.
12 dager og 11 overnattinger. NB! Reisevilkår i regi av KNoK finnes på hjemmesiden under
«Reiser». Se www.naturogkultur.no for denne og annen informasjon om destinasjonen.
Tema: Ornitologi, botanikk, kultur & historie, foto, stepper og høyfjell.
Reisetidspunkt
Flytider (per oktober 2016): Fra Gardermoen lørdag 20. mai kl. 09:00, til BCN 12.20.
Hjemreise onsdag 31. mai fra BCN kl. 13:05, til Gardermoen 16.30. Direktefly.
Arrangør vil være behjelpelig med utreise fra andre destinasjoner enn Oslo/Gardermoen.
Arrangør og reiseleder
Klunderud Natur og Kultur er arrangør, ved reiseleder Per Øystein Klunderud (f. 1958),
bosatt på Darbu i Øvre Eiker. Har siden år 2000 planlagt og leda ca. 30 reiser, hvorav en
rekke turer til Spania (Extremadura, Aragon, Baskerland), men også til andre reisemål
inkludert Kreta, Oman, Transilvania/Romania, Iran og Estland. Reiseleder snakker spansk.
Lokal guide/tilrettelegger
Iván Blasco Ibáñes, biolog fra Zaragoza med arbeidssted i landsbyen Fuendetodos. Har også
jobba med lammegribbprosjektet i Pyreneene. Gjennomførte reisa for KNoK i Aragon i 2016.
Deltok under slåttekurset på Ryghsetra i 2014. Blir med under (deler av) turen. Vi håper også
å treffe Sofia Morcelle Mainar, Ivans kjæreste og også biolog. Engelskspråklige.
Ressursperson og guide foto
Thor Østbye fra Vang er med som ressursperson på fotografering, fauna og flora.
Det legges opp til kortere seanser under dagene om fotografering, bl.a. med følgende tema:
- generelt om bruk av kamera
- begrepene lukkertid, blender og ISO
- basiskunnskaper for å ta bedre bilder med fokus på bildekomposisjon, motivvalg og ideen
bak bildet. Dette sett i forhold til landskaps- og artsfotografering av planter, dyr, insekt og
fugl, som vi vil møte/oppleve under turen
- kort om bildebehandling for å bedre bildekvaliteten med enkle grep
Antall deltakere & organisering
Inntil 14 deltakere + reiseledere. Vi fordeler oss på 2 leiebiler, som kjøres av Per Ø. og Thor.
Pris anslått til 16 000 NOK. (Egen student/ungdomspris, ta kontakt.)
I prisen inngår; Fly t/r Oslo - Barcelona, transport BCN – Zaragoza (kan være
høyhastighetstog AVE t/r Barcelona – Zaragoza, vanlig tog eller leiebil), leiebil & drivstoff,
overnattinger i dobbeltrom (flersengsrom 3 netter i Revilla/Pyreneene), middag alle dager og
lunsj 4 dager. Inngangspenger. Forhåndsinformasjon om ulike temaer.
Inngår ikke: Reiseforsikring (obligatorisk), eventuelle lunsjer, mat i felt og under reise på
fly/tog. Vi samler inn for kaffestopp, ekstra drikke samt til drikks. Maks 50 euro.
Betalingsplan; Depositum/påmeldingsavgift kr 3 000 - når turen bekreftes. Et beløp til konto
mars 2017. Resterende betales kontant i euro under turen. Eurokurs avregnes med 9,00 NOK.
Videre framdrift: Påmelding skjer fortløpende. Informasjon om innbetaling av
påmeldingsavgift gis og flybilletter kjøpes inn. (PØK oktober 2016.)
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