
Cirka 2/3 av jordens befolkning bor i Asien. Följ med till Sydost- 

asien för att uppleva Hongkong, Vietnam och Kina och få en 

känsla för skog och träprodukter på Asienmarknaden. Efter ett 

par dagar i Hongkong fortsätter vi till Vietnam för att uppleva det 

Svenska skogliga biståndsprojektet BaiBang som startades upp  

på 1970-talet. Fiasko eller succe? Är det det bästa Svenska  

internationella skogsprojektet som vi åstadkommit? Följ med och 

avgör själv! Förutom Bai Bangs ledning och själva pappersbruket 

besöker vi två byar och träffar skogsägarna som förser pappers- 

bruket med virke. Med hjälp av tolkar kan vi diskutera med  

bönderna om de förändringar som byarna genomgått under  

de senaste 40 åren. Bo Ohlsson har varit i kontakt med bägge 

byarna sedan 1984, och sett hur det gått från djupaste armod  

till ett relativt välstånd idag. Vad säger bönderna själva om hur 

detta gått till?

Vi fortsätter till den mycket omtalade ”Kinamarknaden” som  

vi ständigt hör talas om. Vilka behov av trä har de 1,4 miljarder  

kineserna som lever i Sydostasien? Möjligheter och hot! Vi träffar 

svenska representanter som säljer våra träprodukter på Kina- 

marknaden och besöker någon av deras kunder, upplever  

en av världens största hamnar som är strategiskt logistikcentrum  

för våra träfibrer från Sverige. Följ med och se vart dina fibrer  

och träd tar vägen i världens folkrikaste land, världens  

3:e största land till ytan.

Vietnam och Kina
Reseledning Bo Ohlsson och Jan Hedberg

Måndag 17 april – Måndag 1 maj 2017

S KO G L I G  S T U D I ER ESA

Te, mangoträd, maniok, ris, ananas, hus, trädplanteringar.  
1980 var detta kala ytor utan växtlighet. Hur gick detta till?



Dag 1, måndag 17 april: 
Avresa från Köpenhamn vid lunchtid via Stockholm kl 15:00.

Dag 2, tisdag 18 april: Hongkong
Ankomst Hongkong 07:20. Vi börjar Hongkongbesöket med en guidad tur  
i buss – Hongkongön, Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen Fiskeby med kort båttur,  
juvelerarbutik mm. Del av eftermiddag fri för shopping och egna strövtåg. F/L/M.
Gemensam middag på kvällen.

Dag 3, onsdag 19 april: Hongkong – Shenzhen – Hongkong
Vi lämnar Hongkong och Cowloon och kör mot Shenzhen i Kina där vi skall möta  
svenska SETRA (delägs av Mellanskog och Sveaskog) och en av deras kunder på Kina- 
marknaden. Här får vi en introduktion till användande av trä på den omtalade ”Kina- 
markanden”. Vilka behov har den kinesiska befolkningen (1,4 miljarder människor) av 
träfiber, sågat och som massa? Hur ser marknaden ut, vad använder man sågat virke till? 
Till vad använder kineserna svenskt trä från våra skogar? Vi får en ide om produkter och 
slutkunder genom att vi besöker en av SETRAS kunder som troligtvis blir en möbelfabrik. 
På eftermiddagen reser vi åter till vårt hotell i Hongkong med tid för lite shopping och 
sightseeing på egen hand. F/L.

Dag 4, torsdag 20 april: Hongkong – Hanoi
Egen tid och sightseeing i Hongkong/Kowloon. På eftermiddagen 15:55 flyger vi  
till Hanoi och ankommer i Vietnam 17:05. Vi far direkt vidare med buss genom Röda 
Flodens Delta upp mot bergsområdena och Bai Bang under ca 2 timmar,  
för inkvartering på hotell i Viet Tri, en stad nära Bai Bang. F/L/M. 

