
Ghana 4-23 januari 2017
Fåglar och natur

12 av 15 endemiska arter i västafrikanska Övre Guinea förekommer i Ghana.
En säker och vänlig miljö fri från krångel och med en god infrastruktur är Ghana ett måste att besöka 
för varje fågel- och naturintresserad.
Vi kommer att få se White -necked Rockfowl (Yellow-headed Picathartes) och Egyptian Plover på vår 
spektakulära resa I Ghana.
Från kustlaguner, savanner, Övre Guineas regnskog rör vi oss norrut för att till slut nå Mole national 
park. I Ghana finns alla västafrikanska habitat.
Våra lokala reseledare är av internationell standard och kan alla fågellåten och ännu viktigare, var man 
hittar dom.
Detta fantastiska engelskspråkiga land har över 760 fågelarter och de inhemska guiderna är också 
väldigt duktiga på däggdjur. Det finns över 1000 arter.



Turinfo
Längd:
20 dagar, 19 nätter
Fordon:
Aircondition 4x4, buss för 30 pers.
Gruppstorlek:
Max 12 pers med två lokala guider och från Birdwave Klaus Malling Olsen och Lars Göte Nilsson.
Pris:
41:900:- enkelrumstillägg 5.850:-
Vad ingår i priset?
Flyg- Köpenhamn-Amsterdam-Accra tor
Boende- vi använder de bästa standardhotellen nära lokalerna för fågelskådning. Alla hotell och pen-
sioner är luftkonditionerade, har egen toalett och dusch. De flesta boenden har swimmingpool och 
internet.
Mat- frukost-lunch och middag samt frukt och snacks på bussen. 
Mineralvatten- Obegränsat med vatten ingår.
Transport- luftkonditionerat fordon under hela turen. Vi har alltid 2 säte per passagerare för att se till 
att du är inte begränsad och har någonstans att sätta din dagsryggsäck.
Förare- Alla förare är väldigt erfarna. De fokuserar på säkerhet och komfort.
Entreavgifter- Alla entréavgifter är inkluderade i priset.

Shining-blue Kingfishers



Karta över fågellokaler

Fokus på resan:
Vårt huvudsakliga fokus på resan är fåglar, men de inhemska guiderna är även experter på fjärilar, 
däggdjur, flora och kultur. Vi kan också erbjuda mer focus på fotografering för de som önskar utan att 
det inverkar på resten av gruppen.
Rekommenderad litteratur:
Birds of Ghana by Nik Borrow and Ron Demy, published by Helm Field Guides
Reseledare och guider:
Från Birdwave: Klaus Malling Olsen och Lars Göte Nilsson
2 st lokala guider.
Dricks till guider- All dricks till guider och hotellpersonal är inkluderat i priset.
Det står vi för.
Vad ingår inte I priset?
Visum
Reseförsäkring
Vaccinationer (kolla med infektionsmottagningen vad du kan tänkas behöva)
Soft drinks och alkolhaltiga drycker



Black Bee-eater
en fotofavorit

Detaljerad reseinformation
4 jan- ankomst till Accra
Vi möts på flygplatsen Kotoka airport I Accra av de lokala guiderna och chaufför.
Efter att vi klarat av pass och tullkontrollen åker vi till vårt hotel i Accra. Ca 15 minuters färd från flyg-
platsen. Där får vi info av den lokala guiden vad vi har att se fram mot under vår vistelse.
Efter vi avnjutit vår middag går vi och lägger oss. Skönt efter vår långa flygfärd.
Boende- Erata Hotel (Accra)

