
 

SKOGSBRUK ”Down under” 
Australien-Nya Zeeland 13 jan - 2 feb 2016 (21 dagar) 
 

Från heta källor och skogsbruk på Nordön till jordbruk och vacker natur på Sydön, Nya Zee-
land. Från regnskogarna och stora Barriärrevet i Cairns i norr till Sydney och Eukalyptusskogar 
i sydöstra Australien. En skogsresa ”på andra sidan” med många oförglömliga möten och 
upplevelser med skog, natur och människor utöver det vanliga. Vi skapar minnen för livet! 
 

Reseledare: Jan Hedberg Sverige & James Powrie, Nya Zeeland. 
 

På begäran bjuder vi för tredje gången in till en annorlunda skogsresa till andra sidan jordklo-
tet. På södra halvklotet, flera timmar före oss i tidszoner snurrar vattnet åt andra hållet i hand-
fatet och vi kan bland annat uppleva mäktiga kauriträd, stjärnbilden ”Södra korset”, heta käl-
lor , maorier, flyglösa fåglar, får– och fruktfarmer, vacker natur, stora Barriärrevet, regnskogar, 
aboriginer, Eukalyptusträdens ursprung, Blue Mountains och enorma Eukalyptusskogar. Vi av-
slutar i världsstaden Sydney med operahuset, Harbour Bridge, stränderna mm….. 
             

 Välkommen på Tur med oss! 

 



Dag 1. On 13/1 
SVERIGE - BANGKOK 
Avresa  Arlanda   kl. 13.30  TG 961 
  Köpenhamn  kl. 14.00  TG 951  
 

Dag 2. To 14/1 
THAILAND - BANGKOK 
Ankomst Bangkok vid 6-tiden. Vi lämnar flygplatsen och tar bara med oss handbaga-
get. Utanför står bussen och väntar för att ta oss till den berömda FLOATING MARKET 
(Den flytande handelsmarknaden) i utkanten av Bangkok. En trevlig och intressant 
upplevelse. Efter ett par timmar med motorbåt på kanaler och marknad sätter vi kurs 
mot centrala BANGKOK för besök på det berömda GRAND PALACE samt lunch vid 
floden. Därefter går turen tillbaka till flygplatsen. Vi får tid att vila, shoppa innan vi är 
klara för sista etappen. Avresa Bangkok kl. 18.45 TG 491. Lunch ingår. 
 

Dag 3. Fr 15/1 
NYA ZEELAND—AUCKLAND 
Ankomst Auckland kl.12.05. Här möter buss och 
guide som tar oss till vårt hotell Rydges i Auck-
land. Middag serveras i OBSERVATORY RESTAU-
RANT i SKY TOWER 328 möh där man i klart väder 
ser 80 km i alla riktningar. Restaurangen ligger 
190 m över marken, roterande. Besök i tornet och 
middag ingår. 
 

Dag 4. Lö 16/1 
AUCKLAND 
På förmiddagen sightseeing i Nya Zeelands 
största stad. Vi besöker utsikten på Mt EDEN, QUEEN STREET, AMERICAS CUP VIADUCT, 
PARNELL och ROSE GARDEN, TAMAKI DRIVE och AUCKLAND DOMAIN. Resten av efter-
middagen fri för egna aktiviteter. Frukost och middag ingår. Vår skogsman på NZ, Ja-
mes Powrie, ansluter till middagen på hotellet. 
 

Dag 5. Sö 17/1 
AUCKLAND - ROTORUA 
Vi lämnar AUCKLAND och sätter kurs först söderut, sedan österut på Nord- 
ön för att bekanta oss med landsbygden. Vi gör ett besök i urskog på 
Coromandelhalvön, en skog med mäktiga KAURITRÄD. Lunch i trakterna 
av MATAMATA. Vi besöker en privat (FSC-certifierad) ”investeringsskog” 
med hög bördighet. Olika ägare på mark respektive träd och vi får en första intro-
duktion till Nya Zeelands skogsbruk. Besök på ett mjölkjordbruk där vi får ta del av eko-
nomi, miljökrav etc. Vi fortsätter till ROTORUA, de infödda MAORIERNAS högborg. 
Övernattning i ROTORUA på Sudima Lake Resort. Middag med kulturellt maoripro-
gram, mat från traditionell jordugn ”Hangi middag”. Frukost, lunch och middag ingår. 