Dag 5, fredag 21 april: Bai Bang – byn Ca Dinh – Tyen Quang
Vi börjar dagen med att träffa ledningen för massa- och pappersbruket i Bai Bang.  
Jättefiasko eller Sveriges ”bästa biståndsprojekt” – bedöm själv! Därefter fortsätter vi till  
en by, där vi tas emot av byns bönder och deras familjer samt besöker gårdar och  
planteringar. Vi delar upp oss i grupper om  
5–8 personer, och till varje grupp hör en tolk.  
Varje grupp besöker en familj och får tillfälle  
besöka risfält, trädplanteringar, boskap, bostad 
och vad som därtill hör, samt möjligheter att 
fråga och diskutera med bönderna. Allt virke  
till Bai Bang kommer numera från enskilda  
små planteringar, och hur det blev så kan  
bönderna berätta om. Efter sen lunch, tillagad 
av byn, fortsätter vi till Tyen Quang för över- 
nattning. På kvällen kan vi reflektera över  
vad vi upplevt under dagen. F/L/M. 

Dag 6, lördag 22 april: 
Tyen Quang – byn Brigade 5 – Thai Nguyen
Vi börjar dagen med ett besök i byn Brigade 5, där vi tas emot av byledningen  
och bybor. Även här träffar vi invånarna i byn, och kan också bese byns nya dagis.  
Vi gör under resans gång en liten studie för att se om vi kan belägga utvecklingen  
i området. Vi är nu i början av bergsområdena, som ursprungligen beboddes  
av så kallade etniska minoriteter, och det framgår av den blandade bebyggelsen.  
Vi äter lunch i byn, innan vi fortsätter till Thai Nguyen, en växande stad med  
en intressant kolonial historia. 
På kvällen gör vi en smaktest av olika frukter.  
Övernattning i Thai Nguyen. F/L/M. 

Preliminärt program 

En välkänd vy från Bai Bang pappersbruk

Dag 4

Avverkning för leverans till Bai Bang

Dag 5

I Brigade 5 tycker de att vi med 50 ha 
skog är jätterika. Själva har dem kanske 
0.5 ha – men dom kan skörda efter 6 år

Dag 6

Årets avverkning räckte till en moppe 

Bonde i Ca Dinh 

Dag 5



Preliminärt program 

Dag 7, söndag 23 April: Thai Nguyen – Ha Long Bay 
Efter frukost far vi till Ha Long Bay, där vi kommer att tillbringa dagen och natten på en 
Djonk, som tar oss ut i Ha Long Bays fantastiska skärgård. Vi äter utmärkt franskvietnamesisk 
mat och sover på den bekväma båten. Vi kommer att göra en del strandhugg för att besöka, 
bl. a. en flytande fiskeby, grottor och en badstrand. Det finns tillfälle till massage på båten, 
och passar inte det kan vi fiska. På kvällen är det Vietnamesisk matlagningsdemonstration, 
och på morgonen traditionell morgongymnastik på övre däck. F/L/M. 

Dag 8, måndag 24 april: Ha Long Bay – Hanoi
Vi fortsätter att njuta av skärgården och båtturen på vår Djonk och intar lunch på båten 
innan vi återvänder till Hanoi på em. På kvällen kan vi på egen hand undersöka Ha Noi ś 
gamla stad, där vi bor centralt på Hotell Gondola, samt prova på lokal mat. F/L.

Dag 9, tisdagen 25 april: Hanoi
Efter frukost besöker vi Ho Chi Minh Mausoleum, där Onkel Ho ligger på ”Lit de Parade”.  
Vi fortsätter med Litteraturtemplet som är Vietnams äldsta Universitet, kanske 900 år  
gammalt. Det blir också en rundtur i Ha Noi, där vi kan se fina exempel på gammal fransk 
och Vietnamesisk arkitektur. Efter gemensam lunch avslutar vi med en tur med Trischa och 
sedan är det tid för egna strövtåg. Middag äter vi på den berömda ”Cha Ca”, Fish Restaurant, 
och sen ser vi på Puppet Theater, Vietnamesisk traditionell Vattendockteater. F/L/M. 

