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8-daagse vogelreis naar de Camargue
ZATERDAG 7 APRIL TOT EN MET ZATERDAG 14 APRIL 2012
WAAR DE RHÔNE AAN DE MIDDELLANDSE ZEE UITMONDT, SPLITST ZE IN TWEE kanalen, waartussen zich talloze
lagunes en grote wetlands bevinden. Deze grote deltavlakte is de Camargue, bekend om zijn
verbazende vogelrijkdom.
De Flamingo is natuurlijk het icoon van de Camargue, met de grootste broedpopulatie van Europa. In
de lente nemen talloze doortrekkers er een pauze en is het gezang van de talrijke Nachtegalen en
zangers alom aanwezig. Talloze soorten vinden hier hun perfecte habitat.
In de Marais du Viguerat vinden we broedende steltloper-, eenden- en acht reigersoorten. Bruine
Kiekendief en Zwarte Wouw speuren de rietvelden en de vlakten af. Ooievaars bouwen er hun nesten,
en de Bijeneters en de Scharrelaars vullen de lucht met hun prachtige kleuren en geluiden.
Aan de kust vinden we sternen en meeuwen, waaronder de zeldzame Dunbekmeeuw. We bezoeken
ook de vermaarde steppe van de Crau, waar Griel, Witbuikzandhoen, Kalanderleeuwerik, Rode Patrijs
en heel wat roofvogels waaronder een populatie Kleine Torenvalken zich thuis voelen.
Nabij de Crau bevinden zich de Alpilles (de kleine Alpen), een berggebiedje met een heel eigen
karakter en vogelpopulatie. Hier zijn de Rotszwaluwen thuis, en we speuren hier ook naar de
Havikarend en de Slangenarend.
De reis start op Paaszaterdag met de TGV van Brussel naar Avignon.
We verblijven 7 nachten in twee huisjes, bij het Domaine de la Motte, nabij SaintGilles, aan de oever
van de Petite Rhône, in het hartje van de Camargue. De huisjes hebben 2-persoonskamers en een 4persoons, en hebben een ingerichte keuken, zitplaats en terras.
Dagelijks verplaatsen we ons met huurwagens en maken verschillende wandelingen in en om de nabije
natuurgebieden.

Richtprijs: 650 € (inclusief TGV, vervoer, overnachting en maaltijden).
Aantal deelnemers: maximum 16.
Inschrijven gebeurt door storting van 300 € op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant,
Waaibergstraat 26/5, 3300 Tienen, IBAN: BE24 3300 11 35 71 38 met vermelding „Voorschot
Camargue‟ en dit vóór 5 januari 2012.
Bij betaling gelieve ook een mailtje te sturen naar Marcel Jonckers (marcel.jonckers2@telenet.be) en
Rudy Van Baelen (rudy.vanbaelen@telenet.be) om uw inschrijving aan te kondigen.