5 jan- Winniba lagun and Kakum omgivningar
Som de allra flesta internationella flyg anländer vi till Ghana sent på kvällen. vi tar en avslappnad frukost 
vår första morgon och tar oss tid till att acklimatisera oss till Västafrika och även ladda våra batterier 
efter att ha rest dagen innan . Vi checkar ut från hotellet på 9:00 som gör det möjligt för oss att undvika 
det värsta av den berömda Accra rusningstrafiken när vi beger oss västerut mot Winniba lagunen som 
är vackert beläget. Där hoppas vi att få se bla Royal, Black och Caspian Terns, White-fronted Plover, 
Ruddy Turnstone, Sanderling, Curlew Sandpiper, Common Tern, Grey Plover, Black-tailed och Bar-
tailed Godwits, Whimbrel, Wood Sandpiper, Eurasian Curlew, Marsh Sandpiper, Little Stint, Eurasian 
Oystercatcher, Sandwich Tern, Common Redshank och Common Greenshank mfl arter.
Efter en underbar morgon tar vi lunch i Winniba innan avfärd till Jukwa och Rainforest Lodge som blir 
vårt boende de kommande 3 nätterna medan vi besöker Kakum National Park. Efter att vi har checkat 
in åker vi iväg för att skåda sen eftermiddag / tidig kväll. Fågelskådning runt jordbruksmarker och busk-
marker vid Jukwa där vi hoppas att få se Red-headed Qualia, Yellow-mantled Widowbird, Bar-breasted 
Fire-finch, Village och Compact Weavers, Splendid och Copper Sunbirds och Red-faced och Whistling 
Cisticolas bland andra arter. Vi besöker ett litet skogsområde nära vår lodge och försöker se Frasers 
Eagle Owl och Long-tailed Nightjar innan vi återvänder till vår lodge för middag och artlista.
Boende- Rainforest Lodge (Jukwa)



Akun Eagle owl - en av
Afrikas sällsyntaste ugglor

6 jan- Kakum National Park morgon och kväll, besök på “canopy walkway”
Efter en tidig frukost ger vi oss iväg till den världsberömda “canopy walk” som är ca 15 minuters bilkör-
ning från vår lodge. Vi vill komma till Kakum före de första gryningsljuset.
Vi skådar 40 meter ovanför marken på canopy walkway, som har 7 plattformar där det finns plats för 
att använda tubkikare. De 360 km² Kakum National Park med lövfällande tropisk skog är en underbar 
plats och en härlig känsla att vara här uppe i “skogstaket”. Våra målarter här är Violet-backed Hyliota, 
Chestnut-capped Flycatcher, endemer som Sharpes Apalis, Browncheeked Hornbill och copper-tailed 
Glossy Starling, Bioko Batis,  Blue Cuckooshrike, Little Green Woodpecker och White-crested Horn-
bill. Andra arter som vi hoppas på är Blue-throated Brown, Green, Collard, Johanna’s och de vackra 
Buff-throated Sunbirds, Red-headed och Crested Malimbes, Rosy Bee-eater, White-breasted och 
Greycrowned Negrofinch, Red-fronted och African Grey Parrots, Yellowbill, Western Blackheaded och 
Black Winged Orioles, Rufous-crowned Eremomela, Splendid Glossy och Forest Chestnut-winged 
Starlings, Preuss’s Golden-backed och Yellow-mantled Weavers, Green Hylia, Golden, Slender-billed 
och Little Grey Greenbuls, African Green Pigeon, Yellow-billed Turaco, Emerald Cuckoo, Blue-throated 
Roller, Yellow-throated, Red-rumped och Speckled Tinkerbirds, Hairy-breasted och Naked-faced Bar-
bets, Usshers och Little Grey Flycatchers, Cassins Honeybird och African Pied Hornbill för att nämna 
några. 
Rovfåglar som vi har chans på är, Congo Serpent Eagle, African Harrier Hawk, Palm Nut Vulture, 
Cassins Hawk Eagle, European Honey- och Red-necked Buzzards.
Några av de mer svåra men möjliga är Long-tailed Hawk, Black Dwarf Hornbill, Yellow-footed Ho-
neyguide och Black-collard Lovebird.
Efter en underbar morgon återvänder vi till lodgen för att fräscha upp oss och äta lunch. Under de heta 
eftermiddagstimmarna har du möjlighet att skåda runt lodgen, vila i luftkonditionerade rum, hänga runt 
poolen eller vara lite kulturell och besöka Cape Coast Castle. Vi besöker “canopy walk” framåt kväl-
len och våra målarter är då Brown-cheeked, Black och Yellow-casqued Hornbills, Great Blue Turaco, 
Brown Nightjar och Fraser’s eagle owl mm. Kvällen spenderar vi med mat på lodgens restaurang, 
diskuterar våra obsar för dagen och fyller på artlistan.
Boende- Rainforest Lodge (Jukwa)



