Argentinas Nordlige del ca. 14 oktober 2020 – 30 oktober 2020 ca. 17 dage med mulighed for
efterfølgende at deltage på den store Antarktisk tur. Leder: Jan hjort Christensen + lokalguide.
Er du til Flamingoer, Kondorer, Kollibrier, Tukaner, og et væld af tamme eksotiske småfugle, åbne
vider med græssletter, urørte skove og de høje bjerge og masser af foto muligheder, så er denne tur
til Norlige Argentina tilpasset dine høje forventniger. DOF-travel byder igen på tur til denne
fantastiske del af Verden. På de 16 dage vil vi besøge mange forskellige lokaliteter og biotoper, fra
græssletter, floder og floddale, til urørte skove, saltsøer og de høje bjergplateauer i Andesbjergene
og sidst men ikke mindst et par besøg ved det storslåede Iguazu vandfald.
Der vil blive holdt et højt aktivitets niveau på hele turen. Vi forventer at se omkring ca. 350-400
fuglearter og samt flere spænende og spektakulære pattedyr. Af fuglearter er det bl.a. 3 arter
Flamingoer, Andes Kondor, Puna Rhea, flere Tinamouer, Andean Avocet, Rufous Throated Dipper,
Golden-collared Macaw; Burrowing Parrot, Blue-fronted Parrot, Wedge-tailed Hillstar, Plowercrest,
Toco og Red-breasted Tucan, Sandy Gallito, White tipped Plantcutter, White-throated Cacholote,
Tucuman Mountain-Finch, Yellow Striped Brush-finch og meget mere.
Detaljeret dag til dag turprogram vil senere kunne ses på DOF-travels hjemmeside.
Turens pris forventes at blive ca. 50.000,- kr. ved nuværende kurser, flypriser og et deltager antal på
10 og vil inkludere alle flyvninger (retur B.A. + 3 indenrigs), transport og overnatning i
dobbeltværelse i Argentina, fuld pension, alle indgange til nationalpaker og ture som skitseret i det
detaljerede program og alm. DOF-travel service. Men ikke personlige fornødenheder og alkoholiske
drikkevare.

Dag 0. Afgang Fra København måske samme dag som dag 1. Altså udrejse dag er samme som
ankomstdag! Det ved vi først når flyafgenge ligger fast ca. 11 måneder før afrejse
Dag 1. Ankomst til Bueno Aires og vi håber at nå en tur i Sumpområdet Castanera Sur sidst på
dagen efter ankomst. Sumpområdet ligger lige i kanten af byen og her vil vi møde de første arter
såsom Sorthalset og Coscoroba Svane, 3 arter Blishøns, Silver Teal, Narrow-billed Woodcreeper,
Spectacled Tyrant, Red-crested Cardinal osv.
Overnatning på Hotel i Bueno Aires.
Dag 2. Afgang til Lufthavnen i Bueno Aires for at nå morgen flyet til Tucoman. Herfra sætter vi
kurs mod den lille bjergby Tafi i ca. 2000 meter højde via Yungas tågeskoven af de spektakulære
bjergveje. Vi bruger tid i Skoven efter arter Alder Amazon, Dusky-legged Guan, Brown-capped
Whitestart Fulvous-headed og Yellow-Striped Brush Finch, Rusty-browed Warbling Finch, Rust
and Yellow tanger m.m. og så ”scanner” vi de strømmende vandløb for bl.a. Torrent Duck og
Rufous-throated Dipper.
Overnatning på Hotel i Tafi

