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Vogelaartjes
De redactie neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertenties in deze rubriek

Vogeljaar-Vogelreizen:
Rügen & Hiddensee, Duitsland, vijfdaagse kraanvogel-

reis 10 toten met 14 oktober 1997, reissom f 750,-. Deze

reis wordt voor het zesde jaar georganiseerd. Dankbare

deelnemers en ruime ervaring staan borg voor een

geslaagde reis.

Vogelsafari naar Kenia van 20 november tot en met 5

december 1997. Een fascinerende reis met avontuurlijke

aspecten. Op zoek naar de 'Big Five’ en vele honderden

vogelsoorten. Na jaren deze reis met veel succes te

hebben gehouden, bestaat een grote kans dat dit de

laatste vogelreis naar Kenia is. Laat die kans niet voor-

bijgaan!Daarom ditmaaleen reis voor niet meer dan 10

deelnemers. Reissom f 7500,-.

Vogeljaar-Vogelcruise langs de Schotse eilanden van

1 juni tot en met 9 juni 1998. De Hebriden, St. Kilda,

Orkney Eilanden en Shetland Eilanden worden be-

zocht. Deze vogelcruise was in 1997 zo’n enorm groot

succes dat onze lezers die deze reis hebben moeten

missen, het volgende jaar eentweede kans krijgen. Het

programma wordt uitgebreid beschreven in het Vogel-
jaar van december 1996. Reissom vanaf f 2450,- per

persoon.

Atlantic Odyssey, Atlantische vogelcruise van Antarcti-

ca tot in de tropen. Van 16 maart tot 27 april of 1 mei of

12 mei 1998. Uitvoerige reisbeschrijving vindt u in het

meinummer van het Vogeljaar.

Oost-Groenland, de enige kans om dit gebied vanuit

het oosten te bereiken, van 24 augustus tot en met 5

september 1998. Vertrek vanaf Spitsbergen (dat ziet u

dus ook!), terugvlucht vanaf Keflavik. Reissom vanaf

f 4900,-.

Vraag voorinformatie op ons redactie-adres schriftelijk
aan.

Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met

bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan ons redactie-

adres richten.

De kosten 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.