Kakum National Park canopy walk
7 plattformar att skåda fågel ifrån

7 jan- Antwikwaa and Kakum National Park
Ytterligare en tidig start där vi ska besöka Antwikwaa i Kakum National Park. Vi hoppas att kunna lägga 
till några fantastiska arter i vår växande artlista – Little, White-throated, Rosy och Black Bee-eaters, 
Blue-throated Roller, Piping Hornbill, Red-rumped Tinkerbird, White-spotted Flufftail, Cassin’s Spine-
tail, Sabine’s Spinetail, Didric Cuckoo, Melancholy och Buff-spotted Woodpeckers, Vieillot’s Black och 
Black-necked Weavers, Kemps och Grey Longbills, Western Nicator, Western Bluebill, Olive-bellied, 
Superb och Johanna’s Sunbirds, Coppertailed Glossy och Violet-backed Starlings, Yellow White-eye, 
Bronze Mannikin, Orange-cheeked Waxbill och några svåra arter såsom Yellow-billed Barbet, Forest 
Penduline Tit, Ayre’s Hawk Eagle och Ahanta Francolin för att nämna några.
Vi åker sen till en lokal nära floden för att titta efter den vackra White-bibbed (White-throated Blue) 
Swallow, Preuss’s Cliff Swallow, Rock Pratincole, White-headed Lapwing, och om vi har tur, vilket vi 
har ibland, får vi se African Finfoot dyka upp. På eftermiddagen koncentrerar vi oss på de många sti-
garna som finns inne och i utkanten av parken och som är väldigt produktiva. Vi hoppas att hitta White-
tailed Alethe, Red-tailed Bristlebill, Greyheaded Bristlebill, Black Dwarf Hornbill, Red-billed Dwarf 
Hornbill, Olive Long-tailed Cuckoo, Forest Robin, Yellow-billed Turaco, Fire-bellied Woodpecker, Me-
lancholy Woodpecker och många fler. Än en gang fortsätter vi till mörkret och försöker att hitta ugglor 
och nattskärror innan vi återvänder till lodgen för mat och artlista.
Boende- Rainforest Lodge (Jukwa)



8 jan- Kakum Forest and Brenu Akyinim
Denna morgon koncentrerar vi oss på jordbruksmarkerna, skogsgläntor och stigar i Abrafo, ett skogs-
område nära Kakum National Park. Här letar vi efter Pale Flycatcher, Black and White Mannikin, 
Brown-crowned Tchagra, SootyBoubou, Puvel’s Illadopsis, Olive-green Camaroptera, Red-faced och 
Whistling Cisticolas, Lesser Striped Swallow, Fanti Saw-wing, Chestnut Wattle-eye, Naked-faced och 
Hairybreasted Barbets, Frasers och Little-green Sunbirds, Yellowbill, Red-cheeked Wattle-eye, Swamp 
Palm Bulbul, Common Fiscal, Spotted Greenbul, Finsch’s Flycatcher Thrush, Yellow whiskered och 
Red-tailed Greenbuls, White-crested Hornbill, African Harrier Hawk och de mest eftertraktade och svå-
ra arterna såsom Long-tailed Hawk, Red-billed Helmetshrike, Rufous-sided Broadbill, Chocolate-back-
ed Kingfisher, Olive Long-tailed Cuckoo, Congo Serpent Eagle, Red-billed och Black Dwarf Hornbills. 
Aktiviteten minskar under de heta eftermiddagstimmarna så vi åker till vår lodge för lunch, avkoppling 
runt poolen eller en kort siesta.
Efter lunch checkar vi ut från vårt boende och åker mot Brenu Akyinim och savannen vid kusten. Det 
finns ett antal speciella arter här såsom Marsh Tchagra, Compact Weaver, Doublespurred Francolin, 
Oriole Warbler, Red-headed Quelea, Black-rumped Waxbill och om vi har tur Yellow-winged Pytillia, 
Wilsons Indigobird och African Wattled Lapwing. Vi kommer att spendera två nätter här på ett litet 
guesthouse.
Boende- D and A Guesthouse (Sekondi)



