Reisduur:
Aantal deelnemers:

8 dagen
minimaal 5 personen
(kleiner aantal prijs op aanvraag!)

Accommodaties:

Vervoer:
Begeleiding:
Voorzieningen:
Inclusief:
Exclusief:
Klimaat:
Zwaarte reis:
Vertrekdata:
Terugkomst:

2-sterren hotels of goed
verzorgde privépensions.
Alle uitgaande van 2 of 3 persoonskamers (meest met gedeeld toilet en badkamer).
Toeslag eenpersoonskamer EUR 145,Luxe bus (met ervaren chauffeur)
Nederlandse vogelgids en Nederlands sprekende Georgiër (Gennadi Tamliani).
Ontbijt, lunch, avondeten, 1 fles mineraalwater per persoon per dag
Internationaal vliegticket Amsterdam - Istanbul - Batumi en retour of
een vlucht via Kutaisi en toeslagen.
Uitgaven van persoonlijke aard, waaronder desgewenst drank bij de maaltijden.
Het is gebruikelijk de chauffeur een fooi te geven.
In de heuvels kan het fris zijn, met name ‘snachts en ‘sochtends. Bij Batumi
temperaturen tussen de 18 en 25 graden Celsius. Kans op regenbuien.
Over het algemeen lichte wandelingen
Zaterdag 14 oktober 2017
Zaterdag 21 oktober 2017

Globale Reisbeschrijving:
Dag 1. Amsterdam – Istanbul - Batumi
Op de eerste dag vliegen we naar Batumi, al dan niet via Istanbul of via Kutaisi.
Dag 2 t/m 7. Roofvogeltrek bij Batumi en meer
Ook laat in het seizoen maak je op deze intussen wereldberoemde vogelhotspot grote kans op spectaculaire
trek van roofvogels. Het is nog maar recent bekend dat er ook nog tot ver in oktober veel doortrek is van met
name grote arenden. Het gaat dan vnl. om Slangen-, Schreeuw-, Bastaard-, Keizer- en Steppearenden
waarvan er in deze periode nog honderden door “moeten” komen. (van de Bastaardarend komen er ook
meerdere van het zogenaamde Vulvescens-type door!). Dagen met 400 à 500 arenden zijn dan geen
uitzondering. Uiteraard is het op voorhand niet te zeggen op welke dagen dit bijzondere fenomeen te
ervaren zal zijn dus dit betekent ook geduldig wachten op de daarvoor ingerichte trektelpunten. Maar niet
alleen de arenden beleven in deze periode een piek, ook van de Zwarte Wouw en de Steppenbuizerd zijn er
nog vele duizenden te verwachten, afgewisseld met kleine aantallen van andere roofvogels waaronder
Kiekendieven, Vale Gier, Visarend, Dwergarend en tot 7 soorten Valken. Voor de fotografen onder u bieden
deze uitzichtplekken uitgelezen kansen op het maken van mooie foto’s!

Reizen met een Plus in de Kaukasus!

Late najaarstrek in Georgië:
roofvogels, Batumi en meer!

Daarnaast gaan we ook in de directe omgeving van Batumi,
onder meer in de delta en in het havengebied op
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zoek naar specialiteiten zoals Klein en Kleinst Waterhoen,
Steppevorkstaartplevier, Zwarte Ibis, Ralreiger, Citroenkwikstaart,
Roodkeelpieper, Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Aziatische Roodborsttapuit,
Kaspische en Grote Karekiet en leuke steltlopers als Terekruiter en
Breedbekstrandloper.
Van veel vogelsoorten is nog niet veel bekend hoe de trek in deze periode er
uit ziet maar er zijn de afgelopen jaren regelmatig grote zeldzaamheden
gevonden in deze kuststrook dus het is daarom extra spannend om hier rond
te struinen. Hier trekken ook veel sterns en meeuwen (en libellen!) door en
in de Zwarte Zee zelf komen behalve veel Bruinvissen ook 3 soorten Dolfijnen
voor. In het havengebied van Batumi en op de boulevard maken we kans op leuke “fall” van zangvogels (vooral na
een gunstige treknacht) en op zee jagen Middelste en Kleine Jagers en Yelkouanpijlstormvogels. In het vlakbij
gelegen subtropische Natuurreservaat komen o.a. Witrugspechten, Turkse Boomklevers, Roodvoorhoofdkanaries en
Kaukasische Korhoenders voor, waar we ook een dagdeel aan willen besteden om die te vinden, maar ook veel
mooie en endemische planten, vlinders etc.
Ook bij minder gunstige weersomstandigheden, te denken valt aan
langdurige regen, zijn er nog leuke alternatieven voorhanden,
waaronder de beroemde en fraaie nabijgelegen Botanische Tuinen!
Dag 8. Terugreis naar Nederland
Op deze laatste dag is uw vlucht terug naar Amsterdam. Afhankelijk van
tijdstip van de vlucht is nog gelegenheid om in de omgeving van Batumi
of langs de boulevard of in de parken te vogelen.

Reissom:

1350,- euro. per persoon. (all-in en nergens
goedkoper!)

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.. 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 17
vogelreizen naar de Kaukasus gemaakt, 1 naar de Hoorn van Afrika, 1 naar Portugal en 1 naar Israël. Zowel
beginnende als ervaren vogelaars kunnen bij ons terecht en zullen zeker aan hun trekken komen!
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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