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Vogelaartjes
De redactie neemt geen

enkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertenties in deze rubriek

Alleen abonnees kunnen van deze rubriek gebruik
maken.

Ook in 1997 weer veel vogelreizen onder auspiciën van

Het Vogeljaar. Inschrijvingsformulieren met het oranje
Vogeljaarstlckertje zorgen ervoor dat onze trekvogels
extra geldelijke steun van ons ontvangen. Vraagdaarom

steeds aan ons redactie-adres uw inschrijvingsformu-
lieren.

Helaas hebben wijvan eenaantal vogelreizen nog geen

voorinformatie. Aanvragers daarvan moeten dus nog

enig geduld uitoefenen.

Expedltiecruise Schotse eilanden, 28 mei tot en met

6 juni 1997. Zie ons vorige nummer waarin u uitgebreid
informatie kunt vinden over deze reis. Er zijn nog enkele

plaatsen beschikbaar.

Vogelreis naar Extremadura, Spanje, 26 april tot en

met 4 mei 1997, reisbegeleidlng Kees van Berkel.

Kraanvogels & herfsttrek, Oostzee-eilanden Rügen
en Hiddensee, 10 oktober tot en met 14 oktober 1997.

Zestlendaagse vogelreis, op safari in Kenia, tevens

op zoek naar de 'Big Five’. De grootste vogelshow op

aarde! Eind november tot midden december 1997. Reis-

som ±f 5800,-.

Nadere informatie kunt u schriftelijk bij onze redactie

aanvragen.

BETAALBARE VOGELREIZEN

Extremadura/Coto de Dohana (Spanje) 11/12 dagen,
periode 28/4-19/5 all-in v.a. / 2175,-; NIEUW! Pryplat-
moerassen (Wit-Rusland) 6/6-15/6 all-in f 1780,-; Rot-

sen vol met zeevogels (lerland) 18/6-22/6all-in f 1375,-;

Eleonora’s valken op Lesbos (Griekenland) 28/4-5/5

all-in / 1890,-. Tevens nog enkele plaatsen vrij op de vo-

gelreizen naar Biebrza/Blalowleza (Polen).
ECO TOURIST SERVICES Info en brochure: (033)

456 52 01.

TH, op TEXEL vlakbij natuurres, 4/5 pers. vakantiehuis-

je. Aanb. Midw. of Langwkd / 245,- (buiten schoolvak.).

Hoogseiz, f 595,- p/w. Tel: (0222) 31 2671.

Te koop: (Vogels), ingebonden jaargangen 1976/1995,

benevens diverse vogelboeken. Catalogus op aan-

vraag. Telefoon: (0545) 27 12 85.

Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met

bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan ons redactie-

adres richten.

Dekosten bedragen f 10,- per 30 letters (waarbij de spaties

tussen de woorden als letter worden gerekend). Voor

brieven onder nummer wordt f 15,- extra berekend.


