
 

 

”Stora Plantageresan” – framtidens skogsbruk 12-28 mars 2015 (17 dgr) 
 

Sydamerika- Brasilien, Argentina & Paraguay    
 

En resa från 35˚ grader syd om ekvatorn till Amazonas regnskogar på 0˚.  
 

Reseledare: Juha Lehtonen Fortaleza, Brasilien & Torbjörn Wiklund, Skogsresor  
 

Vi inbjuder för tredje gången till en fantastisk resa genom Sydamerikas mest intressanta skogs-
områden. Vi börjar i söder i världsarvet Iguacu, med besök vid vattenfallen, i regnskog och värl-
dens näst största vattenkraftverk. Vi gör en liten tur in i Paraguay och Argentina för att få en 
inblick i dessa länder och vi avslutar med Argentinsk biff och en tangokväll. Vidare besöker vi 
sojajordbruk, Swedish match industri och plantage, Tetra Paks hypereffektiva fabrik och Klabin- 
ett anrikt skogsföretag som kommit långt i Sydamerikanskt skogsbruk. Vi besöker vidare Atlant-
regnskogen med indianreservat, naturreservat och Veracel- StoraEnsos massabruk och flaggskepp 
i Sydamerika. Vi flyger vidare in i Amazonas för några intressanta dagar med djungelvandring, in-
dianbybesök, pirayafiske, nattutflykt mm. 
Avslutningen på vår Sydamerikaresa i Rio 
med besök till Sockertoppen, Kristusstatyn, 
Copacabana, regnskog i stan mm. En kon-
trastfylld resa genom världens intressant-
aste skogar med en ”söt” avslutning kring 
Sockertoppen i världens kanske vackraste 
stad RIO!?  
Dä bar å åk!..... 



             Program per 20141201 

Dag 1: To 12/3 Utresa från Sverige 
Flyg från Arlanda 16.50 respektive Köpenhamn 14.35 till Frankfurt och vidare mot Sao Paulo, 
Brasilien, där vi landar lokal tid vid 05-tiden den 13-e mars.  

 

Dag 2: Fre 13/3 Iguacu 
Vi landar 05.15 i en av världens största städer, Sao Paulo, för transfer och vidare flight 09.10 till 
Iguacu. Här möter vår svenskfinske guide Juha som är vår samordnare i Sydamerika. Han talar 
portugisiska, finska och svenska. Vi besöker de omtalade och fantastiskt vackra vattenfallen som 
också är världsarv. Vi gör en vandring genom subtropisk regnskog och upplever de mäktiga sko-
garna 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 kW (14GW). Vi 
övernattar på Carima Hotel & Convention. Middag ingår. 

   
 

Dag 3:Lö 14/3 Paraguay-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. Över-
nattning på hotell Carima. Frukost, lunch och middag ingår.  
 

Dag 4: Sö 15/3 Österut in i jordbruksdistrikt 

Vi lämnar Iguacu och kör österut vidare in i Brasilien, lunch på lokal 
restaurang efter vägen. Soja är Brasiliens viktigaste jordbrukspro-
dukt. Vi kör genom ett av de viktigaste områdena i Brasilien för denna 
gröda och besöker ett av jordbruken för att få en inblick och öka 
våra kunskaper. Vi planerar för besök hos en köttproducent i dessa 
bördiga områden med mycket grässlätter som sträcker sig till Pam-
pas. Övernattning på klassiska IKAPE i Telemaco Borba. Frukost, lunch och middag ingår.  

 
Dag 5: Må 16/3 Klabin - framti-
dens skogsbruk, företaget som 
kommit längst!? Telemaco Borba 
Idag är företaget Klabin (från 30-
talet) vår huvudvärd och vi har en 
mycket intressant dag framför oss i 
”Framtidens skogsbruk” med 5-8 års 

omlopptid på eukalyptus för massaproduktion och 12-15 års omloppstid på tall för sågtimmer. Fö-
retaget Klabin har cirka 5000 anställda och är ett av de mest intressanta skogsföretagen i Bra-
silien. De har inte bara skog och massaindustri utan satsar även på sociala projekt med rådgivning 
till privata skogsägare, egen produktion av hälso- och sjukvårdsartiklar i form av mediciner, hud-
vårdsartiklar mm. Övernattning på ”Brukshotellet” Ikape. Frukost och middag ingår. 



Dag 6: Ti 17/3 Skogsbruk—Swedish match, Tetra Pak 
Efter frukost kör vi vidare för att ta del av Svenska skogsföretag i Brasilien.  Vi börjar med ett 
besök hos Swedish match skogar och industri i Pirai do Sul och ser hur man gör tändstickor av 
tall. Vi upplever Auricarier, brödgranar, som är kända för sina stora ätbara frön efter vägen. Vi 
fortsätter för ett besök hos Tetra Paks hypereffektiva och moderna industrianläggning i områ-
det. Vidare mot Ponta Grossa för övernattning och middag. Frukost och middag ingår.  
 