River Los Sosa/Rufous Throated Dipper
Dag 3. Med udgangspunkt i Tafi vil vi besøge Yungas Tågeskoven igen og se efter det vi evt. måtte
have glippet dagen før og vi bruger tid i de højere liggende græsland efter arter som Tucoman
Mountain Finch, Ornata Tinamou, Burrowing Parrot, Red-tailed Comet, White-throated Cacholote
og mange andre spænende sager.
Overnatning på Hotel I Tafi
Dag 4. I dag køre vi fra Tafi over passet ”El infemillio” der ligger i 3042 meters højde, hvor
landskabet skifter karakter og vi kommer ned i den tørre ”Calchaqui” dal, med den halvørkenagtige
biotop ”Monte Scrub/desert”. Her skal vi lede efter arter som Sandy Galito, Burrowing Parrot,
Moreno´s Ground Dove, White-tipped Plantcutter, Buff-breasted Earth-creeper, Miners m.m.
Overnatning på Hotel Cafayeta

Monte Desert scrub/Tucoman Mountain-finch
Dag 5. Vi bruger den første del af dagen i ”Monte-scrub” biotopen, inden vi sætter kursen på en
meget spektakulær rute fra Cafayette mod Moldes. Ud over et fantastisk landskab, skal vi
forhåbentlig tilføje flere arter som måske vores føste, Giant Hummingbird, Andean Goose, Andean
lapwing, Puna og Scribble-tailed Canasteros, Geenish Yellowfinch m.m.
Overnatning på Hotel i Moldes
Dag 6. Hele dagen er afsat til en tur på den flotte og spektakulære rute ”Cuesta del Bispo”
biskoppernes Vej”. Vejen går gennem områder med græsland, Kaktus -”marker” og
skovstrækninger og det er måske i dag vi ser den første Andeskondor, hvis vi ikke allerede tidlige
har føjet den til listen. Vi ser efter nogle af de samme arter som i dagene før men kan måske tilføje
arter som Andean Tinamou, Black-winged Gruond-dove m.m. Vi medbringer madpakker så vi kan
hellige os hele dagen langs den spektakulære rute.
Overnatning på Hotel i Moldes
Dag 7. Vi starter dagen tidligt på ruten ”Camino de cornisa”, en lille smalle vej der sno sig langs
bjergsiden og giver et fantastiske udsigt over skovene mellem Salta og Jujuy. Et spænende dag med
mulighed for bl.a. Black and White Hawk-eagle, Black and Chestnut Hawk-eagle, Golden-collared
Macaw, Great Rufous Woodcreeper og meget mere.
Vi ankommer sidst på eftermiddagen til Ledesma der ligger tæt på Calilegua National parken
Overnatning på Hotel i Ledesma
Dag 8. Hele dagen er afsat til tur i den meget spektakulære Calilegua National park. Et skovområde
med et væld af spænende fugle. Vi ser efter de samme arter som i går, men håber at kunne tilføje
flere arter som Mitred Parakeet, Blue-capped Puffleg, Blue-crowned Trogon, Black-banded Woodcreeper, Giant Antbird, White-throted Antpitta, Pale-legged Warbler, Black-backed Grosbeak,
Fulvous-headed Brush finch m.m.
Overnatning på Hotel i Ledasma

Altiplano Græsland/Vicuna watching Birdwatchers ;-)
Dag 9. Vi begynder dagen med en morgenobs. i nærheden af hotellet i Ledesma. Herefter sætter vi
kursen mod den berømte kløft ”Humahuaca Gorge” og vi ankommer til Humahuaca landsby sidst
på eftermiddagen.
Her vil vi have tid til en tur ud i det omkringliggende område for at nyde de spektakulære
omgivelser og fugle. Igen er der chance for Andes Kondor, men også arter Mountain Caracara,
Rufous banded Miner, Black hooded Sierra Finch, Black Sisken og meget mere.
Overnatning på Hotel i Humahuaca
Dag 10. I dag skal vi endnu højere op i Andesbjergene til bjergplateauerne kendt som ”altiplano” og
her i ca. 4.000 meters højde skal vi besøge nogle af de højtliggende søer, græs og steppeområder.
Dagen skulle gerne byde på Puna Rhea (Nandu), 3 Arter Flamingoer, Andean Avocet, Puna Plover,
Puna ibis, Puna Teal, Mountain Parakeet, Puna miner, White winged Negrito m.m. Vi medbringer
igen madpakker for at få se meget ud af dagen på plateauet som muligt. Sidst på dagen ankommer
vi til La Quiaca
Overnatning på Hotel i La Quiaca