9 jan- Nsuta Forest and Ankasa Reserve
En fantastisk skog en timme från vårt guesthouse, i denna skog får vi stifta bekantskap med många 
speciella arter.
Arter vi hoppas på idag är Olive, Blue-throated Brown och Little Green Sunbirds,
Yellow-spotted, Bristle-nosed, Hairy-breasted och Naked-faced Barbets, Blue-throated Roller,
Western Black-headed och Black-winged Orioles, Buff-spotted och Little Green
Woodpeckers, Usshers och den mycket eftertraktade Tessmann’s Flycatchers, Square-tailed Sawwing,
Grays och Crested Malimbes, Green Crombec, Green och Tit Hylia, African Piculet,
Emerald och Yellow-throated Cuckoo’s, Red-billed Helmetshrike, Rufous-sided Broadbill,
Black Dwarf Hornbill och Great-blue Turaco.
Vi checkar ut från vårt boende efter lunch och åker västerut mot den kanske största upplevelsen här i  
Ghana. Vår destination är Ankasa Reserve, Ghana’s enda ”evergreen forset” . En exceptionell skog i en 
avlägsen del av Ghana. Den hyser många sällsynta och efterlängtade arter av både fåglar och dägg-
djur. Tack vare det avlägsna läget har Ashanti African Tours, som Birdwave samarbetar med, iordnings-
ställt sin egen camping här inne i skogen. Vår lägerledare och hans assistenter kommer att möta oss 
vid ankomsten och vi har stora tält med bekväma madrasser , kuddar och lakan för komfort medan vi 
sover . Dessutom finns vattentoaletter och privat dusch här och vår kock kommer att utfodra oss tre 
gånger om dagen. Kall öl och alkoholfria drycker finns här också. Vi har också el och en backup gene-
rator om det behövs . De flesta av våra deltagare säger att camping här är en stor höjdpunkt av turen. 
Om du inte är bekväm med att tälta vänligen informera oss och vi kommer att diskutera alternativa 
boende.
Eftersom vi anländer sent på eftermiddagen checkar vi in på vår camp innan vi ger oss ut på kvällens 
begivenheter då vi hoppas få se Frasers och Akun Eagle Owls. Guiden kommer också att leta efter 
den legendariska Nkulengu Rail, en av deltagarna på en tidigare tur lyckades få en bild på den. Det var 
första gången den fotograferades. Kvällen spenderas sen på campen där vi får känna att vi är ett med 
naturen.
Boende- Camping (Ankasa Reserve)



10 jan- Ankasa Reserve
Guiden kommer att vara uppe tidigt och lyssna efter det typiska lätet från Nkulengu
Rail, om han lokaliserar den tar han med gruppen innan frukost. Det är riktigt trevligt att bo direkt på lo-
kalen utan att behöva transportera sig.. Vi tar oss djupare in i skogen och letar efter övre guineas ende-
mer såsom Yellowbearded Greenbul, Rufous-winged Illadopsis och Green-tailed Bristlebill dessutom 
finns Ansorge’s, Icterine, Red-tailed och Western-bearded Greenbul’s, Pale-breasted och Blackcap
Illadopsis, Forest Robin, White-tailed Ant Thrush, White-tailed Alethe, Shinning Drongo,
Cassin’s Flycatcher, Yellow-spotted Barbet, White-throated Bee-eater, Chestnut-breasted
Negrofinch, Blue-headed Wood Dove, Western Bronze-naped Pigeon, Yellow-billed och Great
Blue Turaco’s, Black-capped Apalis, Grey-headed Bristlebill, Tiny Sunbird och Red-fronted
Antpecker.
När vi går mot vattenhålen, lokaliserade längre in i skogen, hoppas vi få se Crested
Guineafowl på vägen. Målarterna inkluderar Hartlaubs Duck, Dwarf Bittern, African Finfoot, Shi-
ning Blue, White-bellied, Blue-breasted och Dwarf Kingfishers. Skogens rovfåglar är alltid välkomna 
och vi hoppas få se Long-tailed Hawk och Congo Serpent Eagle. Vi kollar uppåt himlen efter Crown 
Eagle, Square-tailed och Fanti Saw-wings, Black and Yellow Casqued Hornbills samt dessutom Black 
Dwarf och Piping Hornbills. Det finns några riktigt sällsynta arter här och om vi har riktig tur får vi korn 
på White-breasted Guineafowl, White-crested Tiger Heron, Grey-throated Rail, Dusky Long-tailed 
Cuckoo, Forest Scrub Robin, Red-chested Owlet och Akun Eagle Owl. Kvälll vid campen där vi äter 
gott och diskuterar vad vi sett.
Accommodation- Camping (Ankasa Reserve)



