Skaftung Nature, meillä linnut ovat aina elämyksiä

Vanhojen kahlaajien syysmuutto on juuri kiihkeimmillään, kuvassa kuovi- ja suosirrejä Kristiinankaupunki 7.2020

Päivitys ulkomaanmatkatilanteeseemme nykyisten matkustusrajoitusten mukaisesti (1.8.2020)
Suomen rajat ovat pikkuhiljaa auenneet ulkomaanmatkailulle ja siten meille tärkeät matkakohteet ovat myös avautumassa ja osin jo ikävästi sulkeutuneet
uudestaan. Tässä alla on nykytiedon mukaiset arviot matkojen toteutumisesta ja muutama uusi tällä hetkellä turvallinen kohde tarjolle. Valitettavasti tilanne
on meille kaikille hyvin epämiellyttävä. Säädökset ja suositukset elävät koko ajan ja järkevien suorien lentojen saaminen tuntuu olevan osin mahdotonta.
Mutta sanonta ”näillä mennään, kun emme muuta voi” pitää nyt harvinaisen hyvin paikkansa. Samasta syystä matkojen hinnat saattavat hieman elää
ilmoitetusta, koska mikään vanha hinnoittelu ei enää pidä paikkaansa. Pyrimme luonnollisesti aina mahdollisimman asiakasystävälliseen hintaan.

Loppuvuosi 2020 – matkaohjelmamme
* Tanskan matka 23.-29.8.2020 – Tehdään, jos saamme näin pikaisella aikataululla riittävästi lähtijöitä. Tanskan matka on paluu juurillemme.
Tanska oli nimittäin ensimmäinen varsinainen ulkomaan matkakohteemme ja matkoista on jäänyt oikein hyvät muistot. Hintataso on hieman korkea, mutta
ihmisten ystävällisyys ja valtaisat lintumassat korvaavat pääosin tämän puutteen.

* Viron syysmatka 21.-25.9.2020 – tehdään suunnitellusti, jos ei tule rajoituksia tai muita esteitä. Viikkoa myöhäisempi ajankohta tarjoaa entistä
enemmän lintuja vaelluslintujen ja syysarktikan vyöryessä Viron yli.

* Syysmuuttokurssimme, Kristiinankaupunki 1.-4.10.2020 - pidetään suunnitellusti. Jokavuotinen suosikkikohteemme ja lintusyksyn ehdoton
huipentuma. Kurssi on jo nyt varsin täynnä, joten ilmoita kiinnostuksestasi mahdollisimman pian.

* Rariviikonloppu Kristiinankaupungissa 8.-11.10.2020. Uutuus! Voit suoraan jatkaa syysmuuttokurssiasi koko seuraavaksi viikoksi tai tulla vain
to-su. Ruokailut, majoitukset ja hinnat selviävät osallistujamäärän mukaan. Ilmoita kiinnostuksestasi viikkoon tai viikonloppuun mahdollisimman pian.

* Espanja, Portugali tai Camargue vko 43 – n. 19.-25.10.2020 - tehdään, jos ei ole esteitä ja on sallittua ja turvallista matkustaa. Matkaohjelma
tulee olemaan aiempien matkojemme mukainen ja linnut siis löytyvät. Matkakuvakertomuksia kyseisistä matkoista löytyy https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/
-sivustolta. Matkakohde päätetään noin kuukautta ennen matkan ajankohtaa.

* Pohjois-Makedonia - Kreikka 7.-14.11.2020 – tehdään, jos on mahdollista. Hienon viime vuoden pilottimatkamme aikaistettu versio. Lennot
Turku-Skopje-Turku tai vaihtoehtoisesti suoraan Kreikkaan saatavuuden ja turvallisuuden ehdoilla.

* Espanja, Portugali tai Camargue n. 8.-15.12.2020 - tehdään, jos ei ole esteitä.
Peruutetut ja siirretyt matkamme:
* Kroatianmatka 8.-15.8. – Peruutettu. Kroatian huonontuneen tautitilanteen vuoksi. Kroatianmatka on ohjelmassa taas toukokuussa 2021.
* Galicia - Navarra 24.8.-2.9.2020 – Siirretty vuodella. Pohjois-Espanjassa on tautilanne ollut varsin huono ja alueellisiakin rajoituksia on liikaa.
* Bulgarian pilottimatka 7.-13.9.2020 – Siirretty vuodella. Lentoja ei ole saatavissa ja Bulgaria ei kuulu nyt suositeltaviin matkakohteisiin.

HUOM ! Näihin loppuvuoden matkoihin saattaa tulla aikataulumuutoksia. Aika näyttää, mihin suuntaan tautitilanne eri maissa kehittyy.
Lentoyhtiöt avaavat vasta nyt reittejään ja joidenkin kohteiden tilanteesta ei ole tällä hetkellä vielä mitään tietoa. Uskon kuitenkin, että lentoyhtiöt haluavat
lentää, hotellit haluavat asiakkaita, autovuokraamot haluavat vuokrata autoja ja myös me haluamme varmasti tehdä tätä työtä. Kotimaan tarjontaan olen
lisännyt kiinnostavan ”Rariviikonlopun” ajankohtaan, jolloin Suomessa havaitaan ehkä eniten itäisiä harvinaisuuksia.

Muutama sananen matkoistamme yleisesti terveys- ja "koronamielessä".
Matkamme ovat periaatteessa varsin turvallisia, koska ulkopuolisia kontakteja on matkan aikana niukasti. Jos kaikki lähtijät ovat terveitä, niin tautiriski
matkoillamme on varsin pieni. Lentokenttäpysähdykset, ruokailut (nekin yleensä hotellin ravintolassa), kaupassa käynnit ja kahvilakäynnit ovat useimmiten
ainoat kontaktit muihin matkailijoihin tai paikallisväestöön. Välttämällä ylimääräisiä kontakteja matkoista tulee siis varsin turvallisia.
Kuvasivuillani https://karikorhonen.kuvat.fi/ löytyy mukavaa katsottavaa kaikilta viime vuosien matkoiltamme. Käykää katsomassa ja suunnitelkaa tulevia
matkoja, niin mekin.
Hyvää kesän jatkoa, retkeilkää paljon ja pysykää terveinä.
Kari Korhonen
Skaftung Nature Oy
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