Dag 6. Må 18/1 
ROTORUA — LAKE TAUPO 
Vårt skogsprogram fortsätter till ett skogsåkeri med 80-tal 
Kenworth och 40-tal Scania lastbilar. Ägaren känner till Sve-
rige alltför väl och vi får ett möte med en stark personlighet. 
På fm besöker vi TE PUIA, maoriernas hantverks- och konst-
centrum med bubblande lera och varma termiska källor. Vi 
gör en vandring i WHAKAREWAREWA skogen för att se 
enorma Redwoodträd och gamla bestånd av Douglasgran. 
Vi besöker KAINGAROA skogen för att se olika skötselmeto-
der, Radiatatall och skogsmaskiner med hjälp av företaget 
Interpine Forestry Innovation. Vi besöker HUKA FALLS och ser 
en kraftstation som utvinner el ur markens ångor. Övernatt-
ning i LAKE TAUPO på Lakeland Resort. Frukost, middag ingår. 

Dag 7. Ti 19/1 
LAKE TAUPO — NAPIER 
Vi kör vidare för att uppleva skogsavverkning, ”kabelkran/vajerkransavverkning” i ex-
tremt brant terräng. Vi besöker det största sågverket på Nya Zeeland PAN PAC FO-
REST PRODUCTS samt ett mycket intressant besök i hamnen med stora utskeppningar 
av skogsprodukter till främst Asienmarknaden. Övernattning 
på Quest hotell. Frukost och middag med skogsutbyte ingår. 
 

Dag 8. On 20/1 
NAPIER — WELLINGTON 
Företaget ROGER DICKIE NZ och Steve Bell presenterar skogs-
brukets påverkan på koldioxidbalansen samt förutsättningar-
na för att investera i skog på Nya Zeeland (se även vår hem-
sida). Efter skogsbesök stannar vi i MOUNT BRUCE fågelpark 
som arbetar med artbevarande av inhemska fåglar bland 
annat KIWI och KAKA. Nya Zeeland har många flyglösa fåglar 
som är starkt hotade. På em kommer vi till huvudstaden WEL-
LINGTON. Övernattning på Rydges, frukost och middag ingår. 
 

Dag 9. To 21/1 
WELLLINGTON — SYDÖN 
Vi korsar sundet mellan Nord- och Sydön med färja (ca 3 tim) till PICTON. Vi besöker 
en vingård som ägs av svenskar från Jönköping och får information om druvproduk-
tion och vinframställning på NZ. Är vädret bra kan det bli en 3 timmars valsafari från 
KAIKOURA på sen em, alternativt på fredag fm. Övernattning på Aspen Court Motel i 
Kaikoura. Frukost och middag ingår. 



Dag 10. Fr 22/1 
KAIKOURA - HAMNER SPRINGS 
Förmiddagen ägnar vi åt valsafari alt. 
egen tid i vackra Kaikoura (beroende på 
vädret). Vidare till HAMNER SPRINGS ter-
miska källor där vi får möjlighet att prova 
spabad i bergen. Resten av em fri. Lunch 
på egen hand. Övernattning på Drifters Inn. Frukost och middag ingår. 
 

Dag 11. Lö 23/1 
HAMNER SPRINGS - CHRISTCHURCH 
Vi börjar med ett skogsbesök och upplevelse av alpin urskog. Vidare söderut och be-
sök på en bondgård,”HIGH COUNTRY FARM”, får- och hjortfarm som är huvudnäring-
en i området. Vi tar del av ullproduktion, fårhundar i arbete, jord- och skogsbruk på 
hög höjd. Vi fortsätter mot CHRISTCHURCH för besök hos skogsägarfamiljen Wardle. 
De har fått utmärkelser för sitt skogsbrukande på NZ och deras son jobbar med forsk-
ning på Sveriges lantbruksuniversitet. Till CHRISTCHURCH för en sightseeing i staden 
som drabbats av jordskalv. Vi lär och ser konsekvenserna av dessa geovetenskapliga 
krafter. Vi bor på hotell ”Chateu on the park”. Frukost, lunch och middag ingår. 
 

Dag 12. Sö 24/1 
CHRISTCHURCH-QUEENSTOWN 
Vi kör söderut och upp i bergen till de mer alpina områdena av NZ. Den här dagen är 
en sightseeing dag med vackra berg och landskapsvyer. Har vi tur kan vi får en skymt 
av MT COOK, NZ högsta berg på 3724 möh. Väl framme i vackra QUEENSTOWN 
checkar vi in på hotell Copthorne lakefront. Frukost och lunch ingår. 
 

Dag 13. Må 25/1 
NYA ZEELAND - AUSTRALIEN 
Vi börjar med en guidad tur i trakterna kring Queenstown. Efter lunch flyger vi mot Au-
stralien och CAIRNS. Avresa Queenstown kl. 13.25, ankomst Cairns kl. 19.40. Här möter 
guide som tar oss till hotell Rydges. Frukost ingår. 
 

