
 
 

BIRD WATCHING @ CASA MAMA MIA 2020 

In April 2017 hebben wij B&B casa mama mia opgestart, in Moncarapacho (Algarve – Portugal). 
Een hedendaagse nieuwbouw met 6 tweepersoonskamers, opgetrokken met duurzame & 
natuurlijke materialen en alle faciliteiten. 
Een ‘thuis’, waar alle gasten tot rust komen in de natuur. 
En genieten van het (bijna) immer aanwezige azuurblauwe zonlicht.  
www.casamamamia.eu  

Naast B&B services, organiseren wij ook verschillende thema-weken of arrangementen, 

waarbij wij steevast opteren voor kleinschaligheid én authenticiteit. 

Thijs Valkenburg, ervaren gids & ornitholoog, woont & werkt reeds jaren in Olhão.  

Dé perfecte persoonlijke gids voor een weekje vogel spotten.  

En de interessante lezingen, die Dirk Draulans zal geven, maken het plaatje compleet ! 

 

Sejam os bem-vindos na casa mama mia ! 

Luc & Greetje Vandewiele-Verbeke 

BE +32 475 602303 (Luc) BE +32 475 758825 (Greetje) 

www.casamamamia.eu  

www.casalugardos.eu 

PRIJS & BOEKINGSVOORWAARDEN 
 
BIRDWATCHING 12-17/10/2020 : 695€ pp (met Dirk Draulans) 
min. 6 – max. 8 deelnemers (vogelspotters) 
 
Prijs omvat : 
°) verblijf op basis van 2-persoonskamer in B&B casa mama mia & ev. vakantiehuis casa 
lugardos (op 50mt vd B&B) - meerprijs 1-persoonskamer : 40€/nacht 
°) volpension : vitamine- & calorierijk ontbijt, lunch & gastronomisch diner 
°) water, koffie & thee gratis bij casa mama mia 
°) alle transfers  
°) gids 
°) à la carte programma voor partners/niet-vogelspotters 

Niet inbegrepen : 
°) vlucht H/T cfr vermelde vluchten. Aanbevolen : bagage 23kg ((foto)materiaal). 
°) dranken andere dan bovenvermelde 
°) verzekering (foto)materiaal tijdens uitstappen 

Inschrijven : zie inschrijvingsformulier 

INDIEN VRAGEN : TEL 0475/602303 (Luc) of info@casamamamia.eu  

 

http://www.casamamamia.eu/
http://www.casamamamia.eu/
http://www.casalugardos.eu/
mailto:info@casamamamia.eu


BIRD WATCHING @ CASA MAMA MIA 2020 

 

De Algarve en de Baixo-Alentejo zijn de meest vogelrijke regio´s van Portugal, met meer dan 

300 soorten die hier jaarlijks woorden waargenomen. Het is ook één van de beste regio´s voor 

de observatie van vogels van het Iberisch Schiereiland. De vele soorten roofvogels, zeevogels, 

steltlopers, eenden en zangvogels maken zuid-Portugal een magneet voor vogelaars en natuur 

liefhebbers.  De beste tijden van het jaar om het gebied te verkennen zijn in het najaar en het 

voorjaar. 

Zuid-Portugal is relatief een klein gebied, waar je een grote variatie aan habitats en soorten 

kan vinden. Kurkeikbossen, duinen, kliffen, moerassen en steppen maken het gebied zeer 

aantrekkelijk voor veel soorten vogels die alleen voorkomen in Zuid-Europa. Dan moeten we 

denken aan soorten zoals de Blauwe Ekster en de Spaanse Keizerarend die jaarrond 

voorkomen, naast andere mediterrane verschijningen als de Blauwe Rotslijster, Provençaalse 

Grasmus, Kleine Zwartkop, Graszanger, Hop, Monniksgier en Grijze Wouw, en zelfs 

steppevogels als Grote- en Kleine Trap, Kalanderleeuwerik, Zwartbuikzandhoen en Griel.  

De Purperkoet, Krooneend, Flamingo, Woudaap, Visarend, Reuzenstern, Steltkluut, 

Strandplevier, Audouin´s en Dunbekmeeuw zijn bijna niet te missen in de moerasgebieden van 

Ria Formosa Natuurpark. 

In het voorjaar zijn er veel soorten die het gebied gebruiken als broedplaats, o.a. de Bijeneter, 

kuifkoekoek, Kortteenleeuwerik, Iberische Tjiftjaf. 

