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Klunderud Natur og Kultur www.naturogkultur.no Reisemål 2020. 
Info v/PØK per september 2019. Ta kontakt for informasjon og påmelding, eller reserver 

plass til reisa bekreftes. Eget tilbud for ungdom/student/lav inntekt på forespørsel. Reiseleder 

og arrangør Per Ø. Klunderud. E-post: pedroklu@online.no Mobil 00 47 948 86 503.  
 

For ornitologen og den nysgjerrige: 

Marokko, ornitologisk reise med Magnus Ullman og lokalkjent 

berbisk guide. Kyst, fjell, og ørken. 29. februar – 10. mars 2020. 
2 ledige plasser per dato. 
Nær samme rute som reisa med gruppe i februar/mars 2019, men også inkludert 

kystlokalitetene nær Agadir. Med Magnus Ullman fra Skåne som ornitologisk fagperson. I 

samarbeid med guide og operatør Brahim Mezane, med kunnskap om lokaliteter og ørkenen. 

Vi har som mål å henge inn flest mulig av de ornitologiske målartene i området: Skallet ibis, 

ørkenløper, berberspett, ørkenhubro, slagfalk, tykknebblerke, hornlerke, saharaskriketrost, 

saharasanger, atlassanger, berbersteinskvett, ravinesteinskvett, ørkenspurv, afrikansk 

rosenvingefink, sandhøner m.fl. – Invitasjon, rapport fra rek reise i 2018 og reise med gruppe 

i 2019, finnes på hjemmesida. 

 
For botanikeren, den glade vandrer og de som aldri får nok av hav og fjell: 

Østlige Kreta og sydkysten. Lørdag 11. april – tirsdag 21. april 2020. 
NB! 11. april er påskeaften. Invitasjon på hjemmesida. 

Natur – botanikk & fugl, kultur & kulturlandskap, vandringer og gastronomi.   
KNoK følger opp de nye lokalitetene øst på Kreta, etter reisa i 2019. Fly t/r Chania, to netter i 

Gerakari/Spili, og deretter østover med to netter i Agios Konstantinos på Lasihti platået, 3 netter ved 

kysten på det familiedrevne hotellet Corali Studios sentralt i Elounda (ca. 2200 innbyggere). Se 

https://coralistudios.com/. Landsbyen ligger ved kysten – vi har 50 m til stranda – og til tross for 

turismen har den fremdeles en indre havn full av fiskebåter. Den kjente øya Spinalonga ligger også 

rett utenfor Elounda, med båtforbindelse fra havna. Vi avslutter med 3 netter i Chora Sfakion 

på sydkysten. Turen i 2020 legges opp i samarbeid med noen deltakere fra 

Extremadura/Spania. Turen blir gjennomført – inntil 8 ledige plasser. 

 
For kulturlandskapsentusiasten, ornitologen og den som vil oppleve Spania utenfor allfarvei: 

Extremadura – Spania, (april)/mai 2020. 11-12 netter. Datoer kommer. 
Interesse for denne turen, som planlegges gjennomført. Datoer og pris (prisleie 17 500 – 

20 000 kr) vil komme når flytider (prøver å få til direktefly t/r Oslo) og bosteder er bekrefta. 

Extremadura er et klassisk reisemål for KNoK, med en rekke besøk. Naturen i Extremadura – 

stort sett skapt og påvirka av menneskenes bruk og skjøtsel av kulturlandskapet – er under 

sterkt press. Til tross for dette er området på topp i Europa når man skal se etter rovfugl og 

fugl knytta til steppene. Turen går så seint at det skal være god mulighet til å få med seg 

enghauker, rødfalker, blåråker, bieter, skjæregjøk med flere på hekkeplass. Mulig reiserute 

med 2-3 netter i fjellkjeden Sierra de Gredos, besøk til nasjonalparken Monfragüe - der vi bor 

i sjarmerende Villarreal 3 netter, Robledillo de Gata (3 netter) og til slutt Trujillo (3 netter) 

med steppeområdene rundt. Og biotopen dehesa – åpen beita eikeskog, er en av Europas 

rikeste mht. biologisk mangfold. Vi besøker en gård med 7 000 da dehesa. 