En eftertraktad 
art som är svår 

att få syn på

11 jan- Ankasa Reserve och Brenu Akyinim
En sista morgon för skådning på denna underbara plats. Vi försöker se arter som vi missat eller vill ha 
en bättre obs på. Efter en hel morgons skådande åker vi till tillbaka till lodgen för lunch och utcheck-
ning. Vi ställer färden tillbaka mot Kakum National Park.
Under resan tittar vi efter fler arter som man inte kan se i andra delar av Ghana, tex Reichenbach’s 
och Brown Sunbird, Orange Weaver, African Pygmy Goose och Little Grebe.
Ett återbesök vid Brenu Akyinim runt skymningen för att se Greyish Eagle Owl, Long-tailed och Plain 
Nightjars innan vi återvänder til Rainforest Lodge Hotel för middag och artlista.
Boende- Rainforest Lodge (Jukwa)

12 jan- Abrafo Forest och häckplats för Picathartes
Idag är en speciell dag och det är svårt att fokusera på något annat än det eftermiddagsbesök vi ska 
göra i Yellow-headed Picathartes häckningsområde. Trots det har vi en hel morgons skådande först. Vi 
checkar ut efter en tidig frukost och beger oss mot Abrafo forest där vi letar efter arter som vi inte sett 
i denna biotop tidigare. Efter en fantastisk morgon kör vi norrut och stannar för lunch på vägen mot en 
avlägsen by som ligger intill ett litet område med regnskog i Ashanti regionen i Ghana.
Detta område är känt för att vara häckområde för Yellow-headed Picathartes.
Denna lokal har flest häckplatser för Yellow-headed Picathartes i Ghana 
Det finns ca 20 kolonier här och vi ska besöka den största med ca 30 par. När vi vandrar in i denna 
vackra skog förstår vi denna mytomspunna fågel är en av världens mest eftertraktade fåglar. Hela upp-
levelsen under vandringen är betagande. När vi anländer till häckplatsen måste vi vara väldigt tysta och 
ta plats på bambubänkar som är byggda för vår komfort. Klipporna och grottan är fina vyer medan vi 
väntar på att fåglar ska komma tillbaka från dagens provianteringstur.



Det är svårt att hålla tillbaka glädjen när man ser dessa fåglar hoppa på klipporna väldigt nära dig. 
(ingen tubkikare behövs). När vi känner oss nöjda med våra fina obsar går vi tillbaka genom skogen till 
vår buss som väntar på oss. När vi kommer till Kumasi checkar vi in, avnjuter vår middag och minns en 
av de bästa fågelskådningsdagarna i vårt liv.
Boende- Royal Basin Hotel (Kumasi)



13 jan- Offinso Forest och Mole National Park
Ett slutligt morgonbesök i Offinso forest efter en avslappnad frukost, för att titta efter arter vi missat 
tidigare och som bara finns i denna biotopen. Vi åker sen vidare till Ghana’s bästa park för stora dägg-
djur. Det är ca 5 timmars färd från Offiinso till Mole nationalpark. Vi kommer att stanna för lunch och 
flera bensträckare längs vägen. 
Vi kan räkna med att se en del fågel på vår väg norrut. Habitatet ändrar sig från skog till savann längs 
vår väg.
Guiderna kommer att ha ögonen öppna efter rovfåglar och annat längs vägen. Beaudouins Snake och 
Long-crested Eagles, Grasshopper Buzzard, Yellow-billed Kite och Shikra bla. Mole är Ghana’s största 
nationalpark med en yta på 4847 kvadratkilometer, nästan 100 arter däggdjur och 330+ fågelarter. 
Parken ligger på 250 meters höjd över havet och och det är fantastiska vyer vi kommer att få se. Det är 
en härlig känsla att sitta på terassen vid poolen och se elefanter bada i de två närbelägna vattenhålen 
som det även finns krokodiler i. 
Efter kvällsmaten åker vi ut för att titta efter Standard-winged Nightjars vid flygplatsen. 
Landningsbanan är också bra för Grayish eagle och White-faced Scops owls innan vi återvänder till 
hotellet för kvällen.
Boende- Mole Motel (Mole National Park)

