Kaukasus Plus Reizen
www.kaukasusplus.nl
Tel. 06-23460236 of 06-43555618

Unieke Wintervogelreis in Georgië:
Een bijzondere Kerst in de Kaukasus!
Reisduur:
Reissom:
Aantal deelnemers:
Accommodaties:
Vervoer:
Begeleiding:
Voorzieningen:
Inclusief:
Exclusief:
Klimaat:
Zwaarte reis:
Vertrekdata:
Terugkomst:

8 dagen
1.375,- euro per persoon (ALL-IN).
minimaal 5 personen (kleiner aantal prijs op aanvraag!), max. 12
Eenvoudige hotels, goed verzorgd privépensions en eenvoudige bungalows,
alle uitgaande van 2 persoonskamers. Toeslag eenpersoonskamer EUR 145,Luxe bus (met ervaren chauffeur)
Nederlandse vogelgids (Jos van Oostveen, tevens ervaren vogelaar) en Nederlands
sprekende Georgiër (Gennadi Tamliani).
Ontbijt, lunch, avondeten.
Internationaal vliegticket Amsterdam – Istanbul - Tbilisi en toeslagen.
Uitgaven van persoonlijke aard, waaronder desgewenst drank bij de maaltijden.
Het is gebruikelijk de chauffeur een fooi te geven.
In de bergen kan het koud zijn, met name ‘snachts en ‘sochtends. In het zuidoosten
temperatuur tussen de 10 en 15 graden Celsius.
Over het algemeen lichte wandelingen
Maandag 19 december 2016
Maandag 26 december 2016

Globale Reisbeschrijving:
Dag 1. Amsterdam - Tbilisi
Op de eerste dag vliegen we naar Georgië, met een korte overstap Istanbul, waarna we ‘savonds laat
aankomen in de hoofdstad van Georgië, Tbilisi.
Dag 2. Tbilisi - Kazbegi
We vertrekken vroeg om de mooie maar lange tocht naar de
Russische grens in de noordelijke Kaukasus te ondernemen.
Onderweg zullen we op diverse plekken stoppen om te vogelen.
We maken een culturele stop bij het
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stuwmeer Ananuri om de prachtige kerk uit de 11e eeuw te
bewonderen met de eeuwenoude fresco’s. De route naar het noorden
zal steeds meer winters aandoen met sneeuw bedekte bergen. We
gaan op enkele plekken op zoek naar leuke soorten als Rotskruiper,
Kaukasisch Korhoen, Slechtvalk, Lammergier en de endemische
ondersoorten van Frater (Carduelis flavirostris brevirostris),
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris penicillata, hoewel deze recent
ook als aparte soort wordt beschouwd), Waterpieper (Anthus
spinoletta coutellii) en Waterspeeuw (Cinclus cinclus caucasicus). In de
loop van de middag zullen we aankomen in Kazbegi, waar we onze
intrek in een gunstig gelegen pension nemen; daarna gaan we een
eerste oriënterende wandeling in de prachtige omgeving maken. We
gaan op zoek naar de plaatselijke endemen: Witkruinroodstaart en
Grote Roodmus die hier in leuke groepjes overwinteren. Andere
goede (berg)soorten die we hier mogen verwachten zijn
Roodvoorhoofdkanaries, Alpenkraai, Alpenkauw en Rotsduif. Ook 3
gieren en de Steenarend zijn met wat geluk in de nabije omgeving
van het dorp te vinden.
Dag 3. Kazbegi - Tbilisi
De ochtend besteden we in de valleien op zoek naar de al eerder
genoemde vogelsoorten, mede afhankelijk van de sneeuwtoegankelijkheid van sommige paden. Na de lunch
vertrekken we weer naar Tbilisi waar we aan het eind van de middag ook nog het meer van Tbilisi willen bezoeken.
Hier verblijven veel eenden en maken we goede kans op
Reuzenzwartkopmeeuw. We overnachten in een keurig hotel in
Tbilisi.
Dag 4. Tbilisi - Dedoplitskaro
In de ochtend rijden we naar het zuidelijk gelegen meer aan de grens
met Azerbeidzjaan waar in de winter meestal veel vogels verblijven
zoals Dwergaalscholver, Reuzenzwartkopmeeuw, Kroeskoppelikaan,
Zeearend en natuurlijk allerlei andere watervogels. De plaatselijk
broedende Keizerarenden zullen zich vermoedelijk wel laten vinden
evenals de overwinterende Bastaardarenden. ‘sMiddags reizen we
door naar de provinciehoofdstad van het oosten, Dedoplitskaro waar
de papieren in orde moeten maken voor ons bezoek van de komende paar dagen aan het verder gelegen op de
grens gelegen schitterende natuurpark Vashlovani. In de tussentijd verkennen we de omgeving van het dorp en
zoeken de akkers af naar pleisterende roofvogels en groepen Leeuweriken. We overnachten in een keurig
privépension waar we een authentieke en uitbundige Georgische maaltijd genieten.
Dag 5. Dedoplitskaro - Vashlovani
Na het ontbijt verruilen we onze bus voor geschikter vervoer, te
weten 4-wheeldrive auto’s en de reden daarvan wordt
gaandeweg de dag wel duidelijk! De route naar het Nationale
park voert door uitgestrekte akkergebieden en duurt 2 à 3 uur. In
het park betrekken we een aantal eenvoudige bungalows met
weergaloos uitzicht. Goed opletten op de aanwezige
Monniksgieren en Keizerarenden. In het park overwinteren erg
veel zangvogels, vooral allerlei vinkachtigen en leeuweriken en
ook veel Blauwe Kiekendief, Smelleken en Sakervalk zijn
aanwezig. We zullen de middag zo nuttig mogelijk gebruiken en
behalve met de 4-wheeldrive auto’s ook wat wandelingen doen.
Misschien vinden we de wilde Fazant, de Aziatische Steenpatrijs
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of de Steenuil (van de ondersoort lilith). Er wordt voor ons een eenvoudige maar voedzame maaltijd bereid door de
kok die vanuit Dedoplitskaro is meegereisd terwijl we ons verwarmen aan de lekkere houtkachels. Met wat geluk
horen we ‘snachts de Oehoe, de Jakhals of de Wolf.
Dag 6. Vashlovani – Dedoplitskaro
Na het ontbijt rijden we naar de grens met
Azerbeidzjaan via een prachtige route die ons langs
de her en der aanwezige schaapskuddes voert. Ten
zuiden van het park strekt zich een grote riviervlakte
af waar we de massaal overwinterende Kleine
Trappen zullen gaan zoeken. Ook andere soorten als
Klapeksters (van de ondersoort Homeyeri),
Monniks- en Vale Gieren en Casarcas zijn er te
vinden, naast de overal aanwezige
Kalanderleeuweriken in gigantische grote groepen.
We gebruiken de lunch bij een van de herders en
vervolgen onze tocht via een schitterende canyon weer terug naar Dedoplitskaro waar we aan het eind van de
middag zullen aankomen en weer onze intrek zullen nemen in het leuke privépension.
Dag 7. Dedoplitskaro- Tbilisi
Vandaag gaan we via de mooie akkergebieden van Telavi terug
naar Tbilisi waar we aan het eind van de dag zullen aankomen. In
die grote vlaktes liggen onder andere visvijvers die in de winter
allerlei vogels aantrekken en we gaan ons best doen er een aantal
van uit te kammen. Met kans op Dwergaalscholver, Zee-, Steppe,
Bastaard- en Keizerarend, Kleine Trap, Grote Zilverreigers,
diverse soorten Leeuweriken, etc.
Dag 8. Terugreis naar Nederland
Op deze laatste dag zullen we vroeg op moeten staan om een
vroege vlucht terug te nemen naar Amsterdam.