Dag 14. Ti 26/1 
CAIRNS REGNSKOG 
Efter frukost går turen till regnskogen i KURANDA. Vi börjar med en tågresa upp i regn-
skogen. Vi studerar och upplever regnskogen på en ny kontinent och tar del av kultu-
rella inslag med ursprungsbefolkningen, aboriginerna. Vi får tid att se oss om på kultur-

centret innan vi går ombord på en amfibiebil från andra världskriget som tar oss ut i 
skogen på land och vatten. Här kan vi också få se lite av regnskogens djurliv. BBQ-
lunch med tropisk inramning. Tid till lite shopping innan vi besöker regnskogen på nytt 
på ett annorlunda sätt och tar linbanan (Sky Rail) över trädtopparna. Det är 2 stopp 
på vägen där vi kan gå av, vandra bland träden och guidas av en professionell 
skogsguide. Frukost, lunch och middag ingår. 



Dag 15. On 27/1 
CAIRNS - STORA BARRIÄRREVET 
Idag ska vi besöka ett av naturens 7 underverk – GREAT BARRIER REEF - ett för oss an-
norlunda ekosystem även om Öland och Gotland är gamla korallrev. Turen går till det 
världsberömda revet utanför den australiska östkusten. Vi åker ca 1 timme norrut från 
CAIRNS till PORT DOUGLAS där båten/katamaranen QUICKSILVER tar oss ca 2 timmar 
ut i havet. Här ligger flottar, ubåt och dykcenter och väntar på gästerna. Här finns 
möjligheter att uppleva detta biologiska under genom olika aktiviteter. Vi kan dyka, 
snorkla, bada eller åka båt med glasbotten för att se det fantastiska livet i havet. 
Vissa aktiviteter kostar. Det går även bra att njuta av sol och bad. Vid Barriärrevet är 
det första gången många lär sig snorkla - en fantastisk upplevelse. Retur till PORT 
DOUGLAS och vårt hotell i CAIRNS. Kom ihåg handduk, baddräkt, hatt, solglasögon 
och solkräm. Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 16. To 28/1 
CAIRNS - BLUE MOUNTAINS 
Efter frukost tar bussen oss till flygplatsen. Avresa Cairns vid 9-tiden med ankomst SYD-
NEY vid 13-tiden. Här väntar nytt värdskap som tar oss västerut till FEATHERDALE WILD-
LIFE PARK där vi får bekanta oss med Australiens många gånger märkliga djurliv. Här 
är koalabjörn och känguru i sina rätta element. Vi åker vidare genom fina jordbruks-
områden som kallas för Australiens ”fruktskål”. Vi fortsätter upp i ”BLUE MOUNTAINS”, 
bergen som färgas blå av eukalyptusträdens avdunstning. Här skall vi uppleva euca-
lyptusträd, skogar och fina skogsmiljöer under ett dygn. Vi övernattar på Fairmont Re-
sort i LEURA. Frukost och middag ingår. Lunch på egen hand.  
 

Dag 17. Fr 29/1 
BLUE MOUNTAINS - SYDNEY 
Vi ägnar dagen i BLUE MOUNTAINS med den fantastiska utsikten över området som 
kallas för Australiens Grand Canyon med THREE SISTERS ROCK. Här får vi också höra 

varför det kallas EKODALEN. Vi gör skogsvandring, åker spårvagn med kabel och gon-
dol i och över skogarna. Retur till SYDNEY och incheckning på vårt hotell Travelodge 
som ligger inom promenadavstånd till down town. Vi inleder vår vistelse i Sydney med 
en middag i Sydney towers restaurang. Här har vi fantastisk utsikt över staden med 
Operahuset, ”Botany bay” som fått namn av en av Linnés lärjungar mm. Vackra vyer 
som fastnar på näthinnan även på oss ”skogisar”. Frukost och middag ingår.  
 



Dag 18. Lö 30/1 
SYDNEY  
Efter frukost börjar vi vår sightseeing i staden. Vi upplever välkända ställen som CHI-
NATOWN, DARLING HARBOUR, Mrs MACQUARIE´S CHAIR – varifrån man kan fotogra-
fera OPERAHUSET och HARBOUR BRIDGE tillsammans. Vidare förbi ST. MARY´S KATE-
DRALEN och KINGS CROSS, platsen för Sydneys nattliv. Vidare genom DOUBLE BAY 
och ROSE BAY, de mest exklusiva bostadsområdena och VALCLUSE HOUSE där den 
australiska konstitutionen blev underskriven mm. Passerar välkända ställen som SYD-
NEY HARBOUR BRIDGE, kända bad- och surfstränder som QUEENSCLIFFE, FRESHWATER, 
SOUTH CURLE. Vid lunchtid går vi ombord på kryssningsfartyget Capten Cook Cruises 
för en kryssning i hamnområdet. Här får vi se den fina staden från havet med HAR 

BOUR BRIDGE och OPERAHUSET mm. 
Förhoppningsvis kan vi avsluta guidningen med att se några opaler innan ankomst till 
vårt hotell Travelodge. Frukost och lunch ingår.  
 