14, 15, 16 jan- Mole National Park
Mole är naturälskarens pardis och vi ska vara här i tre hela dagar för att bekanta oss med västafri-
kas fåglar och däggdjur i Mole National Park. Vi åker in i parken efter frukost. Vår lokala guide vet alla 
platser där vi kan få se många arter såsom Red-cheeked Cordon-bleu, Scarlet-chested, Beautiful, 
Pigmy och Western Violetbacked Sunbirds, Lavender och Orange-cheeked Waxbills, Familiar Chat, 
White-fronted Black Chat, Chestnut-crowned Sparrow Weaver, Red-headed Quelea, Red-billed, Bar-
breasted och Black-bellied Firefinch, Fine-spotted, Grey, Golden-tailed och Brown-backed Woodpeck-
ers, Violet-backed, Long-tailed Glossy, Bronze-tailed Glossy, Lesser Blue-eared och Greater-Blueeared
Starlings, Abyssinian Ground, African Grey och Northern Red-billed Hornbills, Stone Partridge, 
Double-spurred, White-throated och Ahanta Francolins, Senegal Eremomela, Pintailed,
Exclamatory Paradise och Togo Paradise Whyda’s, Bush Petronia, Little, Heuglins Masked, Village och 
Red-headed Weavers, Melodious och Willow Warblers, Brubru, Thickbilled, Jakobins, African, Black 
och Great Spotted Cuckoos, Fork-tailed och Square-tailed Drongos, Northern Puffback, White-shoul-
dered Black Tit, Red-faces, Rufous och de svåra Dort’s Cisticolas, Hadada Ibis och Wilsons Indigo-
bird. Däggdjur finns i överflöd här i Mole och vi hoppas få se Kob, Bushbuck, Waterbuck, Hartebeest 
och den vackra Roan Antelope förutom Afrikas största landdäggdjur den Afrikanska Elefanten. Green 
Vervet och Patas apor finns i buskarna när vi tar våra morgonpromenader. Under de heta eftermiddags-
timmarna relaxar vi vid poolen efter vi ätit lunch. Vi ger oss iväg vid 3-tiden och stannar ute tills mörkret 
faller. 
Fågelarter vi hoppas på är Yellow-breasted Apalis, Bearded Barbet, Swamp, African Blue, Lead Co-
loured, Pied och svåra arter som Gambaga Flycatchers, Giant, Shinning Blue och Grey-headed King-
fishers, Red-throated Beeeater, Bruces Green Pigeon, Senegal Batis, Snowy-crowned och White-
crowned Robin Chats, Flappet och Sun Larks, Sulpher-breasted och Grey-headed Bush-shrikes, 
African Golden Oriole, Oriole Warbler, Cinnamon-breasted Rock-bunting, Abyssinian, Blue-bellied, 
Rufouscrowned och Broad-billed Rollers, Black Scimiterbill, Violet Turaco. 
Rovfåglar är vanilga här i Mole Martial, Booted, Long-crested och Tawny Eagles, Whitebacked, White-
headed Vultures,  Lizzard Buzzard, Gabar och Dant Chanting Goshawks, Western Marsh Harrier, 
African Fish och Wahlbergs Eagles, Brown och Short-toed Snake Eagles, Osprey och Lanner Falcon 
förekommer här. Vi letar också efter fåglar som är riktigt svåra på andra ställen i Ghana såsom Forbes 
Plover, Pel’s Fishing Owl, Spotted Creeper och Rufous-rumped Lark. Arterna som nämnts här är bara 
några av alla vi kommer att se i Mole. Kvällarna tillbringar vi vid hotellet och gläds över att vara mitt i 
naturen.
Boende- Mole Motel (Mole National Park)



17 jan- Mole National Park and Tongo Hills
Efter sista morgonskådningen i Mole där vi letar efter arter som vi kanske inte sett tidigare. 
Woodchat Shrike, Northern Red Bishop, Pearl-spotted Owlet, Yellow-crowned Gonolek, Rose-ringed 
Parakeet, Senegal Parrot, Black-billed Wood och Vinaceous Doves, Woolly-necked, Saddle-billed och 
Black Storks, Yellow-throated Leaflove och Red-headed Lovebird. 
Vi åker sen mot Bolgatanga i övre östra delen av Ghana.
Vi kommer att ha möjlighet på vägen till Bolgatanga att besöka den närbelägna Larabanga Moskén. 
Byggt i traditionell sudanesisk stil och med anor från 14: e århundradet. Moskén hyser en av de ur-
sprungliga kopiorna av Koranen. Vi fortsätter vår resa genom skogslandskap och savann. Efter lunchen, 
som vi intar på ett hotell i Tamale, fortsätter vi till det vackra Tongo Hills där vi kommer att se arter som 
bara finns i detta unika landskap. Fåglar som vi hoppas på är Rock-loving Cisticola, Brown-rumped 
Bunting, White-crowned Cliff Chat och Fox Kestrel mfl. Efter en fantastisk kväll fortsätter vi en kort bit 
till Bolgatanga och checkar in på vårt hotell. Middag och artgenomgång.
Boende- Premier Hotel (Bolgatanga)

