Preliminärt program, reservation för flygbokningar, flygkostnader, antal deltagare.

”Stora Plantageresan – framtidens skogsbruk” 16-26 maj 2014 (11 dgr)

Sydamerika- Brasilien-Expo Forest 2014
Med besök i Rio, Iguaçu vattenfall, Argentina och Paraguay
Reseledare: Juha Lehtonen Fortaleza, Brazil
Vi bjuder in till möjligheten att uppleva framtidens skogsbruk på Brasiliens motsvarighet till
Elmia, EXPO Forest 2014-Brazilian Forest Fair, .http://www.expoforest.com.br/?lang=en
Förutom 2 heldagars besök på mässan ingår besök i Atlantregnskog, Rio med sockertoppen, kristusstatyn, Copacabana, samba och karnevalshow, Maracana fotbollsstadium där finalen skall gå i
VM i fotboll i juni mm. I resan ingår även en inrikes resa till de världsberömda vattenfallen och
regnskogarna i Foz do Iguacu på gränsen mellan Brasilien, Argentina och Paraguay. En endagsutflykt genomförs för att uppleva gränshandeln i Paraguay och en äkta Argentinsk grillmiddag med
Tango-show. En kontrastfylld resa i intressanta skogar med smak av framtidens
skogsbruk.
Resan genomförs utan reseledare till Brasilien där Juha Lehtonen möter upp och är
guide och ledare under hela resan. Frågor
besvaras av Jan Hedberg.

Program per 2014 01

Fred 16/5 Utresa från Sverige
Flyg från Arlanda 19.25 via Paris 23.30 med ankomst Sao Paulo 06.00.
Lörd 17/5 Sao Paulo—Rio
Vi landar 06.00 i en av världens största städer, Sao Paulo, för transfer och vidare flyg till Rio
med ankomst på förmiddagen. Här möter vår svenskfinske guide Juha som är vår samordnare i
Sydamerika. Han talar portugisiska, finska och svenska. .Transport till hotellet i Copacabana. Incheckning och vila. Avfärd för en lunch och besök till Kristusstatyn. På kvällen en gemensam middag i Copacabana. Övernattning.

Sönd 18/5 Rio
Halvdagstur till Sockertoppen och fotbolls stadium Maracana där VM finalen och andra matcher
spelas under VM i fotboll som börjar 12:e Juni! Eftermiddagen fri för sol och bad. Övernattning.
Månd 19/5
På förmiddagen en tur med öppna jeepar genom Rio och atlantregnskogen Tijuca. Eftermiddagen
fri. På kvällen en middag med samba- och karnevals show. Övernattning.
Tisd 20/5 RIO-Sao Paulo-Campinas på förmiddagen
transport till flygplatsen för flyg till Sao Paulo. Transport vidare till staden Caminas, ca 90 km . Idag får vi en
introduktion i ”Framtidens skogsbruk” med 5-8 års omlopptid på eukalyptus för massaproduktion och cirka 15
års omloppstid på tall för sågtimmer. Vi upplever Auricarier och de första plantageskogarna, framtidens
skogsindustri med eukalyptus och tall. Incheckning och
middag på hotellet.
Onsd 21/5 Expo-Forest heldag
Vi har nu två mycket intressanta dagar framför oss.
Många skogliga utställare som bl a det Brasilianska företaget Klabin med cirka 5000 anställda som är ett av de
mest intressanta skogsföretagen/skogsprojekten i Brasilien. De har inte bara skog och massaindustri utan satsar
även på sociala projekt med rådgivning till privata skogsägare samt egen produktion av hälso- och sjukvårdsartiklar i form av mediciner, hudvårdsartiklar mm, mm.

Torsd 22/5 Expo-Forest heldag nr 2
På kvällen middag på lokal restaurang.

Fred 23/5 Campinas—Iguacu-Vattenfallen och Itaipudammen
Transport till flygplatsen och flyg till Foz do Iguacu. Vi besöker de omtalade och fantastiskt
vackra vattenfallen som också är världsarv. Vi gör en vandring genom subtropisk regnskog och
upplever de mäktiga skogarna och fallen som är cirka 75 meter höga och totalt cirka 2700 meter
breda. Har vi tur ser vi kanske näsbjörnar. Vattenfallen är gräns mellan Brasilien/Argentina/
Paraguay. Vi besöker även världens näst största vattenfall, Itaipu, med 20 generatorer och
14.000.000 milljoner Kw (14GW). Middag och övernattning.

Lörd 24/5 Paraguay och Argentina
Dagstur till Paraguay och East City/Strosner
City som är en viktig gränshandelsstad. Vår
lokala svensktalande guide informerar om allt
som är värt att veta i denna region. Vi korsar
gränsen till Argentina och gör ett besök vid de
berömda fallen från den Argentinska sidan. Vi
får höra lite om den svenska kolonin som slog
sig ner för jordbruk lite längre söderut i norra Argentina. Det blir middag i Argentina med
tangouppvisning på restaurante El Quincho del tio Querido. Frukost, lunch och middag ingår.
Övernattning.
Sönd 25/5 Iguacu-Sao Paulo-Europa
Förmiddagen fri, transport till flygplatsen och flyg
till Sao Paulo för byte till flyg mot Europa.
Månd 26/5 Hemkomst Sverige
Preliminär hemkomst vid lunchtid, beroende på
flygalternativ.

Preliminärt pris vid 6-10 personer. 29 300:Flygskatt: inkluderat i detta pris, beror av flygbolag, kan förändras.
Enkelrum:

3.900:-

Detta ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Stockholm-Sao Paulo-Rio-Iguazu-Sao Paulo-Stockholm/Köpenhamn.
Transporterer enligt program.
Boende på bra hotell i dubbelrum.
Frukost alla dagar.
1 lunch.
4 middagar.
Inträden enligt program.
Lokal svensktalande guide.

Detta ingår inte:
•
•
•
•

Inträde til Expo forest
Dricks: Till chaufförer, på hotell samt måltider.
Måltider utanför programmet.
OBS: ReseRese- och avbeställningsskydd. ( Ingen bör resa till Sydamerika utan försäkring ) . Kontrollera
med ditt försäkringsbolag eller kontakta Europeiska 08-454 33 00 eller Global reseskydd 0280-134 80.

Giltig anmälan: Anmälningsavgift 2500 kr/person sätts in på Bg 5251-4908 Skogsresor samt anmälingsblankett
sänds till Skogsresor, Kampåkern 100, 864 92 Matfors.
Slutfaktura kommer att sändas ut ca 5-6 veckor innan avresa efter justeringar för valutakurser i USD, samt
deltagarantal.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i program och kostnader enligt allmänna resevillkor. Vi reserveras för flygkostnader och bokningar fram till beslut att resan genomförs.
Anmälningstid: Så snart som möjligt. Anmälan skall ske skriftligen, på ifylld anmälningsblankett samt med
anmälningsavgift 2500kr/person, se ovan.
Ta med ljusa bomullskläder, byxor, shorts, ha, solskyddskräm, regnrock, personlig
medicin, badkläder, tennisskor eller kängor och e go humör.

Välkommen på tur till Sydamerika!
-Brasilien, Argentina , Paraguay
Skogsresor/Fiesta Tours
Juha Lehtonen och Jan Hedberg