Dag 7: On 18/3 Från södra Brasilien till mellersta Brasiliens Atlantregnskogar 

Avresa från hotellet för resa genom skogsområden till flygplatsen i Curitiba, Brasiliens skogliga 
huvudstad. Vi flyger från Curitiba 12.25 med flight JJ 3330 till Sao Paulo 13.35 och vidare 15.40 
till Port Seguro 17.43. Här väntar en ny buss som tar oss till vårt hotell Tropical Oceano Praia. 
Frukost och middag ingår. 
 
Dag 8: To 19/3 Svensk influens i framtidens skogsbruk, rekordnivåer på skogstillväxt  

Heldagsbesök på massabruket Veracel i Eunapolis, Stora Ensos/Fibrias massabruk, skogar 
och industriprojekt. Veracel byggdes mellan 2003-2005 och är idag världens andra 
största massabruk. Bruket planeras att byggas ut för att bli ett av världens största massabruk 
med en produktion på upp emot 1.500.000 ton massa. En mycket intressant dag som även inklude-
rar besök i skogarna med information kring framtidens skogsbruk. Vi besöker även en privat 
skogsägare nära bruket och delar erfarenheter kring hans jord- och skogsbrukande, skogsbruks-
plan, kaffe, kakao, boskap, eukalyptus mm. Övernattning i Porto Seguro på Monte Pascoal Praia.  
Frukost och middag ingår. 



Dag: 9 Fr 20/3 Omformad Atlantregnskog, indianreservat  

Vi fortsätter söderut genom stora plantageområden av eukalyptus. Med kun-
skap om dessa skogars potential ser vi på skog med andra ögon och vi upplever 
under dagen odlingslandskap med sockerrör, kaffe och virkesproduktion. 
Lunch efter vägen. Vi stannar till på eftermiddagen i indianreservatet Monte 
Pascoal där indianerna har levt i flera tusen år. Ankomst till Linhares och na-
turreservatet ”Reserva natural Vale” som ägs av det stora mineralföretaget 
Vale, ett av Brasiliens största företag. Vi checkar in på vårt hotell med tim-
merstugor i Atlantregnskogen. Frukost och middag ingår.  
 
Dag 10: Lö 21/3 Atlantregnskogen  

Besök i naturreservatet vi bor i med Atlantregnskog och rik biodiversitet. Vi börjar 
med besök på reservatets forskningsstation där vi får se en utställning om Atlantregnskogens 
utbredning, struktur, biologisk mångfald, hot och möjligheter, utställningar av frön, insekter, 
blommor, frukter mm. Vi gör en vandring i regnskogen med guide. Del av eftermiddagen fri till 
bad, relax, meditation, strövtåg och ev. besök på plantskola. Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 11: Sö 22/3 Från Atlantregnskogsområdet till Amazonas skogar 

Vårt flyg går sen eftermiddag från Vitoria via Sao Paulo mot Amazonas. På väg till flygplatsen 
passerar vi Aracruz, en gång världens största massabruk. Aracruz startades av norrmannen Er-
ling Lorentzen och ägs och drivs idag av ett Brasilianskt företag, Fibria, som även är delägare 
med Stora Enso i massabruket Veracel. Avresa Vitoria 18.17 mot Sao Paulo och vidare Sao Paulo 
23.00 till Manaus. Transport till vårt flytande hotell på Amazonasfloden. Frukost och lunch ingår. 



Dag 12: Må 23/3 Amazonas  

Transfer till vår båt som blir vårt hem under några dagar. Vi sover i hytter och börjar kryssning-
en uppströms Rio Negro till Anavilhanas Nationalpark (en av världens största sötvattensarkipela-
ger, en sann labyrint av vattenvägar). Efter frukost gör vi en tur med motorförsedda kanoter till 
en Igapó (årligen översvämmad skog) med möjligheter att se apor och sengångare i den fascine-
rande Amazondjungeln. Ett stopp med besök görs i byn Nova Airao, känd för tillverkning av lokala 
träbåtar. Lunchen följs av ett besök till ett inhemskt samhälle som lever av kassavaplantage, 
fiske, olika fruktplantager, palmer, gummiträd och paranötsträd. Middag ombord på båten och 
vidare färd mot Acajatubasjön. Från småbåtar upptäcker vi flodens alligatorer och andra nattle-
vande djur. Övernattning ombord på båten. Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 13: Ti 24/3 Djungelaktiviteter 

Efter frukost gör vi en djungelpromenad för att lära oss om Amazondjungelns hemligheter och 
få information om floran och faunan i denna underbara region. Tillbaka till båten för lunch. Efter 
lunch kan man ta en avkopplande simtur i Rio Negros mörka vatten tillsammans med Pink Dolphins 
(flasknosdelfiner) och upptäcka mer av ekosystemet på nära håll i kanoter. På eftermiddagen 
börjar båten sin resa nedströms Rio Negro mot Amazonfloden och mötet av deras vattenmassor. 
Middag serveras ombord och övernattning ombord på båten. Frukost, lunch och middag ingår.  
 

