Fotoexpedition Varanger 2020

Här kommer nu en beskrivning av resan som planeras och som nu är
bokningsbar.
Vi åker i egna bilar (samåker för de som vill det) till Kastrup 15/6 tidigt
på morgonen och tar därifrån flyget till Rovaniemi vid polcirkeln
(mellanlandning i Helsingfors). Väl där så provianterar vi rejält i
varuhuset så att vi ska klara av så många dagar som möjligt utan att
köpa mat i Norge där maten kostar nästan dubbelt så mycket.
Därefter fortsätter vi i vår hyrbil, som vi tidigare hämtat upp på
flygplatsen, för vidare färd norrut mot Varangerhalvön. Vi passerar
skogar och vidsträckta myrar och tar även några lite längre stop på
vägen för att fotografera.

Framme i Ekkeröy på Varanger blir det inkvartering i vårt hyrda hus
och middagsdags samt lite planering inför kommande utfärder på den
vidsträckta halvön. Vi kommer sedan att tillbringa 8-9 dagar här uppe
med Ekkeröy som baspunkt. Ett antal utflykter är redan planerade. Vi
kommer att besöka fågelberg, vandra på en fjälled och besöka många av
Varangerhalvöns fina lokaler för djur och natur.
Vi styr kosan söderut igen den 24 eller 25 juni beroende på när
flyget går tillbaka. Förmodligen får vi köra mot Rovaniemi redan på
kvällen den 24/6 för att ta flyget på morgonen och vara framme i
Köpenhamn vid middagstid 25/6.
För er som aldrig varit häruppe finns det en massa att läsa och se på
Internet. Ni kan börja här på Ingjerds (damen vi hyr hus av) sida:
www.ekkeroy.net

Klädsel på Varanger
Vädret i Nordnorge i juni är mycket varierat. Soliga dagar med
temperaturer upp till 15–20 grader kan förekomma. Men även
dagar med hård blåst, regn och endast några plusgrader. Ta med
riktigt varma (tänk vinter) och regntågiga kläder. Mössa och
vantar kan behövas! Du bör vara garderad mot regn, så tag med
regnställ (även bra som vindskyddsplagg). Stövlar eller kängor
behövs.
Eftersom det brukar bli ont om platser att bo på så vill jag kunna boka
hus men även flyg och hyrbil i god tid. Därför kan ni redan nu boka en
plats.
Priset kommer att hamna på ca 12500 kr. Här är allt utom mat
inräknat. Resan till Kastrup, broavgift, P-avgift Kastrup, flyg, hyrbil,
bensinkostnader, hyra av hus och utfärder till fågelberg m.m.

Ni som vill boka resan redan nu (begränsat antal platser) maila
till mig på adressen som finns under kontakt så får ni mer info
om anmälnings avgift och annat.

Smalnäbbad simsnäppa på fågellokal intill Vadsö.

Lunnefåglar på Hornöya