18 jan- Egyptian Plover och Tono Dam
En annan riktigt häftig art i Ghana är den vackra Egyptian Plover. Vi åker iväg tidigt till en flodbädd där 
vi har stor chans att se den. Våra guider har sett den 100% av gångerna de har varit här. Detta är en 
vacker del av Ghana när man tittar över White Volta floden. Vi kan se Togo och Burkina Faso i bakgrun-
den. Andra arter vi hoppas på här är Chestnut-bellied och Purple Glossy Starlings, African Mourning 
Dove, Buffalo Weaver, Zebra Waxbill och, om vi har tur, Yellow-winged Pytillia bland andra arter innan vi 
åker iväg till vårt hotell för lunch och en kort siesta.
På eftermiddagen skådar vi vid Tono Dam nära gränsen till Burkina Faso där vi hoppas få se
Black-rumped Waxbill, Little Bee-eater, Senegal, Spotted och Water Thick-knee, 



White-faced Whistling Duck, Spur-winged Goose, African Wattled och Spurwinged
Lapwings, Namaqua Dove, Four-banded Sandgrouse, African Silverbill, Black-bellied
och Arabian Bustards och om vi har tur Bronze-winged Courser, Yellow Penduline Tit, Cutthroat
Finch, Common Whitethroat och European Turtle Dove. Vi återvänder till hotellet för middag och vila.
Boende- Premier Hotel (Bolgatanga)

19 jan- Bolgatanga till Kumasi resdag
Denna dagen är främst tillägnad att vara en resdag där vi åker tillbaka söderut till
Kumasi . Beroende på vilka arter vi fortfarande behöver är det möjligt att återvända till Tongo
Hills innan vi lämnar den övre östra regionen eller alternativt Bobiri Butterfly Sanctuary för
kvällsskådning när vi anländer till Kumasi .
Boende- Royal Basin Resort (Kumasi)

20 jan- Bobiri Butterfly Sanctuary och Atewa Plains
En tidig start tar oss tillbaka in i regnskogen där så många av Ghanas specialeter kan höras och ses. 
Denna morgon hoppas vi få se Tit and Green Hylias, Magpie Mannakin, Narina’s Trogon, Red-billed 
Dwarf och Black Dwarf Hornbills, African Grey och Brown-necked Parrots, Purple-throated Cuckoo-
shrike, Black-throated Coucal, Golden-backed Weaver, African Piculet, Red-chested Owlet, Dusky Tit, 
Blue-headed Crested Flycatcher, Yellow-billed Barbet, Grey-headed och Red-tailed Bristlebills och den 
mycket eftertraktade Yellow-footed Honeyguide.
Vi åker vidare söderut mot Atewa efter en mycket produktiv morgon. Vi stannar för lunch längs vägen. 
Efter lite vila och avkoppling åker vi till jordbruksmark på lägre höjd vid Atewa där vi tittar efter Black-
necked, Maxwells Black, Compact och Grosbeak Weavers, Whistling Cisticola, Black-crowned och 
Marsh Tchagras, Emerald, Klaas’s, Levaillants och Yellowthroated Cuckoos, Red-bellied Paradise 
Flycatcher, Western Bluebill, Tessmann’s Flycatcher och, om turen är med oss, Baumann’s Greenbul 
och Bat Hawk innan vi checkar in på vårt närliggande pensionat för att slappna av, reflektera och njuta 
av vår middag.
Boende- Nelsban Palace Hotel (New Tafo)