Ei reise med besøk til noe av det vakreste Spania har å by på av kulturlandskap. God tid også 

for vandringer og ettertenksomhet i landskapet. Overnatting flere netter på samme sted gir 

individuelle valgmuligheter. Turen vil involvere lokale ressurspersoner og vi tar også et 

dypdykk i Extremaduras gastronomi. Vi ferdes i områder, og bor og spiser på steder, der 

kunnskap i engelsk er svært sjelden. Reiseleder snakker spansk.  
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Den lille landsbyen Robledillo i Sierra de Gata ble i 2018 på et nettsted i Spania kåret til den 

«vakreste landsbyen i det rurale Spania». Reiseleder har vært stamgjest her med familien og 

grupper siden 1997! Og fremdeles er det bare de færreste av turistene som overnatter. Vi bor 

der i tre netter Her finner dere en videosnutt fra Robledillo: 

https://www.facebook.com/940893872654364/posts/2063758330367907?sfns=mo 

 
Et besøk – før det er for sent - til Europas største areal med slåttemarker: 

Transilvania/Romania, 22. juni – 2. juli 2020. 10 netter Èn ledig plass! 
Kanskje den mest populære kulturlandskapsreisa fra Norge/Norden til Transilvania i 

Romania!? Fulltegna, med venteliste for alle turene 2011 - 2019. Veldig gode 

tilbakemeldinger fra turdeltakerne. Se invitasjon under Transilvania på hjemmeside. 

Med mål om å oppleve slåttemarker og beitemarker med stort biologisk mangfold (botanikk, 

insekter og fugl), bli kjent med ulike lokale bygdesamfunn, historie og kulturer - saksere, 

romfolk, ungarere og rumenere - samt å lære mer om lokalt landbruk og produkter. Besøk til 

områdene Târnava Mare med tre netter i Viscri, 3 netter i det vakre landskapet Magura 

utenfor Brasov og 3 netter i Gyimes/Aldomas hos bondeekteparet Attila og Reka øst i 

Transilvania. Siste natt i Sibiu.  

 
NYTT turmål, grønt, vakkert og med et vell av muligheter: 

Asturias, Nord-Spania medio september 2020. 12 – 13 netter. 
Ei kulturlandskapsreise der man vil oppleve kyst, fjell, små landsbyer, byen Oviedo, 

gastronomi – sjømat, ost & osteproduksjon og eplesider.  

Som den første (?) operatøren fra Norge ønsker KNoK å tilby ei reise til «Det grønne Spania», 

dvs. nordkysten (La Costa Verde). Turen er planlagt fra ca. 10. september og 12 – 13 dager 

framover, og legges primært til regionen Asturias (Principado de Asturias). Asturias grenser 

til Galicia i vest, Castilla y León i sør og Cantabria i øst, mens mot nord er Atlanterhavet. 

Areal 10 600 km2, og 1,1 mill. innbyggere. Et område som er mindre påvirka av turisme enn i 

Sør-Spania. Vi reiser med buss, tog og leiebil. På denne årstiden er det fremdeles grønt, vi kan 

fremdeles oppleve flott sommertemperaturer og den spanske innenlands turismen er på hell. 

Vi ankommer Bilbao (Baskerland), og reiser til landsbyen Llanes ved kysten i Asturias, fulgt 

av flere dager ved foten av fjellkjeden Picos de Europa, i landsbyene Sotres (1045 moh.) og 

Avin.  Det blir også lagt til rette for at de som ønsker kan vandre den 12 km lange kløfta Cares 

(Cares gorge), med besøk til den lille sjarmerende og inneklemte landsbyen Caín. 

Overnattinger også i hovedstaden i Asturias, Oviedo.  

Det jobbes med denne turen – info kommer. 

 

NYTT turmål i øst. Skog, myr, orkideer & fugl, kyst og kultur: 

Latvia, 8 netter mai/juni 2021. Mulig å melde sin interesse for denne turen. 

Planlagt med fire netter med bosted i Smiltene (2 t NØ Riga), der vi besøker kysten, ulike 

myr- og skogområder, nasjonalparken Gaujas og byen Sigulda. 

Fire netter legges også til den vestlige delen av Latvia, med to netter i eller ved Liepaja på 

vestkysten og to netter i Kuldiga. Vi besøker bl.a. 2 nasjonalparker og andre naturområder. 

Turen legges opp i nært samarbeid med Janis Perle, biolog og ansatt i Latvias naturoppsyn. 

Han vil følge oss under turen, og har stor kunnskap om landets natur og forvaltning av denne. 

Han har en rekke kontakter i de ulike områdene. – Janis har deltatt som medhjelper under 

slåttekurset på Ryghsetra 2009 - 2018. 

        PØK september 2019 

https://www.facebook.com/940893872654364/posts/2063758330367907?sfns=mo

