
Ungarn 8-15 maj 2016. 

Foreløbigt dag til dag program. 
  
Søndag d. 8. maj 2016 .  

Vi bliver afhentet af vores vært og guide Rob De Jung i Budapest Lufthavn.  

Herfra kører vi til Farm Lator og ankommer om eftermiddagen..  

Vi indkvarter os og får set os lidt omkring + modtager div. info. Herefter 

aftensmad og evt. lyttetur om aftenen.  

  

Mandag den 9. maj 2016.  
Morgenmad + madpakker ca. kl. 08.00.  

Tur fra Farm Lator ad gul rute. Turen er på ca. 6 km. tur/retur. (08.15-14.00.) Vi kommer først gennem 

skovområde med mulighed for div. spætter. Herefter åbent bakkelandskab med spredte bevoksninger. Vi 

kommer til en lille by Mocsolyastelep. Herfra vi går videre ned ad sti til dalen med pilebevoksning og 

åbent overdrevsagtigt landskab.  

På turen mulighed for slangeørn, lille skrigeørn, kejserørn, rødtoppet fuglekonge, høgesanger, piroler m.m.  

  

  
På tur i de smukke Bükke-bjerge ikke langt fra Farm Lator.  

  

Kort pause mellem 14.00 og 15.00. Evt. obs i havens omgivelser.  

Herefter går vi en lille tur fra Farm Lator mod nord ind i Bükk skoven. (Ca. 3 km, 2,5 timer.) Her er der 

mulighed for at komme ud på en tur ind i skoven nordvest for Farm Lator.   

Ruten går først langs en skovvej. Vi kommer ind til grænsen af selve nationalparken. Her går det jævnt 

opad indtil vi når til Akaszto-Domb. (Fra 230 m. til 340 m.)   

Her er der en flot udsigt ud over landskabet og mulighed for rødrygget tornskade, høgesanger + div. 

sangere.  

Aftensmad og aftenhygge i havens omgivelser!...  

  



 

Tirsdag den 10. maj 2016. Morgenmad 

07.00 -07.45 Afgang Kl. 08.00-16.00.  

Vi tager til Lille Hortobagy med Rob De Jung, som er vores guide denne dag.  

Turen går via Szentistvan, hvor der er mulighed for at se det lokale slagfalke-par. I området ligeledes 

rosenbrystet tornskade, tamarisksanger, ellekrage, kejserørn, biæder, syrisk flagspætte, aftenfalk, 

kirkeugle, ørnevåge, sort stork m.m.  

Eftermiddag efter hjemkomst. Mulighed for at gå lidt rundt ved Farm Lator. Her yngler hvidhalset 

fluesnapper, vendehals og mellemflagspætte i havens omgivelser.   

Aftensmad ved 19.00 tiden.  

Aftenhygge eller aftentur i skoven for dem som har lyst.   

  

Onsdag den 11. maj 2016.  

Morgenmad ved 07.30 tiden + madpakker.  

Afgang kl. 08.30. og tilbage ved 17.00 tiden.  

Turen går til Lille Hortobagy med bus. Vi har lokal guide med os, Kis Janos, samt Rob de Jung. De vil føre os 

ind i den centrale del af Lille Hortobagy. Her skal vi se nærmere på den største af aftenfalkekolonierne, 

samt se en del af de karakteristiske fugle i området, herunder rosenbrystet tornskade, ellekrage, syrisk 

flagspætte, hærfugl m.fl.  

  

  
En af byerne med de mange storkereder. Her er det Szentistvan.  

  

Vi skal også kikke forbi byerne Gelei, Mezöcsat, Szentistvan og Egyek, som hver har omkring 10 storkepar.   

Om aftenen efter hjemkomst, er der mulighed for en tur efter flagermus i lokalområdet.  Der vil ligeledes 

blive arrangeret en natsommerfugle-aften for interesserede. I nabohaven vil der blive sat lyslokning op.  

Ellers aftenhygge på Farm Lator.  

  

Torsdag den 12. maj 2016.  

Morgenmad 07.30 + madpakke.  

Efter morgenmaden kører vi på en heldagstur til Store Hortobagy. Her skal vi mødes med lokal guide kl. 

10.30. Vi kommer ind i områder, hvor der normalt ikke er mulighed for at komme. Her er turens mål at se 

stortrapper, triel, ørnevåge og mange andre arter på denne tur.  Vi er tilbage til aftensmaden og den gode 

vin!  

  



Fredag den 13. maj 2016.  

Morgenmad kl. 07.30 + madpakke.  

08.30-16.00 Guidet tur til Tard dalen med biæder koloni og med mulighed for lille skrigeørn, kejserørn, 

engsnarre, mange spættearter m.v.   

Hvis der er tid og overskud til det, tager vi en tur til Hor-dalen, med mulighed for slagugle og hvidrygget 

flagspætte m.m. I det hele taget mulighed for op til 7 spættearter denne dag.  

Afslapning eller ture på egen hånd inden aftensmaden.  

Aftenhygge eller aftentur i skoven efter aftensmaden for dem som har lyst.   

  

Lørdag den 14. maj 2016.  

Morgenmad kl. 07.30 + madpakke.   

(Vi kører kl. 08.30) Vi ankommer ved 10-tiden til fiskedammene ved Store Hortobagy Halasto. Turen bliver 

en gåtur fra ankomststed ved Halasto og de ca. 5 km til det store fugletårn for enden af ruten langs 

fiskedammene. Undervejs på gåturen er der fugletårne som vi skal op i.  

 

    
  Dammene ved Store Hortobagy.   

 

Ved endestationen Halasto er der flere andre fugletårne at se på fuglene fra. Det er her fra vi skal med 

turisttoget tilbage til bussen.   

  

Turen tilbage fra Store Hortobagy 

Halasto foregår med et lille 

turistog.  En rigtig hyggelig  

tilbagetur gennem området!  

                  

Her er mulighed for sølv-, silke-, nat-, purpur-, 

dværg-, og tophejre, mange pung- og 

skægmejser, tamarisksanger, kaspisk måge, 

dværgrørvagtel, blåhals, rødvinget braksvale, 

ellekrage, savisanger, stylteløber, 

hvidskæggede og hvidvingede terner i 

massevis, + mere til.  

 

Aftenhygge eller aftentur alt efter 

temperament.  

  

  



Søndag den 15. maj 2016.  

Morgenmad + madpakke kl. 08.00.  

Vi skal pakke vores ting ned inden kl. 10.00.  

Rob De Jung er guide i Bükk-bjergene, hvor vi håber på slagugle, hvidrygget spætte og klippeværling.   

  

  

  

  

  

  

   


