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WALVIS- en DOLFIJNOBSERVATIECURSUS 2019 in Tarifa 

Walvissen en dolfijnen oefenen al sinds de vroege geschiedenis een grote aantrekkingskracht op 
mensen uit. In de oudheid zag men in hen boodschappers van de goden en het was ten 
strengste verboden, om ze te doden of te verwonden. Ook nu zijn de vriendelijke zeezoogdieren 
symbolen van positieve waarden en men behandelt hen op veel plaatsen met sympathie en 
hartelijkheid. Toch worden ze nog steeds nagejaagd en gedood en dit feit spoort ons aan, om 
voorzichtiger met de schepping om te gaan. Volgens ons motto „Alleen wat wij mensen kennen, 
kunnen we waarderen en liefhebben – en zijn we bereid om te beschermen“ houden we sinds 
1998 walvis- en dolfijnobservatiecursussen in Zuid-Spanje. 

DE CURSUS 

In de Straat van Gibraltar bieden wij van april tot oktober walvis-, dolfijn- en natuurliefhebbers 
de mogelijkheid, in één week durende cursussen walvissen en dolfijnen in vrijheid waar te 
nemen. De slechts 14 km brede zee-engte tussen Afrika en Europa is voor de observatietochten 
een ideaal uitgangspunt. Wegens de samenkomst van de Atlantische Oceaan en de Middellandse 
Zee en de daarmee verbonden stromingsverhoudingen is ze een belangrijke voederplaats voor 
diverse walvis- en dolfijnsoorten. 

De cursus is zowel voor volwassenen 
alsook voor kinderen geschikt. 

Met onze observatieboten bieden wij u de 
mogelijkheid, om walvissen en dolfijnen in hun 
natuurlijke habitat te ontmoeten. Hiervoor zijn 
dagelijks één tot twee tochten voorzien, die 
ongeveer 2 uur duren. Dankzij jarenlange 
ervaring en nauwkeurige kennis van de getijden 
en stromingen in de Straat van Gibraltar kunnen 
we met een hoge waarschijnlijkheid (meer dan 
98 %) walvissen of dolfijnen op onze tochten 
zien. Tegelijkertijd kunt u uw kennis van de 

zeezoogdieren verdiepen. In Tarifa, het surfmekka van Europa, waaien vaak sterke winden, die 
uitvaren niet altijd toelaten.In dit geval hebben we veelzijdige alternatieve programma’s 
voorbereid. In interessante lezingen leert u van 
zeebiologen en andere deskundigen veel 
wetenswaardigs over de zeezoogdieren en verkent u 
op geleide excursies verschillende biotopen van de 
regio – zoals bijv. één van de grootste zandduinen 
van Europa of de rotskusten vóór Tarifa.  
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DE WALVISSEN EN DOLFIJNEN 

Vier soorten dolfijnen kunnen we het hele jaar in de Straat van Gibraltar zien: gewone dolfijnen, 
gestreepte dolfijnen, grote tuimelaars en de grindwalvissen (grienden), die ook tot de 
dolfijnenfamilie behoren. 12 – 15 griendfamilies hebben hun voedselgebieden in de zee-engte en 
worden dus regelmatig gezien. Van april tot rond augustus trekken potvissen voorbij. Zij houden 
zich op de diepste plaatsen in het midden van de Straat van Gibraltar op. De zwaardwalvissen 
(orka’s) bezoeken het gebied van de straat in juli en augustus. Op 3 uur durende speciale 
tochten kunnen we ze zien, als ze bij de vissersboten op de grote rode tonijn op de loer liggen. 
Ook vinvissen kunnen met een beetje geluk worden gezien. Het is bijzonder belangrijk voor ons, 
dat de ontmoeting met de dieren met geboden respect gebeurt, om ze zo weinig mogelijk te 
storen. Onze bemanningen zijn gepast opgeleid. 

AANKOMST 

Met de auto, trein of het vliegtuig naar Málaga. Van daaruit bereikt men Tarifa met de bus of een 
huurauto binnen ongeveer twee uur. Bij het boeken van een huurauto helpen we graag. Door 
onze ritbeschrijving zijn we makkelijk te vinden. Een geldig identiteitsbewijs / persoonsbewijs 
volstaat. 

