Verborgen schatten van de

Oostelijke Rodopen
negendaagse vlinderreis naar zuid Bulgarije

REISINFORMATIE
Wanneer

23 t/m 31 mei (pinksterweekend) 2020

Aantal deelnemers

6 - 10 Graag opgeven vóór 1 februari 2020.
Indien de reis doorgaat, zijn aanmeldingen
mogelijk tot uiterlijk 10 mei 2020.

Prijs incl. vlucht, belasting en toeslagen
€ 1.295,- (De prijs is op basis van volpension,
inclusief Nederlandse en Bulgaarse gids, bezoek aan gierenhut en reiskosten in Bulgarije.
Een eenpersoonskamer supplement bedraagt
€ 120,- euro.)

Opgeven via

Fokko Erhart
Lippe Biesterfeldstraat 29-1
6824 LK Arnhem
fokko@wildernisfoto.nl
026-785 1080

Tijdens deze geheel verzorgde reis trekken we dagelijks de natuur in. Na korte ritjes nemen we uitgebreid
de tijd om naar vlinders te kijken. ’s Avonds keren
we terug naar de bescheiden luxe van familiehotels.
Op een ontspannen manier staat elke dag weer
wat nieuws op het programma. Vind je het leuk om
vlinders te fotograferen? Dan is daar alle gelegenheid
voor. Heb je interesse in bloemen, vogels of zoogdieren? Dan is er tijdens deze reis genoeg te zien.
Het landschap van de Rodopen is zeer gevarieerd
en bestaat uit een mozaïek van open en gesloten
stukken. Het klassieke concept van percelen met
een bepaald vegetatietype vervaagd hier. Grazige
bloemrijke stukken met struiken en bomen gaan over
in gesloten bos of kale steppeachtige vegetatie met
rotsen. In de omgeving van steden en dorpen is het
landgebruik intensiever en zijn er akkertjes. Maar er
zijn ook verlaten dorpen, die overwoekerd worden
door een weelderige plantengroei.
Hou jij van vlinders? Dan is deze geheel verzorgde
reis naar de Rodopen (Bulgarije) een aanrader! De
geografische ligging, de variatie in bodem, de verschillend gepositioneerde hellingen en de vele overgangen zorgen voor een zeer hoge biodiversiteit.

en dikkopjes komen hier de meeste soorten voor
(beiden 20). Met het bloemenblauwtje en geelbandspikkeldikkopje als vermeldenswaardige soorten,
gevolgd door 17 verschillende soorten parelmoervlinders, waaronder tweekleurige, veld- en kleine parelmoervlinders veel voorkomen.

De grote aantallen vlinders maakt een bezoek aan
dit gebied meer dan de moeite waard. Onder de 140
verschillende soorten die hier voorkomen zijn bijzondere soorten als turks hooibeestje, griekse vuurvlinder, klein resedawitje en balkan bruin blauwtje.
Elders bijzondere soorten zijn hier algemeen, zoals:
kardinaalsmantel, oostelijke pijpbloemvlinder, grote
schaduwzandoog en toortsparelmoer. Van blauwtjes

Heb je belangstelling voor deze reis? Of wil je meer
informatie? Stuur dan een email naar:
fokko.grazer@telfort.nl

GRAZER Reizen
GRAZER Reizen is een bedrijf van Fokko Erhart.
Naast zijn werk als natuurbeheerder organiseert hij
(sinds 2006) kleinschalige volledig verzorgde natuurreizen. Tijdens deze reizen ligt de focus op het op
een ontspannen manier bezoeken van de mooiste
plekken. Ze komen voort uit enthousiasme voor de
streek en zijn gebaseerd op veldbezoeken met lokale
deskundigen. Iedereen is welkom! Kijk voor meer
informatie op: www.grazer-reizen.nl
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