
Israel  
 14 al 21 d'abril 

2019

Preu: 1350 euros

Què inclou? 

- Allotjament durant 6 nits amb  

   habitació doble  

- Transport durant 7 dies 

- Esmorzars de tots els dies  

- Guies de l'empresa i locals 

- Tour nocturn per a observar el 

   Gamarús del Desert i 

   l'Enganyapastors Núbic 

- Telescopi 

- Assegurança personal 

   de viatge 

Què no inclou? 

- Vols d'anada i tornada fins a 

   Tel Aviv 

- Dinars i sopars de 

   tots els dies 

- Despeses personals i trucades 

- Tot allò no especificat 

   espressament a l'apartat  

   "Què inclou?" 

Eilat i els seus voltants és un dels 

punts més coneguts pels 

observadors d'ocells. La seva 

estratègica situació a la part 

nord del Mar Roig la converteix 

en un zona d'obligada aturada per 

als ocells durant el seu pas 

prenupcial. Entre el mes de març 

i abril, la migració assoleix el seu 

punt més àlgid  on desenes 

d'espècies poden ser vistes en un 

àrea relativament petita. Més de 

20 espècies de rapinyaires 

sobrevolen les muntanyes d'Eilat 

durant aquest pas, un dels majors 

espectacles de la natura. 



Quin serà l'itinerari?

Dormirem les sis nits a Eilat, des d'on diàriament iniciarem totes les visites a les 

diferents zones de major interès ornitològic. Els deserts de Nizzana, ens 

aportaran entre altres especialitats, la Hubara Asiàtica de Mcqueen, on els 

mascles solen fer el seu display nupcial durant aquesta època. Visitarem també 

zones com la llacuna de Yeruham i el seus voltants, un dels pocs punts on poder 

observar el Picot Garser Siríac o l'Alció d'Esmirna, o les espectaculars gorges 

d'Avdat Canyon. Als camps de Yotvata, gaudirem de la impressionant migració 

primaveral, on milers de cueretes, titelles, aloses, sits, tallarols i altres espècies 

aprofiten aquesta zona per alimentar-se. 

A les muntanyes d'Eilat podrem gaudir en directe de l'espectacular pas de 

rapinyaires. Es calcula que pasen al voltant de tres milions d'exemplars en cada 

pas migratori. Visitarem els diferents punts del desert del Negev on s'observen 

cinc espècies de gangues (Ganga Coronada, Ganga Pigallada, Ganga de 

Lichtenstein, Ganga i Xurra), alàudids, còlits i perdius. Gaudirem tanmateix de 

les vistes panoràmiques que ofereix el cràter de Mitzpe Ramon, amb més de 40 

kms de longitud i 500 m de fondària, on podrem fotografiar la Cabra Núbia. 

Passarem molt bones estones observant altres ocells en punts com Holland 

Park, els voltants d'Eilat Bird Observatory o vivint i la migració a la platja per 

on passen des de limícols fins a espècies marines. I per rematar-ho, farem una 

sortida nocturna per veure una de de les espècies més emblemàtiques del pais: el 

Gamarús del Desert i l'Enganyapastors Núbic. 

Durant una de les nostres visites a la part més nord, zona del Corb Cuacurt i el 

Sit de Vila, aprofitarem també per fer una visita turística per veure de prop el 

Mar Mort. Al matí del darrera dia, ja farem cua direcció aeroport de Tel Aviv on 

finalitzarà el nostre tour.  



Quins ocells podrem veure?

