
REISINFORMATIE

Wanneer: 20 t/m 28 mei 2023

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

Prijs incl. vlucht, belasting en toeslagen:
€ 1.695,- op basis van volpension en een 
tweepersoonskamer, inclusief Nederlandse en 
Bulgaarse gids, bezoek aan gierenhut en reis-
kosten in Bulgarije (eenpersoonskamer supple-
ment is € 190,-).

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 negendaagse vogelreis naar de wildernis van 

Zuid-Bulgarije



Graag nodig ik u uit voor een negendaagse vogelreis 
naar de Oostelijke Rhodopen in het zuiden van Bulga-
rije. Als de natuur in mei op zijn mooist is, gaan we da-
gelijks de natuur in om naar vogels te kijken en keren 
we ’s avonds terug naar comfortabele familiehotels. 

De ongekende vogelrijkdom van deze streek is het 
gevolg van afwisselende kleinschalige landschap-
pen bestaande uit bergen, bossen, beekjes, weiden, 
struwelen, akkertjes en dorpjes. De hele dag horen we 
vogelsoorten die je zelden in Nederland tegenkomt, 
zoals de Kuifleeuwerik, Grauwe Gors en Nachtegaal. 
Daarnaast kijken we uit naar kleurrijke vogels zoals de 

Wielewaal, Bijeneter en Hop en speuren we naar meer 
dan 20 verschillende roofvogelsoorten, waaronder 
de hier algemeen voorkomende Dwerg-, Slangen- en 
Schreeuwarend. De toppen van struikjes en boompjes 
houden we in de gaten voor verschillende soorten 

klauwieren, tapuiten en gorzen. Als in een struikje wat 
ritselt, dan is het opletten geblazen voor het waarne-
men van verschillende soorten grasmussen zoals de 
Baard-, Sperwer- of Orpheusgrasmus. Natuurlijk gaan 
we deze reis ook op zoek naar de specifieke soorten 
van dit deel van Europa zoals de Zwartkopgors, Arend-
buizerd, Rouwmees en Kroeskoppelikaan. 

Naast vogels bezoeken we bronnetjes waaruit zonder 
risico gedronken kan worden, luisteren we naar de 
stilte en werpen we een blik op de wereld als het echt 
donker is. Hierdoor komt u op een natuurlijke manier 
helemaal los van het drukke Nederland. Op het pro-
gramma staan ook het bezoek aan een archeologisch 
monument, authentieke dorpjes en de hoofdstad Sofia. 
Bovendien maakt u tijdens deze reis kennis met de 
traditionele Bulgaarse keuken. Dit betekent niet zozeer 
gerechten vol met exotische ingrediënten, maar beken-
de producten smaken hier duidelijk anders omdat ze 
zongerijpt, vers van het land, huisgemaakt en zonder 
conserveringsmiddelen zijn.

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


