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Fuglesafari til Colombia med fuglefestival i Cali. 14 dage, Alt inklusive. 

 

En kort beskrivelse 

 

Colombia er landet med kolossal variation i landskabet og hjemsted for flere fuglearter end andre lande i 

verden. 

 

Med næsten 2000 fuglearter, skal man som besøgende være forberedt på at se et spektakulært fugleliv, 

som udfolder sig som i et eventyr i Colombias tætte frodige skove, vådområder, dale og høje bjerg. 

 

De 14 dages eventyr afsluttes med deltagelse i den internationale fuglefestival i Cali. Når du deltager i 

frontiers ltd rejse til en fantastisk fugledestination, undgår du ikke at opleve landets kultur, spændende 

gastronomi og den venlige lokal befolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

          Orange breasted Fruiteater 

 

Vi starter i det naturrige vådområde i Cauca dalen, hvor vi leder efter vadefugle og andre vandfugle. 

Sonso lagunen er en af Colombias længste natur reservater og vådområdet er hjemsted for f.eks. Bare-

faced Ibis, Cocoi Heron, White-throated Crake, Blackish Rail and og Wattled Jacana.  
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Med held møder vi sjældne arter som pinnated Bittern, Bar-Crested Antshike, og den endemiske Apikal 

Flycatcher and Grayish Piculet. Hold øjnene åbne for Horned Screamer- En fugl som ofte er beskrevet som 

værende en krydsning mellem en kalkun og en gås. 

 

Derefter begiver vi os til Chocó bioregion (frontiers repræsentant er født her), en af de vådeste og mest 

biodiverse hotspots i verden, og tager ud for at studere den lokale Gold-ringede Tanager og Muchique 

Wood-wren, Black Solitaire samt Orange-breasted Fruiteater.  

 

I det verdensberømte Rio Blanco natur reservat, håber vi på at vi møder en række antpittas plus andre 

arter langs de høje skråninger. Vi kigger efter arter, der er tilpasset store højder i Los Nevados 

nationalpark, med den smukke vulkan Nevado del Ruiz som baggrund. 

 

Midt i de tætte skove der omgiver den berygtede Km 18 Skyskov, ser vi efter en række arter. Fuglelivet 

er forbløffende, med blandede arter i flokke af flerfarvede, lilla-mantle, Scrusom B og gylden-naped 

tanagers der fouragerer blandt tågeladede træer sammen med Grøn, Sort og Scaled Fruiteaters, 

Chestnut-breasted Chlorophonia, Golden-headed og Crested Quetzal. 

 

Rejsen afsluttes med 3 dages Birdfair med planlagte feltture i udkanten af Cali og der vil være en unik 

mulighed for deltagerne at mingle med Colombianske fugleinteresserede og ornitologer. 

 

Når aftenen falder på, deltager vi i de kulturelle shows og indtager den autentiske cuisine, ligesom der 

afholdes præsentationer og videns programmer af internationalt kendte talere. 

 

En Birders Bazaar vil indeholde muligheder for de interesserede for indkøb og for at lære hvad der sker på 

naturfrednings- og fugle beskyttelse området i Colombia. Deltag sammen med os på en tur til et utroligt 

smukt land med en uovertruffet variation i fauna og flora. 

 

Indkvartering & forplejning 

Overnatning sker i de for området bedste lodges eller camps. Dvs. kvaliteten rangerer fra det rustikke ( 

3*) til det luksuriøse på hoteller (4 *). Forplejning er i helpension med tre måltider om dagen undtaget 

herfor er sidste dagen hvor der kun er indeholdt morgenmad resten af forplejningen sker i flyet på 

hjemrejsen. 
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Turledelsen profiler 

Christopher Calonje og/eller Jose Luna vil sammen Frontiers repræsentant og de lokale guider stå for 

turledelsen i Colombia.  

 

Christopher Calonje har en uddannelse i ”Natural Resources Planning” fra Humboldt State University i 

Californien og har i mere end 10 år arbejdet som miljø konsulent fra det nordvestlige stillehavs område. 

Chris er specialiseret i vådområder, botanik, og miljø uddannelse. Han startede med at lede turist 

grupper (primært amerikanske) i 2008 og har senere hen i sit fødeland etableret Colombia Birdwatch for 

at fremme ansvarlig øko turisme. Chris støtter også forskellige non profit frednings grupper og lokale 

samfund. Hans familie og venner i Colombia har budt utallige tour grupper velkommen på deres 

ejendomme i Cauca Valley. 

 

Leonilda Viera som er frontiers aps (frontiertours) repræsentant stammer fra Colombia og flyttede til 

Danmark for 24 år siden. Fru Viera er uddannet socialformidler og interesserer sig bl.a. for fugle i 

fritiden. Er medlem af DOF og Chef for Exec. Salg i Frontiers ApS hvor hun bl.a med sin veneration for 

fauna & flora er ansvarlig områdechef for Sydamerika og udvikling af naturrejser til denne del af det 

amerikanske kontinent. 
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Priser 

Rejsens pris er afhængig af antal deltagere og udgør DKK: 36.995,- ved 10 deltagere. 

 

Frontiers ApS søger gennem sine udbud af rejser og valg af samarbejdspartnere at støtte økoturisme og 

menneskets rettigheder hvor dette er muligt. Frontiers er via vores engagement i Colombia med til at 

skabe lokale arbejdspladser og uddannelse af lokale guides. Gennem vore aktiviteter håber vi at kunne 

medvirke til øge bevidstheden om nødvendigheden af fuglebeskyttelse og bevarelse af naturen også her i 

Colombia 

 

 

 

Frontiers –wild-life tours. Vi ses derude 

 

Læs mere på: 

http://www.frontiertours.dk 

 

 

----- || ----- 

http://www.frontiertours.dk/