Reisschema onder voorbehoud:
Dag 1
19 dec
Amsterdam - Istanbul -Tbilisi
Dag 2
20 dec
Tbilisi - Kazbegi
Dag 3
21 dec
Kazbegi - Tbilisi
Dag 4
22 dec
Tbilisi - Dedoplitskaro
Dag 5
23 dec
Dedoplitskaro - Vashlovani
Dag 6
24 dec
Vashlovani - Dedoplitskaro
Dag 7
25 dec
Dedoplitskaro - Tbilisi
Dag 8
26 dec
Tbilisi – Istanbul - Amsterdam
Reisbegeleiding:
Jos van Oostveen
Ervaren vogelaar en gids, ondernemer met oog en hart voor natuur èn mensen, woonachtig in Malden en actief in
de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o., onder meer jaarlijkse diverse excursies in binnen- en buitenland leidend.
Vogelend sinds 1979 en is daarmee gestart in de Flevopolders. Ooit afgestudeerd aan de Landbouw-Universiteit in
Wageningen. Heeft sinds enkele jaren een op de Kaukasus georiënteerd reisbureau, waarbij hij actieve
ondersteuning krijgt van Gennadi Tamliani, een geboren en getogen Georgiër. Heeft sindsdien 15 vogelreizen naar
de Kaukasus gemaakt, 1 naar de Hoorn van Afrika en 1 naar Israël. Zowel beginnende als ervaren vogelaars kunnen
bij ons terecht en zullen zeker aan hun trekken komen!
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Gennadi Tamliani – Georgiër van geboorte en sinds 1992 woonachtig in Nederland (min of meer noodgedwongen
vanwege de burgeroorlog in Abchazië). Ondernemer van huis uit met veel ervaring in onder meer de voormalige
Sovjetrepubliek. Staat garant voor gezelligheid, gastvrijheid en een goede verzorging en heeft een scherp oog voor
vogels en natuur. Zijn uitgebreide netwerk van lokale kennis en zijn talenkennis komen goed van pas op onze reizen!
Tot slot:
Het doet ons
genoegen u deze
zorgvuldig
samengestelde reis
aan te kunnen bieden.
Het voordeel dat u
heeft door met
Kaukasus Plus Reizen
in zee te gaan is
gelegen in het feit dat
u te maken heeft met
een unieke
combinatie: aan de
ene kant een
betrouwbare
Nederlandse partner, een veelzijdige ondernemer die weet wat Nederlandse gasten verwachten en wensen en aan
de andere kant een betrouwbare Georgische partner die alle ins en outs van de Kaukasus kent en ter plekke weet
wat en hoe alles tot in de puntjes geregeld moet worden. Gastvrijheid en service zijn onze drijfveren.
Het is ons doel om onze gasten – u dus - optimaal tevreden te stellen en meer te doen dan aangeboden, hetgeen u
in onze naam terugvindt! Als u voor verrassingen komt te staan zullen dat pluspunten zijn en zeker geen minpunten.
Tevens, wij zijn altijd aanspreekbaar en bereikbaar en bereid op door u aangegeven wensen in te gaan!
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