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Invitasjon til natur, kultur og ornitologisk reise til Extremadura - Spania, 

mandag 4. – fredag 15. mai 2020.  
 

Reisearrangør: Klunderud Natur og Kultur (KNoK) -Per Ø. Klunderud, org. nr. 969 334 011. 

Reisen gjennomføres med 12 dager og 11 overnattinger.  

 

Extremadura er et klassisk reisemål for KNoK, og reiseleder har flere enn 30 besøk hit 

siden første besøk i 1985. Naturen i Extremadura – stort sett skapt og påvirka av menneskenes 

bruk og skjøtsel av kulturlandskapet – er under sterkt press. Til tross for dette er området på 

topp i Europa når man skal se etter rovfugl og fugl knytta til steppene. Turen går så seint på 

våren at det skal være god mulighet til å få med seg enghauk, rødfalk, blåråke, bieter, 

skjæregjøk med flere på hekkeplass. Reiserute med 2 netter i fjellkjeden Sierra de Gredos, 

besøk til nasjonalparken Monfragüe - der vi bor i sjarmerende Villarreal de San Carlos 3 

netter, Robledillo de Gata (3 netter) og til slutt Trujillo (3 netter) med steppeområdene rundt. 

Biotopen dehesa – åpen beita eikeskog -, er en av Europas rikeste mht. biologisk mangfold. 

Vi besøker en gård med 7 000 dekar dehesa, med grisehold (svartfota gris) og storfe. 

Dette er ei reise der vi besøker noe av det vakreste Spania har å by på av kulturlandskap. Det 

er tid også for vandringer og ettertenksomhet i landskapet. Overnatting flere netter på samme 

sted gir individuelle valgmuligheter. Turen vil involvere lokale ressurspersoner og vi tar også 

et dypdykk i Extremaduras gastronomi. Vi ferdes i områder, og bor og spiser på steder, der 

kunnskap i engelsk er sjelden og ditto få turister. Reiseleder snakker spansk.  

Den lille landsbyen Robledillo i Sierra de Gata ble i 2018 på et nettsted i Spania kåret til den 

«vakreste landsbyen i det rurale Spania». Reiseleder har vært stamgjest her med familien og 

grupper siden 1997! Og fremdeles er det bare de færreste av turistene som overnatter. Vi bor 

der i tre netter 

 

Reiserute  
Dag 1: Med fly til Madrid, deretter til Gredosfjella og landsbyen Hoyos de Espino (to netter). 

Dag 2: Sierra de Gredos 

Dag 3: Hoyos de Espino – Navamoral – Arrocampo – Villarreal de San Carlos (tre netter) 

Dag 4: Monfragüe nasjonalpark m/omegn 

Dag 5: Monfragüe 

Dag 6: Villarreal – Finca Cortijeros – Hervás – Robledillo de Gata (tre netter) 

Dag 7: Robledillo de Gata / Sierra de Gata 

Dag 8: Robledillo de Gata 

Dag 9: Robledillo de Gata - Trujillo 

Dag 10: Trujillo m/omegn 

Dag 11: Trujillo 

Dag 12: Trujillo – Madrid - 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. Har planlagt og leda ca. 40 reiser, 

hvorav en rekke til Extremadura og andre regioner i Spania. Andre reisemål har vært bl.a. 

Marokko, Kreta, Transilvania, Oman og Iran.  

Se www.naturogkultur.no under Extremadura med stoff fra tidligere turer, bilder og generell 

info fra området. Fagstoff fra regionen ligger under kartet. 

NB! Reisevilkår for reiser i regi av KNoK finnes på hjemmesiden under «Reiser». 

http://www.naturogkultur.no/
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Antall deltakere, sjåfør bil 2 

Maks 13 deltakere + reiseleder og ekstra sjåfør & hjelper. Vi fordeler oss på 2 leiebiler, som 

kjøres av Per Øystein og Lennart.   

Lennart Johnsson fra Sverige er sjåfør på den andre bilen. Lennart har vært med under mange 

reiser til Extremadura, og også vært sjåfør flere ganger. Dyktig ornitolog og fotograf. 

 

Pris for turen er 18 500 NOK I prisen inngår: 

 Fly t/r Oslo – Madrid 

 Én innsjekka bagasje 20 kg, håndbagasje 10 kg og setereservasjon. 

 All transport i Spania 

 Overnattinger i dobbeltrom  

 Frokost og middag m/drikke alle dager. Lunsj m/drikke 4 dager. 

 Forhåndsinformasjon om ulike temaer, inkl. artsliste med norske, spanske, svenske og 

latinske navn. 

 

I prisen inngår ikke:  

Reiseforsikring (obligatorisk), mat under reise med fly, på flyplasser og til og fra flyplasser. 

Innkjøp til litt mat i felt.  

 Tillegg for enkeltrom 2 000 NOK  

 

Betaling  

Påmeldingsavgift 3 250 NOK (fra Oslo). Én innbetaling til konto, med kr 10 000, med frist 

15.03.20. Resterende beløp – 500 euro (5 250 NOK / én euro avregna 10,50) - betales kontant 

u/turen.  

 

Betaling skjer til Per Øystein Klunderud 

Kontonummer: 9365 15 14140  

Merkes: «Extremadura 2020» 

 

Betalingsinfo fra utlandet: IBAN Kontonummer NO2893651514140  

SWIFT – LANDNOK1 

 

Reisetidspunkt - følgende flytider gjelder fra Oslo: 
Ut mandag 04.05.20 

Oslo/Gardermoen - Madrid 09:00 – 12:45 Direkte med Norwegian 

 

Hjem fredag 15.05.20 

Madrid – Oslo/Gardermoen 11:15 – 14:50 Direkte med Norwegian 

 

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

 

Vær 
Været i Extremadura i mai vil normalt gi oss gode sommertemperaturer, i intervallet 15 – 25 

grader. I fjellet i Gredos kan vi oppleve kjøligere dager og kvelder. Det kan òg forekomme 

kjølig vind og regn ved alle lokaliteter. 

 

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.  

PØK, versjon 30.10.2019. 


