
Ketupa Travel is een nieuwe reisorganisatie 
 geboren uit de reiservaringen van Pim Wolf & 
Rienk Geene, met als doel mensen van de natuur 
en het landschap te laten genieten. Wij organise-
ren vogelriezen en willen ook Libellen-, Vlinder, 
Reptielen- en Amfibieën-reizen gaan organiseren.  
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor individuele 
reizen zoals alleen de Bruine Visuil of een rondreis 
in Florida. Bij voldoende belangstelling willen we 
de hier beschreven vogelreis ook aanbieden als 
algemene natuur-reis. Ketupa brengt je op plek-
ken waar je zelf niet zo snel zult komen onder 
begeleiding van een ervaren en gids met veel  
vogelkennis. Op reis met Pim om vogels te spot-
ten is op zich al een hele mooie ervaring. Ketupa 
Travel gaat ook een reis naar oost Turkije langs 
Trabzon, Capadocië, Nemrut en Göbekli Tepe 
organiseren.

De eerste reis van Ketupa Travel van 1 t/m 15 
augustus 2012 was een groot succes, vrijwel alle 
bijzondere soorten werden moeiteloos gevonden: 
de Bruine Visuil, de gestreepte Dwergooruil, het 
Kaspisch Berghoen (wel 20 stuks), de Persische 
Woestijnpatrijs (een familie met jongen en nog 
twee mooie adulten), de Smyrna IJsvogel (wel zes 
exemplaren), de Bonte IJsvogel, de Grote Vale Spot-
vogel, de Griekse Spotvogel en nog veel meer. Met 
moeite vonden we in augustus één Witrugspecht 
maar dit gaat in het voorjaar veel makkelijker, in het 
voorjaar 2012 tijdens de voorbereidingen zagen 
we er maar liefst 6. Het meer Acogöl zat werkelijk 
stampvol met steltlopers, meeuwen, pelikanen 
en flamingo’s en het meest onverwachte was een 
Zeearend bij Burdur.

Turkije 
17 april & 5 september 2013
Gidsen:  Pim Wolf en Rienk Geene
15 dagen €1633, 5 dagen €733 

Visuil-special  
Twee nachten in leuk hotel, drie dagen
huurauto en een privé boottocht.
Vanaf €175,- p.p. (4 pers.)

Florida met campers
11 maart 2013

In voorbereiding: 
•	 Californië met campers, april 2013 
•	 Gambia, vogelreis met familie/strandvakan-

tie, mei 2013
•	 Oost Turkije langs Trabzon, Capadocië, 

 Nemrut en Göbekli Tepe

Info: rienkgeene@gmail.com

Ketupa Travel
Info: rienkgeene@gmail.com

De eerste reis van Ketupa Travel hier op het hoogtepunt met 
tien gelukkige mensen net na het uitgebreid bekijken van de 
Bruine Visuil.



Turkije 2013
Turkije is een waanzinnig mooi en gevarieerd 
land, het is 2,5 keer zo groot als Frankrijk en 
herbergt heel veel vogelsoorten, waaronder 
de Bruine Visuil, die in de WP bijna uitge-
storven is. De westelijke ondersoort wordt 
wellicht afgesplitst en dan is Turkije de enige 
plek waar deze soort te zien is. Deze reis biedt 
een ultieme kans om deze zeldzame soort te 
zien. U heeft de mogelijkheid om vijf dagen 
mee te gaan voor €733,- of de gehele reis die 
van Dalyan (C) in het westen tot aan Birecik 
(J) aan de Eufraat gaat, voor €1633,- en dat 
is zeer goedkoop. Toeslag voor een één-per-
soonskamer is €300,-. In April zagen we al 235 
soorten op deze reis, terwijl we er zeker 20 
gemist hebben en enkele soorten nog niet 
gearriveerd waren, dus >250 soorten op deze 
reis moet haalbaar zijn. We overnachten in 
 redelijke tot luxe hotels en verplaatsen ons 
met een bus. Ontbijt is meestal inbegrepen, 
het avondeten en fooien niet. We hebben 
twee boottochten, de wandelingen zijn kort, 
dus ook voor mensen die niet heel goed ter 
been zijn is deze reis goed te doen.

dag Nacht in km’s
1 Aankomst, Thermesos, (Smyrna Gors nabij Antalya) naar Dalyan, in hotel om 19:00 Dalyan C 272

2 Witrugspecht + Yala, rit naar het westen + boottocht in namiddag Dalyan C 80

3 Op zoek naar Smyrna Gors / naar Aci Göl arriveren in Burdur om 20:00 Burdur E 254

4 Burdur in de morgen, Uilen-tour in de namiddag om 17:30, arriveren in Yesil Vadi om 15:00 Yesil Vadi F 183

5 5 dagen-reizigers keren terug. Akseki, Sultan Marshes arriveren in hotel na 20:00 Sultan Pansion G 526

6 Sultan Marshes, naar Aladag Çukurbağ H 60

7 Vroeg, Berghoentrip, naar Çukurova Yumurtalik i 237

8 Rondkijken in Çukurova, naar Birecik arriveren in hotel na 21:00 Birecik J 259

9 Iraakse Babbelaar, Ibissen, Wadi, Gestreepte Dwergooruil in de avond Birecik J 100

10 Vroege ochtend voor zandhoen, naar Halfeti, naar Yesilce, arriveren in Taşucu Göksu na 22:00 Göksu K 436

11 Göksu Göksu K 75

12 Göksu, snake-route?, to Akseki Akseki L 346

13 Rond Akseki Yesil Vadi F 60

14 Uzumdere, rond Oymapinar Yesil Vadi F 70

15 Mogelijkheid voor een 2e uilentocht in de vroege ochtend,  ‘s avonds vertrek


