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Aragon & Pyreneene, Spania. 21 - 31 mai 2019.  
Reisearrangør: Klunderud Natur og Kultur (KNoK) -Per Ø. Klunderud, org. nr. 969 334 011. 

11 dager og 10 overnattinger.  

Ei reise med vekt på natur/biologisk mangfold, kultur, gastronomi og vandringer. 

 

For tredje gang tilbyr KNoK ei reise til regionen Aragon i Spania. Fra flyplassen i Barcelona 

går turen vestover, vi krysser Spanias største elv Ebro og er de 2 første nettene i den lille 

landsbyen Lécera (syd for Zaragoza). Her utforsker vi spennende steppeområder med besøk 

bl.a. til steppeområdene El Planeron. Steppens fuglearter - som nattlerke, sandhøner, svart 

steinskvett, ulike sangere og rovfugler – får oppmerksomhet. 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 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 (en natt), eller annet sted, før ankomst Barcelona.  

 

Reiserute 

Dag 1: Fly til Barcelona. Med leiebil til bosted i Lécera (2 netter). 

Dag 2: Steppeområder, Fuendetodos, Belchite.  

Dag 3: Morgentur stepper, Lécera - Huesca, – Mallos de Riglos – Valle del Hecho /Pyreneene  

 (4 netter). 

Dag 4: Valle de Hecho: Hecho, Guarrinza, Valle Occidentales 

Dag 5: Valle de Hecho: Gabardito 

Dag 6: Valle de Ansó. 

Dag 7: Hecho – Jaca – Fiscal - Ainsa – Revilla (3 n på forskningsstasjonen, lammegribb). 

Dag 8: Revilla – Lamiana – Escalona, fjellområdet Petramula 

Dag 9: Revilla – Lamiana (nærområdet v/forskningsstasjonen) 

Dag 10: Revilla – Ainsa – Zaragoza by 

Dag 11: Zaragoza – Barcelona – Skandinavia 

 

Fullstendig program kommer. 

 

Arrangør og reiseleder 

Klunderud Natur og Kultur er arrangør, ved reiseleder Per Øystein Klunderud (f. 1958), bosatt 

på Fiskum i Øvre Eiker kommune, Norge. Utdannelse bl.a. innen jord- og skogbruk, og har 

jobba regionalt for Norges Naturvernforbund siden 1986 (motsv. Naturskyddsföreningen).  

Har planlagt og leda ca. 40 reiser, hvorav en rekke til Extremadura og andre regioner i Spania. 

Dette blir hans 5. besøk til området, og den tredje gruppa. Reiseleder snakker spansk. 

Andre reisemål bl.a. Kreta, Transilvania, Oman, Iran og Estland.  

Reisevilkår i regi av KNoK finnes på hjemmesiden under «Reiser». 

 

Sjåfør bil 2 & hjelper 

Arild Finstad fra Kongsberg. Erfaren sjåfør på ulike kjøretøy, fra stor buss til motorsykkel. 

Allsidige friluftsinteresser. Per Øystein og Arild er kjente siden tenåra.  
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Antall deltakere & organisering 

Maks. 14 deltakere + reiseleder og sjåfør. Vi fordeler oss på 2 leiebiler, som kjøres av Per 

Øystein og Arild.   

 

Pris   

Pris for turen er 18 000 NOK  

I prisen inngår 

• Fly t/r Oslo – Barcelona 

• All transport i Spania 

• Overnattinger i dobbeltrom /flersengsrom Revilla 

• Tillegg for enkeltrom 2 500 NOK  

• Frokost og middag alle dager. Lunsj 4 dager. 

• Forhåndsinformasjon om ulike temaer; artlista med norske, svenske og latinske navn 

 

I prisen inngår ikke  

Reiseforsikring (obligatorisk), mat under reise med fly og på flyplasser. Innkjøp til lunsjer i 

felt. Mineralvann og alkoholholdig drikke under noen måltider. 

 

Betaling  

Påmeldingsavgift 4 000 NOK. Én innbetaling til konto, med kr 9 000, med frist 31.03.19. 

Resterende beløp – 500 euro - betales inn kontant under turen.  

 

Betaling skjer til Per Øystein Klunderud, Åssideveien 525, 3322 Fiskum, Norge 

Kontonummer: 93651514140  

 

Betalingsinfo fra utlandet: IBAN Kontonummer NO2893651514140  

SWIFT – LANDNOK1 

 

Reisetidspunkt  

Følgende flytider gjelder: 

Ut 21.05.19 

Oslo - Barcelona 09:00 – 12:20 

 

Hjem 31.05.19 

Barcelona - Oslo 15:45 – 19:10 

 

Reiseleder vil være behjelpelig med utreise fra andre destinasjoner. Tillegg kan forekomme. 

 

Vær 

Været i lavlandet i Aragon i mai vil normalt gi oss gode sommertemperaturer, i intervallet 15 

– 25 grader. I fjellet i Pyreneene kan vi oppleve kjøligere dager og kvelder, samt at vind og 

regn kan forekomme.  

 

Allergier 

Gi beskjed om eventuelle allergier og hensyn som skal tas ved bestilling av mat. Reiseleder 

har erfaring med å tilrettelegge for personer som har cøliaki.  


