
REISINFORMATIE

Wanneer: 4 t/m 11 juni 2023

Aantal deelnemers: De reis gaat door vanaf 
6 deelnemers. Opgeven vóór 1 februari 2023.

Prijs incl. vlucht, belasting en toeslagen:
€ 1.545,- op basis van volpension en een 
tweepersoonskamer, inclusief Nederlandse en 
Bulgaarse gids en reiskosten in Bulgarije. Een-
persoonskamer supplement is € 175,-.

COVID: Tijdens deze reis houden we ons uiter-
aard aan de geldende coronamaatregelen. 

Aanmelden voor deelname: 
Fokko Erhart
E: fokko.grazer@telfort.nl
T: 026-785 1080

Verborgen schatten van de

Oostelijke Rhodopen
Een acht daagse vlinderreis naar de wildernis van 

Zuid-Bulgarije



Hou jij van vlinders? Dan is deze geheel verzorgde reis 
naar de Rodopen (Bulgarije) een aanrader. De geogra-
fische ligging, de variatie in bodem, de verschillend ge-
positioneerde hellingen en de vele overgangen zorgen 
voor een zeer hoge biodiversiteit en veel vlinders!

Onder de 147 verschillende soorten vlinders die hier 
geregistreerd staan, zijn bijzondere soorten die alleen 
in Zuidoost-Europa voorkomen zoals de grote scha-
duwzandoog, klein christusdoorn blauwtje en oostelij-
ke pijpbloemvlinder. Onder de juiste omstandigheden 
beweegt het hier letterlijk van de vlinders! Dan is het 
lastig om te beslissen waar je wilt kijken of wat je wilt 

fotograferen. De blauwtjes spannen de kroon met 30 
verschillende soorten gevolgd door dikkopjes, witjes 
en parelmoervlinders met allen bijna 20 verschillende 
soorten. Vermeldenswaardige soorten uit deze families 
zijn respectievelijk het bloemenblauwtje, geelbandspik-

keldikkopje, schildzaalwitje en de kardinaalsmantel. En 
dan hebben we nog niet eens de prachtige oostelijke 
weerschijnvlinder, blauwe ijsvogelvlinder en koningspa-
ges genoemd.

Het landschap van de Rodopen is zeer gevarieerd 
en bestaat uit een mozaïek van open en gesloten 
stukken. Grazige bloemrijke stukken met struiken en 
bomen gaan over in gesloten bos of kale steppeach-
tige vegetatie met rotsen. Naast levendige steden zijn 
er verlaten dorpen die overwoekerd worden door een 
weelderige plantengroei. Tijdens deze geheel verzorg-
de reis trekken we dagelijks de natuur in. Na korte 
autoritjes nemen we uitgebreid de tijd om naar vlinders 
te kijken. ’s Avonds keren we terug naar de beschei-
den luxe van familiehotels. Op een ontspannen manier 
staat er 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 bloe-
men, vogels of zoogdieren? Dan is er tijdens deze reis 
genoeg te zien.

Tekst en Foto’s: © Fokko Erhart/www.wildernisfoto.nl

GRAZER Reizen

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

Disclaimer Coronavirus (COVID): Je bent zelf verant-
woordelijk voor het hebben van de juiste documenten. 
Check daarom voor vertrek: https://www.nederland-
wereldwijd.nl/reisadvies/bulgarije


