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En dit is de eerste info over de reis naar Bulgarije 2009
BULGARIJE

2de helft van september 2009
Na Gibraltar en Coto Doñana in het zuiden van Europa, trekken we deze keer naar het oosten.  
Zoals gesuggereerd begin dit jaar in El Rocio, wordt het Bulgarije, meer bepaald de landstrook 
langs de Zwarte Zee. Het accent van deze vogelreis ligt op het volgen van de najaarstrek,  
enerzijds van roofvogels zoals Schreeuwarend, Slangenarend, Keizerarend, Dwergarend,  
Steppebuizerd, Arendbuizerd, Zwarte Wouw, Roodpootvalk, Balkansperwer, Wespendief,  
Aasgier, enz… anderzijds van zangvogels (Bijeneter, Boerenzwaluw, Paapje, Gele Kwikstaart,  
Witte Kwikstaart, Grauwe Klauwier, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Graspieper, Boompieper,  
Roodkeelpieper), reigerachtigen (Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Lepelaar), steltlopers (Bonte 
Strandloper, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Kanoet, Goudplevier, Zilverplevier,  
Zwarte Ruiter, Bosruiter, Kemphaan, Grauwe Franjepoot) en pelikanen (Roze Pelikaan,  
Kroeskoppelikaan). 
Dagen met weinig trek geven ons de gelegenheid om een bezoek te brengen aan : het  
bezoekerscentrum van Poda, Lake Bourgas, de marshes van Alepu, het Saltmuseum te 
Pomorie, Ropotamo-river (boottocht), Nessebar (stadsbezoek) en Sozopol (stadsbezoek). Een 
gevarieerd aanbod dus.

Datum van de reis: 2de helft september 2009. De exacte datum hangt af van de geprogrammeerde 
vluchten die vrijgegeven worden vanaf 1 april 2009.
Duur: 9 dagen
Verblijf: Hotel Sea Horse in Sarafovo (10 min te voet van de Luchthaven van Bourgas) in 
tweepersoonskamers. 
Vlucht : Brussel – Bourgas : effectieve duur 2u50 (tijdsverschil ter plaatse : + 1 uur).
Deelnemers: maximum 16 (2 busjes).

Kostprijs: 800 euro, inclusief ontbijt, picknick en avondmaal. Drank avondmaal afzonderlijk te betalen. 
Inschrijving door betaling van 250 euro als voorschot, te storten op rekeningnummer  
330-0116265-16 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, vóór 31 december 2008.
Het saldo van  550 euro dient te worden gestort vóór 28 februari 2009. 
Voorbereidende bijeenkomst: 
Zaterdag 5 september om 19u30, plaats later te bepalen. Aan de hand van foto’s van de 
voorbereidende reis (16/9 tot 1/10/2008) zal aan de deelnemers tekst en uitleg (accommodatie,  
maaltijden, benodigdheden, enz…) verstrekt worden over de ganse reis. 

Info : - Jan Wellekens  – tel 0479/79.93.67 of
- Werner Goussey  – tel 0472/29.18.29
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