
Batumi Raptor Count nodigt u uit op de 

Batumi Vogelweek 
21-28 September 2014 

 

 

Slechts op 3 plaatsen in de wereld kan men gedurende één seizoen meer dan 

een miljoen roofvogels zien doortrekken: Veracruz (Mexico), Eilat (Israel) en 

Batumi (Georgië). De laatste werd recent beschreven, en er valt dan ook nog 

heel wat te ontdekken. Elk najaar vliegen gigantische stromen wespendieven, 

zwarte wouwen, buizerden, kiekendieven en arenden langs de Zwarte Zeekust 

zuidwaards. Op topdagen worden er meer dan 100.000 roofvogels 

waargenomen, en de teller staat momenteel op 34 soorten. En dat is niet alles: 

de nabij gelegen Chorokhi delta barst van de steltlopers, reigers, rallen en 

sterns, en de bosjes langs de kust zitten tjokvol met zangvogels uit het oosten. 

En we houden het simpel: alle goede plekken liggen op minder dan 30km van 

de luchthaven, waardoor u geen tijd hoeft te verliezen aan transport, maar 

meteen kan beginnen vogelen. 



 De ‘Batumi Vogelweek’  

 8 dagen vogels kijken, zowel voor beginner als expert 

 Excursies in kleine groepen 

 Ervaren BRC gidsen 

 Workshop ‘Roofvogel determinatie’ op de telposten 

 Een aantrekkelijk avondprogramma: determinatie van 

zeldzaamheden zoals Aziatische Wespendief, een relaxte avond op het 

strand, banket met zicht op zee. 

 Aangename accommodatie, keuze tussen lokale guesthouses en meer 

luxueuze hotels 

 De optie om uw verblijf in Batumi te koppelen aan een trip naar 

Kazbegi, de beste plaats om de endemen van de Grote Kaukasus te zien  

 

Een selectie van de leukere soorten die u kan 

verwachten 

Schreeuw, Bastaard, Keizer, Steppe, Dwerg 

en Slangenarend, Aziatische Wespendief, 

Roodpootvalk, Aasgier, Balkansperwer, 

Steppekiekendief, Arendbuizerd, Yelkouan 

Pijlstormvogel, Klein Waterhoen, 

Steppevorkstaartplevier, Dunbekmeeuw, 

Witvleugelstern, Witrugspecht, 

Kortteenleeuwerik, Roodkeelpieper,   

Citroenkwikstaart, Noordse Nachtegaal, 

Grote Karekiet, Kaukasische Tjiftaf, Groene fitis, Kleine Vliegenvanger, Turkse 

Boomklever, Ortolaan. (Foto: Bastaardarend door Simon Cavailles).   



 

Het programma 

Tijdens de Vogelweek bezoeken we een selectie van top sites in en rond 

Batumi, waar we zowel aantallen als diversiteit zien. De vogelweek valt 

midden in de trek en daarom loont het de moeite om goede plekken meerdere 

malen aan te doen. Hou er rekening mee dat we wat kunnen spelen met de 

exacte data van de activiteiten naargelang de weersomstandigheden.  
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Accommodatie 

 Guesthouses in het dorp Sakhalvasho, vlakbij een van de telposten. 

Lokale families bieden kamers en smakelijke maaltijden aan. Dit is een 

erg leuke manier om de cultuur en gastronomie te ontdekken. 

 

 Een standard hotel aan de kust te noorden van Batumi verzorgt nette 

en comfortable accommodatie. Deze optie omvat geen avondmaaltijden, 



maar er zijn verschillende smakelijke restaurants vlakbij. Tijdens de 

excursies wordt voor een lunchpakket gezorgd. 

 

 Indien u wat meer comfort wenst, dan bieden we een luxe hotel aan in 

het centrum van Batumi (Sheraton, Radisson or Hilton). Deze hotels zijn 

langs de Boulevard gelegen, een seaside park waar heel wat trekkende 

zangvogels van gebruik maken. Dinner is niet inbegrepen, maar er zijn 

goede opties in de buurt van het hotel. 

 

Prijs 

Hieronder vindt u onze prijzen. Deze omvatten alle excursies en transport in 

het land, deelname aan het avondprogramma en de accommodatie van uw 

keuze. Vluchten zijn niet inbegrepen. 

Room type Prijs pp. (EUR)  

Guesthouse, double/twin, incl. 3 maaltijden 900 

Guesthouse, single, 3 maaltijden 1000 

Standard hotel, double, incl. ontbijt 1050 

Standard hotel, single, incl. ontbijt 1250 

Lux hotel, double, incl. ontbijt 1550 

Lux hotel, single, incl. ontbijt 1800 

 

Vluchten 

Turkish Airlines biedt redelijk geprijsd vluchten aan vanuit Amsterdam, 

Brussel en Düsseldorf, met overstap in Istanboel. Indien de wachttijd meer 

dan 10 uur bedraagt is een comfortable hotel in de prijs inbegrepen.  Ukraine 

International offers vliegt vamuit Amsterdam en Brussel naar Batumi via Kiev. 



 

De Kazbegi trip 

We bieden de mogelijkheid om uw trip in Batumi te 

verlengen meteen driedaagse in Kazbegi, in de Grote 

Kaukasus. De doelsoorten hier zijn Kaukasisch korhoen, 

Kaukasisch berghoen, Witkruinroodstaart, Grote 

roodmus (moeilijk in dit seizoen), Lammergier en 

Rotskruiper. De valley vormt tevens een belangrijke 

bottleneck voor allerlei trekkers. De trip omvat een 

nacht kamperen op grote hoogte, waar de temperatuur 

rond het vriespunt ligt, en een vrij zware staptocht. De 

prijs is 300 EUR per persoon. Deelnemers aan deze trip 

dienen op 16 september in Tbilisi aan te komen, want we vertrekken naar de 

bergen in de vroege ochtend op 17 september. Op 20 september rijden we dan 

door naar Batumi. (Foto: Witkruinroodstaart, GCCW) 

 

Boeken 

Zorg dat u erbij bent, en boek uw trip door ons te mailen: 

visit@batumiraptorcount.org of te bellen: +32 486 41 49 18 (Johannes 

Jansen). 

 

mailto:visit@batumiraptorcount.org

