
    
 

Kurspaket - Ölands fågelliv med Coronaanpassning
Lär dig mer om Ölands fåglar!
Tillsammans med Peter Norell med stor erfarenhet från fågelskådning och guidning ordnar vi en treda-
garskurs för Dig som vill lära dig mer om Ölands spännande fågelliv. Dagarna startar med middag och 
information om programmet. Efter frukost Dag 1 ger vi oss ut tillsammans under ledning av kunnig or-
nitolog. Under tre dagar besöker vi flera av södra Ölands allra finaste fågellokaler och hoppas bland an-
nat på exklusiva arter som sommargylling, höksångare halsbandsflugsnappare och mindre flugsnappare. 
Vi äter lunch tillsammans och därefter ingår besök på Ottenby naturum och Naturbokhandeln samt 
besök på någon fågellokal på eftermiddagen. På kvällen äter vi en gemensam måltid på Allégården. En 
av kvällarna blir det en kvällsexkursion efter middagen. Vi väljer den finaste kvällen för detta. Transport 
under vistelsen sker i egna bilar och boende och middag intas med Coronasäkra avstånd.

Två kurstillfälle ges 2021 den första med start måndag den 17-20 maj och den andra kursen med start 
tisdag den 1-4 juni 2021. Ankomst eftermiddag 15-17:30 och avresa efter lunch den sista dagen.

Pris 2021 är 4 595 kronor per person, vilket inkluderar kursavgift med guide, boende i hotellrum (3 nät-
ter), med wc och dusch och TV på rummet, frukost & lunch (dag 2- dag 4), middag (kvällens husman 
med lättdryck, sallad, bröd samt dessert och kaffe (dag 1-3).

Boendet på Allégården utgörs av del i hotellrum (2-personer i varje rum, wc och dusch på rummet, TV). 
Enkelrumstillägg 750 kr.

Peter Norell från Yrpa Natur är er kursledare ute i fält.

Anmälan
Anmälan sker till Allégården senast 1 april 2021. (eller i mån av plats därefter) Först till kvarn gäller. 
Telefon: 0485-421 75 Mobil: 072-302 21 75 E-post:info@kastlosa.se 
Kursen ges för minst 6 och max 12 personer. 

Att ta med förutom praktiska kläder: handkikare, termos, boken Fågelguiden och gärna tubkikare.
Telefon: 0485-421 75
Mobil: 072-302 21 75
E-post:  info@kastlosa.se  

VÄLKOMNA! 
Katrine & Håkan Rietz

Kurspaket -Ölands fågelliv
Ölands ornitologiska förening i samarbete 
med  Allégården Kastlösa håller kurs om 
Ölands rika fågelliv. Följ med till alvar, våt-
marker, strandängar och Ottenby lund

 



Preliminärt program, anpassas efter årsförutsättningar:

Dag 1 
15.00-17.30 incheckning Allégården Kastlösa
18:00 Middag, Allégården.
19:00 Välkomstträff med programgenomgång och bildspel

Dag 2 - Norra lundparkeringen, Ottenby lund
Tidig morgon för chans på sommargylling m.m.
05:30  Frukost
06:00  Avfärd exkursion. 
07:00  Frukost i det fria (medskickat från Allegården).
12:00  Gemensam lunch på Fågel Blå.
13:00  Besök på naturum Ottenby
14:00  Karl X mur och Grönhögen
ca 16:00 Egna aktiviteter.
18:00  Middag, Allégården.

Dag 2 eller 3- Kvällsexkursion vid Penåsa

Dag 3 - Vadarexkursion och våtmarksfåglar
07:00  Frukost, Allégården. 
07:30     Avfärd exkursion – Seby och Görans Dämme, Hulterstad
12:30  Lunch i det fria (medskickat från Allegården).
13:30  Gemensamt besök på Naturbokhandeln.
14:30  Eckelsudde
ca 16:00 Egna aktiviteter.
18:00  Middag, Allégården.

Dag 4 - Alvaret
07:00  Frukost och utcheckning, Allégården. 
07:30 Avfärd exkursion – Cementas stenbrott i Albrunna
12:30  Gemensam avslutningslunch, Allégården.