KOST, INWONING 

Accommodatiemogelijkheden zijn er in verschillende categorieën. Ook deze boeken wij graag 
voor u. Informatie over enkele hotels alsook een inschrijvingsformulier zijn bijgevoegd. 
Afhankelijk van het onderkomen kunt u zelf koken of uit eten gaan. De Andalusische keuken 
biedt veel afwisseling. 

WEER, KLEDING, VERZEKERING 

Algemeen biedt Tarifa warm weer, af en toe sterke wind, die soms een paar dagen kan 
aanhouden. Voor het verblijf op de boot raden we een warme trui en regenjas (men moet 
rekening houden met spatwater), comfortabele, anti-slip schoenen (bv. sportschoenen), een 
hoofddeksel, zonnebrandcrème en een zonnebril aan. Er mag worden gefotografeerd en gefilmd. 
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor een ongevallenverzekering. Voor uw meegebracht 
materiaal kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Gelieve lichamelijke gebreken op het 
inschrijvingsformulier te vermelden. 

KOSTEN 

De kosten voor de cursus en de globale kosten voor het onderkomen zijn opgenomen in het 
inschrijvingsformulier en de beschrijving op pagina 3. Na uw schriftelijke inschrijving ontvangt u 
een voorlopige bevestiging en de rekening. 50 % van het cursusbedrag moet onmiddellijk als 
voorschot worden betaald. Na ontvangst van het voorschot is uw plaats definitief gereserveerd. 
Het saldo moet uiterlijk 30 dagen vóór het begin van de cursus worden vereffend. In geval van 
annulatie van de reservering van uw kant zijn we zo vrij, een onkostenbijdrage achter te 
houden. 

UITVOERING 

De cursussen worden in elk geval gehouden. Wij behouden ons het 
recht voor, afhankelijk van wind en weer, het programma flexibel te 
maken. We zorgen er ook voor, dat er u genoeg vrije tijd rest, om 
Tarifa en haar omgeving te verkennen. firmm® heeft zich twee 
hoofddoelen gesteld: het onderzoek van de dolfijnen en walvissen in 
de Straat van Gibraltar en de sensibilisering van de mensen voor de 
noodzaak om de zee en de daarin levende dieren te beschermen. Wij 
hopen u dit ook te kunnen meegeven.  
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Accommodaties 

Prijzen bij benadering voor 1 week per persoon 
(Richtprijzen 2018, bindende prijzen moeten vóór iedere boeking worden aangevraagd, direct in euro te betalen in 
de accommodatie) 

  Juli/aug.  Voor- & Naseizoen 
Punta Sur Dubbel bungalow ca. € 640.- ca. € 435.- 
  (incl. btw, incl.ontbijt) 
Ligging: ca. 8 km buiten Tarifa, Atlantische kant, op een prachtige locatie, 100 m van het 
strand, groot zwembad, tennisbaan en verzorgd restaurant. Auto vereist. 
 
  Aug. Voor- & Naseizoen 
La Codorniz Dubbel bungalow  ca. € 460.- ca. € 240.- / € 370.- 
  (incl. btw en excl. ontbijt) 
Ligging: ca. 4 km van Tarifa, een typisch Andalusisch hotel, Atlantische kant, 100 m van het 
strand, in een mooie, groene omgeving, met zwembad en eigen restaurant. Auto vereist. 
 
Comfortabele vakantiewoningen voor 2-5 personen in Tarifa: 
Woningen telkens met kookgelegenheid, ongeveer 10 minuten te voet naar de haven en 
naar de stranden aan de Atlantische Oceaan of de Middellandse Zee. Geen auto nodig. 
Prijzen op aanvraag. 
 
Tarifa en omgeving 

In Tarifa, met haar romantisch historisch binnenstadje, versmelten verleden en toekomst in 
het „nu“. Kleurrijke cafés, restaurants, bars en disco’s met vrolijke, lawaaierige mensen 
getuigen van veel levensvreugde. Typisch zijn de surfers, die het hele jaar aanwezig zijn. 
Buiten de stad liggen verschillende natuurreservaten. Het eiland is ideaal om te snorkelen 
en duiken. Langs de Atlantische kust nodigen de zandstranden uit om te zwemmen, surfen 
en zonnebaden. Langs de klippenkust richting de Middellandse Zee vindt u mooie paden om 
te wandelen en vogels te observeren. Bovendien kunt u heerlijke fiets- en paardenrijtochten 
maken door de natuurparken. 