In het najaar, met name eind september/begin oktober, is gestuwde vogeltrek waar te nemen 

bij de Kaap van San Vicente. Soorten als de Dwergarend, Slangenarend, Zwarte Wouw, 

Wespendief, Zwarte Ooievaar, Aasgier komen  in redelijk grote aantallen langs gedurende 

najaarstrek. Ook grote aantallen zang- en zeevogels worden verwacht langs de kust en 

voornamelijk rondom Sagres, dit is het meest zuidwestelijkste gebied van Europa. 

 

Tot zover de inleiding van Thijs Valkenburg, een Nederlandse ornitholoog, die van zijn passie 

ook zijn werk maakt als coördinator binnen RIAS http://rias-aldeia.blogspot.com/p/en.html . 

Thijs is jullie persoonlijke gids tijdens de 5-daagse uitstappen. Deelnemers beperkt tot 8 !  

Opm.: partners/niet-vogelspotters zijn ook welkom – à la carte programma  

 

  

  

http://rias-aldeia.blogspot.com/p/en.html


BIRDWATCHING 12-17/10/2020 - avondlezingen door Dirk Draulans 

12 Oktober  – Heenvlucht & excursie Ria Formosa (Moerassen en zoutpannen) 

vlucht SN3801 Brussels-Zaventem 07:00 – Faro 08:55 

transfer naar B&B casa mama mia – installatie – brunch - 11:00 vertrek ria formosa 

Hier zullen we de kans krijgen om Purperkoeten, Woudaapjes, Steltkluten, Ooievaars, 

Strandplevier, Kleine Zwartkop, Kuifleeuwerik en Graszanger te zien. Voornamelijk watervogels 

en steltlopers. 

13 Oktober –  Sagres 

Een van de beste vogeltrekgebieden van Zuid-West Europa. Elk najaar passeren hier 1000-en 

vogels om hun wintergebieden op te zoeken. Verschillende soorten roofvogels zoals de 

dwergarend, slangenarend, zwarte wouw, haviksarend en sperwers Ook is het mogelijk 

meerdere zangvogels en zeevogels te zien, zoals jan-van-gent, Kuhls pijlstormvogel, Vale 

pijlstormvogel en grote jagers. De lokale vogels waaronder de blauwe rotslijster, thekla 

leeuwerik en Alpenkraai kunnen we in het gebied verwachten. 

14 Oktober – Castro Verde 

De grote open gebieden zijn huis voor de grote en kleine trap, zwartbuikzandhoenders,  

Kalander Leeuwerik, Spaanse Keizerarend, Spaanse mus en Zuidelijke Klapekster. Ook is het 

mogelijk om Vale en Monniks Gier te zien.  

15 Oktober – Vilamoura + Salgados 

DIt zijn de 2 belangrijkste zoetwatergebieden van de Algarve. Hier komen Purperkoeten, 

Witoogeenden, Krooneenden en Zwartkopwevers voor, en met de najaar´s trek zijn veel 

soorten zangvogels hier te vinden. Gele kwikstaarten, verschillende soorten grasmussen en 

ook steltlopers en meeuwen. 

16 Oktober – Ria Formosa Natuurpark, Quinta de Marim + zoutpannen 

Met twee kleine wandelingen gaan we door verschillende habitats, waar zangvogels, 

steltlopers, meeuwen en watervogels gezien kunnen woorden.  Op deze dag zijn de 

Dunbekmeeuwen een hoogtepunt. Ook  grote groepen steltlopers zijn hier regelmatig te zien. 

17 Oktober – Terugvlucht SN3802 09:45 Faro – 13:35 Brussels-Zaventem 

 

 

 



 

 @ CASA MAMA MIA 2020 - INSCHRIJVINGSFORMULIER  

Naam & voornaam :  
 
Straat & n° :  

Postn° & stad :  

GSM : 

Naam & voornaam : 

Straat & n° :  

Postn° & stad : 

GSM :  

Aantal vogelspotters :  

Schrijft/schrijven zich in voor BIRDWATCHING 12-17/10/2020 : 675€ pp 

Mits ov. bedrag op KBC BE85 4667 6463 1106 mvv CMM – naam – BIRDWATCHING data 
 
Graag opgave : 

-) 1 (opleg 40€/nacht) of 2-persoonskamer ? 
-) 2-persoonskamer : groot bed of 2 aparte ?   
-) voedingsallergieën ? 
-) bepaalde vragen of specifieke wensen ? 
-) andere :  

 

 

INDIEN VRAGEN : TEL 0475/602303 (Luc) of info@casamamamia.eu  
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