Andean Avocet/James Flamingo

Dag 11. Dagen er afsat til besøg i de højereliggende dalstrøg i området omkring Yavi. Her skal vi
lede efter specielle arter som Wedge-tailed Hillstar, Bare-faced Ground dove og Citron Headed
Yellow-finch og nogle af de samme arter som de 2 foregående dage. Igen medbringer vi
madpakker for at få så meget ud af dagen som muligt og bevæger os i er astadigt tempo i de tynde
luftlag.
Overnatning på Hotel i La Quiaca
Dag 12. Idag begynder vi at bevæge os ned af i højden igen og tilbage af samme vej mod Jujuy,
som vi kom op, og stopper nye steder eller i områder vi ønsker af gense. Sidst på dagen ankommer
vi til Yala. I landsby tæt på nogle af de rigtige fine bjergskovs områder. Vi håber på rigtig mange
skovfugle og måske er det i dag Turquoise-fronted Amazon, Blue-crowned Trogon kommer på
listen eller en anden art eller 2 vi måtte have glippet på vej op.
Overnatning på Hotel i Yala

Turquoise-fronted Amazon
Dag 13. Dagen er afsat til undersøge bjergskovene i nærheden Yala. Her er lidt det samme arter
som i går og som vi så eller ikke fik set Calilegua National Parken, men også måske Bat Falcon,
Rufous Nightjar, Slender-tailed Woodstar, Montane Screech-owl Andean Pygmy owl m.m.
Overnatning på Hotel i Yala
Dag 14. Vi bruger morgenen på en obs. i nærheden af hotelet i Yala inden vi sætter kursen mod
Salta Lufthavn.
Vi forventer at tage middagsflyveren fra Salta og ankommer til Purto Iguazu midt på eftermiddagen
og skulle gerne nå en tur i ”Birdgarden” med dens mange feedere. Det skulle gerne byde på.

Kolibrier som Plovercrest, Swallow-tailed Hummingbird, Violet-capped Woodnymph m.m. og vi
håber på farvestålende Dacnics og Tanagers til at afslutte en lang rejsedag.
Overnatning på Hotel i Puerto Iguazu

Igauzu Falls/Toco Tucan
Dag 15. Vi har hele dagen ved Iguaza Vandfaldene. Et netværk af stier vil føre os rundt om faldene
hvor vi kan nyde udsigten fra forskellige steder dette både faldene men også skoven. Området byder
udover enestående scenerier også på et væld af fugle såsom Black.fronted Piping-Guan, Toco og
Red-breasted Tucan, Black-faced og Surucua Trogon, White-eared Puffbird, Blond crested og
Robust Woodpecker, Sharp-tailed Streamcreeper, Tufted and Spot-backed antshrikes, Bertoni´s og
Dusky-tailed Antbirds, Red-ruffed Fruit-Crow Southern Antpipit, Green-headed, Magpie og
Chestnur-headed Tanagers og meget mere. I dag fuldt med fugleoplevelser omkring det meget
spektakulære vanfald
Overnatning på Hotel i Puerto Iguazu

Black-fronted Piping Guan
Dag 16. Morgen er afsat til en afsluttende fugleobs. nær Hotellet i Puerto Iguazu. Vi håber at noget
af det vi ikke fik set dagen kan findes her. Det kunne bl.a. være flere fluesnapper arter, Euphonias
eller Manakins m.m.
Vi tager middagsflyveren til Bueno Aires og så ser på hvordan det passer med flyvning videre til
Europa og København
Så hjemrejse til København sidst på dagen medmindre andet er aftalt.