21 jan- Atewa Range
Atewa är en akut hotad höglandslokal som har så många sällsynta arter och därför ägnar vi hela da-
gen åt detta område.. Det är ett ganska högt område och för att komma till toppen och inte behöva gå 
fram och tillbaka så tar vi lunchen med oss ut. Målarter här är Redcheeked Wattle-eye, Purple-throated 
Cuckoo-shrike, Blue-moustached (Headed) Bee-eater, Bioko Batis, Chocolate-backed Kingfisher, Afri-
can Hobby, Long-tailed Hawk, Congo Serpent Eagle, Red-rumped, Yellow-rumped och Speckled Tin-
kerbirds, Little Green, Buff-throated, Blue-throated Brown, Olive-bellied och Collard Sunbirds, African 
Goshawk, Red-tailed och Green-tailed Bristlebills, Red-headed och Crested Malimbes, Forest Robin, 
Little, Little Grey, White-throated, Icterine, Red-tailed, Western-bearded och de endemiska 
Yellowbearded Greenbul, Many-coloured Bushshrike, Western Nicator, Brown Illadopsis och
Western Bronze-naped Pigeon. Det finns några riktigt speciellt sällsynta arter här som är mycket
svåra att se och om vi har tur kan vi få en glimt av Red-fronted Antpecker, Nimba Flycatcher, Crowned 
Eagle, Brown-chested Alethe, Forest Scrub Robin och Lowland Akalat. Efter en underbar dag åker vi 
till vårt boende och paratr om det vi har sett, äter middag och gör vår artlista.
Boende- Nelsban Palace Hotel (New Tafo)



22 jan- Atewa Range and Shai Hills Reserve
Tidig avresa mot Atewa Range. Denna morgon kommer vi att koncentrera oss på eventuella arter i 
denna miljö som du fortfarande behöver för din artlista eller vill se bättre. Vi åker tillbaka till vårt hotell 
för lunch innan vi åker söderut mot Tema. Vi passerar genom det vackra Akwepim range på vår resa 
mot Shai Hills Reserve där vi tar en bensträckare och det blir högkvalitativ skådning. Eftersom vi an-
länder hit sen eftermiddag/kväll så koncentrerar vi oss på de arter som är svåra att se på dagen såsom 
Swamp och Freckled Nightjars, Northern White-faced och African Scops Owls förrutom den mycket 
eftertraktade Barred Owlet innan vi åker till vårt närbelägna hotell för kvällen
Boende- Alexis Hotel (Tema)

23 jan- Shai Hills Reserve och Sakamona Lagoon innan avresa
Sista dagen i Ghana och en avslappnad skådning på grässavannen vid Shai Hills där vi tittar efter 
Northern Crombec, Yellowfronted Tinkerbird, Snowy-crowned Robin Chat, African Pigmy Kingfisher, 
Cardinal Woodpecker, Vielliots och Double-toothed Barbets, White-crowned Cliff Chat, Rock Martin,
Red-shouldered Cuckoo-shrike, Violet Turaco, Senegal Parrot, Senegal Batis, Blue-bellied
Roller, Swallow-tailed Bee-eater, Oriole Warbler, Black-cap och Brown Babblers, Copper och
Splendid Sunbirds, White-crested Helmet-shrike, Croaking och Short-winged Cisticolas,
African Thrush, Red-necked och Lizzard Buzzards, Lanner Falcon, Green Wood-hoopoe och
Stone Partridge för att nämna några. Efter en underbar morgon stannar vi för lunch på hotellet innan vi 
ger oss ut på lite lugn skådning vid Sakamona Lagoon. Det är oftast ett överflöd av vadarfåglar här be-
roende på vattennivån. Arter vi kan se här är Black-winged Stilt, Senegal Thick-knee, Common Ringed, 
Grey och Spur-winged Plovers, Black-tailed Godwit, Whimbrel, Common Greenshank, Spotted Reds-
hank, Wood och Common Sandpipers, Collard Pratincole, Marsh och Curlew Sandpipers, Ruddy 
Turnstone, Little Stint, Long-tailed Cormorant, Squacco, Grey, Purple, Striated och Black Herons, Little,
Cattle och Intermediate Egrets, Western Reef och Black-headed Herons, Royal, Black och
Caspian Terns, Sanderling, Ruff, Sandwich och kanske Roseate Terns och Kittlitz’s Plover. 
Ett fantastiskt slut på en underbar resa när vi beger oss tillbaka till vårt hotel för att packa det sista och 
fräscha upp oss innan hemresan, ingen stress för vi har fixat sen utcheckning. Vi avnjuter en tidig
middag och gör det sista på artlistan innan vi åker till flygplatsen för avresa efter
en underbar resa i Ghana med högklassig fågelskådning och många andra upplevelser. 
Avresa