Op daguitstappen naar Sevilla, Cádiz, Jerez, Gibraltar, Marbella, Málaga of Granada kunt u 
de verdere omgeving leren kennen. Vooral avonturiers kunnen met de veerboot in 35 
minuten naar het naburige Marokko overvaren en het Afrikaanse continent een bezoek 
brengen. Voor een individueel verblijf is een geldige reispas nodig. Voor geleide excursies 
volstaat een persoonsbewijs of een identiteitskaart. 

Met uw bijdrage steunt u de activiteiten en het onderzoek van de 
stichting. 
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Cursusinschrijving 2019 
Naam  Geb.dat.                           (alleen jongeren) 

Voor- 
naam 

 Straat  

Postcode  Plaats  

Tel.  Gsm 
(belangrijk) 

 

E-mail   

Periodes 2019 08.04.-12.04. 15.04.-19.04. 22.04.-26.04. 06.05.-10.05.
 13.05.-17.05. 20.05.-24.05. 03.06.-07.06. 10.06.-14.06.
 17.06.-21.06. 01.07.-05.07. 08.07.-12.07. 15.07.-19.07.
 22.07.-26.07. 29.07.-02.08. 05.08.-09.08.  12.08.-16.08.
 16.09.-20.09. 23.09.-27.09. 30.09.-04.10.  07.10.-11.10. 

Aan tochten buiten de cursusweek kunnen de deelnemers tegen verminderde prijzen meedoen. 

Kosten Volwassenen   SFr 350.-/€ 330.- voor 1 week 
 Jongeren*  SFr 260/€ 250.- voor 1 week 
 *onder de 18 

Aankomst Elke zaterdag of zondag, zondagavond eerste voorlichtingsbijeenkomst. 
 De dichtstbijzijnde vlieghaven is Málaga, er zijn directe vluchtverbindingen vanaf D, CH, 

A. Gelieve vluchten in eigen beheer te boeken. 
 

Huurauto  Vanaf de luchthaven van Málaga, direct te betalen aan de autoverhuurder, met een 
betaalkaart. (Richtprijzen, toestand 2018)  

  Type A: bijv. Peugeot 107, Ford Ka ca. € 120.- tot 140.-/week  
  Type C: bijv. Peugeot 207, Seat Ibiza, Opel Corsa ca. € 135.- tot 160.-/week 
  Type D: bijv. Seat Leon, Ford Focus ca. € 170.- tot 220.-/week 
  Type A Automatisch: bijv. Ford Fiesta, Fiat Punto ca. € 190.- tot 220.-/week 
  individuele aankomst 

Transfer  Afhalen/Brengen door firmm®-vertegenwoordigers. Prijzen per persoon en per 
afstand: € 100.- voor één persoon, € 55.- per persoon, vanaf 2 en meer personen. ** 

Accommodatie*  Gelieve de beschrijving van de overeenkomstige pagina te bekijken. Graag boeken   
wij voor u het onderkomen, dat u ter plaatse kunt betalen. ** 

  Punta Sur    La Cordoniz 
  Vakantiewoningen  individueel verblijf 

 

Betaling Bij inschrijving moet een voorschot van 50% van de cursus worden betaald. Het 
saldo moet tot 30 dagen vóór het vertrek, bij een latere inschrijving onmiddellijk 
worden vereffend. 

dvd ___ USB-stick aan SFr. /€ 15.- plus frankeerkosten  
 met foto‘s en korte films van alle zeezoogdieren in de Straat van Gibraltar  
                         ___ dvd aan SFr. / € 15.- plus frankeerkosten 
                         „THE LAST GIANTS, wenn das Meer stirbt“ 
  
Boek                 „Herzenssache” over Katharina Heyer door Michèle Sauvain verkrijgbaar onder: 
                         http://www.firmm.org/de/herzenssache 
 

*Door te boeken met firmm® ondersteunt u de stichting. 
**Voor de boeking moeten wij uw contactgegevens doorgeven aan de betreffende aanbieder. Hiervoor hebben wij uw schriftelijke 
toestemming per e-mail nodig. Gegevensbeschermingsverklaring op www.firmm.org 

 
Plaats, 
Datum 

  
Handteke- 
ning 

 

Voor minderjarigen de handtekening van de wettelijke voogd of van de ouder 
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