Dag 14: On 25/3 Från Amazonas till Rio, kontrastrik dag! 

Efter frukost besök med motorförsedda kanoter till Janaurarisjön för en promenad till de stora 
vattenliljorna = näckrosorna och samaumaträden samt att vi provar att fiska pirayor. Tillbaka till 
båten för att äntligen få se när Rio Negro och Amazonfloden möts. Avslutningslunch ombord och 
därefter åter till Manaus. I Manaus gör vi ett kort besök till Operahuset och därefter mot flyg-
platsen. Transport till flygplatsen för flyg 17.45 från Manaus till Rio 22.48. I Rio transport till 
hotell Augustos Copacabana. En kontrastrik dag, från Amazonas till Rio!! Frukost och lunch ingår. 



Dag 15: To 26/3 Rio, Rio…. 

Heldagstur med guidning i Rio. Utflykt till Corcovado och Sockertoppen, Kristusstatyn, stads-
rundtur, Copacabana mm. Frukost och barbequelunch ingår. 
 

 
 
 

 
 

 

Dag 16: Fr 27/3 Rio - mot Sverige 

Förmiddagen fri i Rio. Frukost ingår. Avresa mot flygplatsen från centrum på em. Vi flyger 19.37 
med flight JJ 3687 mot Europa och London.  
 

Dag 17: Lö 28/3 Ankomst Sverige 

Ankomst London 14.20 för vidare flyg mot Köpenhamn med ankomst 19.55. London mot Arlanda 
17.55 med ankomst 21.25.        
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



BETRÄFFANDE RESANDET I  SYDAMERIKABETRÄFFANDE RESANDET I  SYDAMERIKABETRÄFFANDE RESANDET I  SYDAMERIKABETRÄFFANDE RESANDET I  SYDAMERIKA 
När man tittar på resande i Sydamerika så är det stora avstånd mellan våra utvalda sevärdheter. 
Därför måste vi flyga mycket och vi har vägt in erfarenhet från flera personer samt diskuterat 
och bollat kring olika flygalternativ för att optimera flyget och minska väntetider, transfers. 
Sydamerika är enormt stort, dubbelt så stort som Europa, och Brasilien är världens femte 
största land efter Ryssland, Kina, Kanada och USA. För att optimera upplevelserna behöver vi 
förflytta oss dit “guldkornen” finns.   
 

Välkommen med oss på tur i Sydamerika! 

-Brasilien, Argentina , Paraguay 

Skogsresor/Fiesta Tours 

Juha Lehtonen och Jan Hedberg/Torbjörn Wiklund 
 

Pris vid 30 Betalande:  40930 kr från Arlanda,  41790 kr från Köpenhamn 

+ Flygskatt: 4964 kr från Arlanda, 5422 kr från Köpenhamn (per 24 nov kan förändras) 

Enkelrum:  7330 kr  

Detta ingår: 

• Flyg Stockholm/Köpenhamn-Frankfurt-Sao Paulo-Iguazu; Curitiba-Porto Seguro; Vitoria-Sao Paulo-
Manaus; Manaus-Rio-Frankfurt-Stockholm/Köpenhamn.  

• Busstransporter under hela resan.  
• Boende på bra hotell i dubbelrum. 
• Frukost alla dagar. 
• 7 luncher. 
• 11 middagar. 
• Rundresa med turistbuss. 
• Inträden enligt program. 
• Lokal svensktalande guide. 
• Lokala guider och företagsrepresentanter enligt program. 
• Svensktalande reseledare.   
• *Utbildningskompendium 

 

Detta ingår inte: 

• Flygskatt, se kostnad ovan.  

• Dricks: Till chauffören, på hotell samt måltider.  

• Måltider utanför programmet samt dryck till samtliga måltider. 

• OBS: Rese- 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 anmälningsblankett 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, 

Reis, samt deltagarantal.  

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i program och kostnader enligt allmänna 

resevillkor. Anmälningstid:  Så snart som möjligt. Anmälan skall ske skriftligen, på ifylld 

anmälningsblankett samt med anmälningsavgift 2500 kr/person, se ovan.  