Dag 19. Sö 31/1 
FRIDAG I SYDNEY 
Detta är för många världens finaste stad. Det finns mycket att se. Reseledarna ger 
goda råd. Vi kan nämna Operahuset, Botany Bay, Darling Harbour, Queen Victoria 
Building, många fina parker, Sydney Harbour, the Rocks mm. Det finns massor att se 
och uppleva. Frukost ingår.  
 

Dag 20. Må 1/2 
SYDNEY - BANGKOK - MOT SKANDINAVIEN 
Efter frukost beger vi oss till flygplatsen. Avresa Sydney kl. 10.00 TG 476 med ankomst 
Bangkok kl. 15.25. Här finns möjlighet att hyra ett vilrum/hotellrum för några timmars 
vila i väntan på planet mot Sverige.  
OBS! Möjlighet till ”Stop over” förläng några dagar i Thailand. 
 

Dag 21. Ti 2/2 
ANKOMST SVERIGE 
Avresa Bangkok kl. 01.30 TG 960 med ankomst Stockholm, Arlanda kl. 06.15. 
Avresa Bangkok kl. 00.50 TG 950 med ankomst Köpenhamn kl. 06.35. 
 

MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL DAGAR/STANNA I THAILAND PÅ HEMVÄGEN  
Det finns möjlighet att förlänga resan med några dagar i Thailand på hemresan. Tid 
till reflektion, sol, bad och några lugna dagar innan vi 
anländer hem till snö och högvinter i Sverige och 
Skandinavien. Fyra promille av jordens befolkning bor 
norr om 60:e breddgraden vilket gör att vi svenskar 
måste inse att vi tillhör en minoritet på jorden som le-
ver med fyra årstider och sträng vinter. Hemkomsten 
från sol och värme på södra halvklotet blir mycket 
kontrastrik och en upplevelse i sig. Har du tid och möj-
lighet förläng med några dagar efter egna önskemål. 



 

Hjärtligt välkommen på Tur med oss! 
 

Skogsresor 
 
Jan Hedberg  
 
www.skogsresor.se    jan@skogsresor.se     070-671 72 22 
 

 

 Pris: 59.850 SEK från Arlanda, +ca1900 SEK/pers från Köpenhamn, exkl flygskatt 
 (vid 30 betalande, min 25 pers för att resan skall bli av) 
 

 Flygskatt: +6774 kr/pers Arlanda, +6228 kr/pers K-hamn (150518, kan förändras) 

 Enkelrum:  +8350 SEK  

Detta ingår: 

• Flyg Arlanda - Bangkok-Auckland med retur från Sydney med Thai Airways 
Queenstown-Cairns –Sydney med Jetstar 

• Rundresa med buss enligt programmet i NZ och Australien  
• Alla flygplatstransporter 
• Färja mellan Nord- och Sydön på Nya Zeeland 
• Dagstur i Bangkok med guide inkl. lunch 
• 17 nätters boende i dubbelrum på bra hotell  
• 17 frukostar 
• 7 luncher 
• 13 middagar 
• Inträden till servärdheter enligt programmet; Kulturella uppträdanden på Nya 

Zeeland, val-/definsafari på NZ, tåg i regnskogen vid Kuranda, amfibietur i 
regnskogen, kabinbana i regnskogen i Cairns, båttur med flera olika aktiviteter 
vid Barriärrevet, hamnkryssning i Sydney, kabinbana och spårvagn/kabelbana 
i regnskogen i Blue Mountains 

• Skogliga studiebesök och skogliga arrangemang i skog och skogsindustri 
• 2 reseledare/guider (service och översättning) 
• Svensktalande skoglig guide hela resan på Nya Zeeland  
• 4 dagar med engelsktalande guide i Australien (översättning av reseledare) 
 
Detta ingår inte: 

• Flygskatt enligt ovan 
• Dricks: Till chaufförer, guider och hotell motsvarande ca 80 USD 
• Dricka till måltider som ingår i programmet 
• Måltider som ej preciserats i programmet 
• Rese- och avbeställningsskydd. Ingen bör åka utan försäkring. Kontrollera med 

ditt hemförsäkringsbolag i första hand eller kontakta ERV 0770-457 971. 
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i program och kostnader enligt allmänna rese-
villkor. Samt justering av pris med avseende på antal deltagare, valutakurser i USD, 
AUD och NZD. 
 

Giltig anmälan: Anmälningsavgift 2500 kr/person sätts in på Bg 5251-4908 
(Skogsresor) samt att anmälningsblankett skickas in till Skogsresor, Kampåkern 100, 
864 92 Matfors. Slutfaktura kommer att sändas ut ca 3-4 veckor innan avresa efter 
justeringar för antal deltagare samt valutakurs- och flygskattförändringar.  