Només els més rellevants 

Martinet Estriat, Martinet dels Esculls, Marcarell 

Bru, Aligot Rogenc, Aguila d'Estepa, Aguila 

Pomerània, Aguila Cuabarrada, Esparver Grec, 

Arpella Pàl.lida Russa, Perdiu Chukar, Perdiu 

Roquera, Hubara de Mcqueen, Corredor, Corriol de 

Leschenault, Corriol Asiàtic, Fredeluga Esperonada, 

Escuraflascons Bec-fí, Gavinot Capnegre,  Ganga 

Coronada, Ganga Pigallada, Ganga de Lichtenstein, 

Tortoleta Cuallarga, Gamarús del Desert, 

Engayapastors Núbic, Alció d'Esmirna, Alció 

Pigallat, Abellerol Verd, Abellerol Gola-roig,  Picot 

Garser Siríac, Alosa Oriental, Calàndria Bimaculada, 

Terrerola del Desert, Terrerola Cuabarrada, Alosa 

Puput, Roquerol Africà, Piula de Bec Llarg, Cuereta 

Citrina, Cuaenlairat, Cuanegre, Còlit Pàl.lid, Còlit del 

Desert, Còlit de Pit Negre, Còlit de Finsch, Còlit 

Núbic, Còlit Frare, Còlit Tuareg, Trist del Desert, 

Prínia Gràcil, Tallareta Pàl.lida, Tallarol Xerraire, 

Tallarol Golanegre, Tallarol Emmascarat Oriental, 

Tallarol de Xipre, Tallarol Àrab, Balquer Oriental, 

Bosqueta Pàl.lida, Mosquiter Pàl.lid Oriental, 

Papamosques de Mig Collar, Papamosques de Collar, 

Capsigrany Emmascarat, Bulbul Ullblanc, Suimanga 

Palestina, Garsa Bruna Aràbiga, Corb del Desert, 

Corb Cuacurt, Minà Comú, Estornell de Tristram, 

Pardal del Moab, Maniquí Indi, Pinsà Rosat del 

Desert, Pinsà Trompeter, Hortolà Cendrós, Sit de 

Vila, 



Allotjament i àpats

Totes les nits seran en el mateix hotel situat a Eilat, a poca 

distància de la platja del Mar Roig, equipat amb wifi gratuït, aire 

acondicionat, TV pantalla plana, piscina i la resta de comoditats. 

Els dinars, que no estan inclosos en el preu del tour, generalment 

tindran lloc al camp i podran variar en funció a les zones a visitar. 

Els esmorzars i sopars podrem fer-los al mateix hotel i a qualsevol 

restaurant d'Eilat.

Equipatge i material necessari

Serà necessari minimitzar una mica l'equipatge per persona per 

tal d'evitar problemes d'espai i altres incomoditats, limitant-nos a 

una maleta (si és possible no massa grossa) i a una motxila on dur 

el material òptic i càmeres, per persona. Es molt recomanable 

portar binocles que ens permetrà observar amb detall els ocells i si 

és possible, una càmera per fotografiar paisatge i altres animals. 

Nosaltres durem telescopi. Les temperatures en aquesta època 

seran força suaus però a primera i darrera hora podran refrescar 

una mica. Important dur calçat adient per a zones pedregoses.

Moneda i canvi

La moneda d'Israel és el Shequel Israelí (ILS) i actualment el canvi 

a l'Euro és de 1 euro = 4,06 ILS. Podrem fer el canvi tant a l'aeroport 

de Tel Aviv en metàl.lic o caixer automàtic amb les nostres 

targetes de crèdit o també a Eilat amb els diferents caixers 

automàtics.

Documentació

Es imprescindible portar el passaport en vigor amb caducitat 

posterior a la tornada del viatge. No és necessari fer cap mena de 

Visat.

Reserves, cancel.lacions i devolucions

Per reserva una plaça caldrà primerament fer la pre-inscripció a la 

web www.birdingicaro.com seguint els passos indicats o enviar un 

mail a reserves@birdingicaro.com facilitant el 

nom/cognoms/número de passaport per l'assegurança i realitzar 

almenys un primer pagament de 600 €.  El segon pagament de 

750 € caldrà fer-lo efectiu abans del dia 20 de febrer. 

En el cas de cancel.lació d'una reserva es duran a terme les 

següents penalitzacions:  1- en la cancel.lació entre el primer 

pagament i el 13 de març de 2019, es retornaran 300 € (50 % del 1r 

pagament). 2- en la cancel.lació entre el 13 de març de 2019 i 

el 3 d'abril de 2019 es retindrà el 50% de l'import total (675 €)  . 3- en 

la cancel.lació entre el 3 d'abril de 2019 i el dia de la sortida, 

implicarà la pèrdua total de l'import del tour.