Dag 10, onsdag 26 april: Hanoi – Shanghai
Vi flyger på förmiddagen 10:10 från Hanoi mot Shanghai 14:15. Efter ankomst möte med 
lokal guide, sightseeing och orientering i staden innan vi checkar in på Paradise Hotell  
med bra läge nära Nanjing road och The Bund. Middag och Akrobatshow. F/M.

Dag 11, torsdag 27 april: Shanghai/Södra
Heldag med Södra och introduktion till deras trämarknad. Fortsatt information och  
diskussion om ”Kinamarkanden”. Christer Bladh, Södras marknadsansvarige för Kina- 
marknaden planerar för att möta oss och delge sina erfarenheter. Vilka behov har  
den kinesiska befolkningen (1,4 miljarder människor) av träfiber, sågat och som massa?  
Hur ser marknaden ut för Södra, vad använder man sågat virke till? Besök i en  
av världens största hamnar i Shanghai, mm. På fri tid egna strövtåg som  
t ex World Financial Center med fantastisk utsikt över staden. F/L.

Dag 12, fredag 28 april: Shanghai – Beijing
Utcheckning och sightseeing. Basarområdet och Yu Garden. Snabbtåg till Beijing  
kl 14:00 ankomst kl 18:48. Möte med lokalguide och transfer till hotellet innan  
gemensam middag. F/M.

Dag 13, lördag 29 april: Beijing
Kina brukar kallas Mittens Rike, idag ser vi själva hjärtat av riket: Heldags sightseeing  
i Beijing. Himmelska Fridens Torg, Förbjudna Staden. Cykelrikshatur med lunch i familj  
i de gamla renoverade hutongerna. Eventuellt shopping – siden, pärlor och annat  
på marknaden. Gemensam middag. F/L/M.

Dag 14, söndag 30 april: Beijing
Utflykt till Kinesiska Muren vid Badaling. Tid att promenera på muren och beundra
byggnadsverket och utsikten. Lunch. På vägen tillbaka till centrum kort stopp vid  
OS-arenorna och Te-ceremoni. Avskedsmiddag med Beijing anka. F/L/M.  

Dag 15, måndag 1 maj: Beijing – Köpenhman – Arlanda
Morgonen fri att promenera i hotellets närhet. Morgongymnastik i Taorantingpark?
Transfer och avresa från Beijing kl 14:50 ankomst Köpenhamn kl 18:40.  
Avresa från Köpenhamn kl 20:40 ankomst Stockholm kl 21:50. F/.

Thai Nguyen – Ha Long Bay

Franskt kolonialt förflutet – Operan 
i Ha Noi

Dag 7

Dag 8



DETTA INGÅR

• Reguljärt flyg med SAS ToR samt övriga flyg enl program.

• Del i dubbelrum med frukost.

• Busstransporter enligt program inkl tullavgifter samt tåg 
 Shanghai – Beijing andra klass.

• Båttur/kryssning i Halong Bai

• Visum till Kina (kostnad för rekommenderat brev för pass 
 till kommer).

• Sightseeing och entréer enligt program.

• Engelsktalande lokalguider under industri, bybesök, stadstur 
i Vietnam samt hela dagsprogrammet i Shanghai, Beijing. 
Under transfer och sightseeing i Hong Kong.

• Måltider enligt program: 11 luncher och 10 middagar.

• I Shanghai och Beijing ett glas öl, vatten, läsk till måltider.

• Vietnam en flaska vatten per dag.

DETTA INGÅR EJ

• Utfärder, entréer utöver programmet.

• Avbeställningsskydd.

• Reseförsäkringar.

• Sedvanlig dricks till chaufförer och guider mm. 
 Vi samlar in ca 45 usd/pers.

• Ev flygplatsskatter.

Adress: SKOGSRESOR c/o Jan Hedberg, Bondegatan 30 A, 791 62 FALUN 
 alt. Kampåkern 100, 864 92 Matfors

Telefon: 070-671 72 22 (Jan Hedberg) eller 070-491 18 11 (Bo Ohlsson)
E-post: jan@skogsresor.se, Hemsida: www.skogsresor.se

contourair.se
019-333 000

I samarbete med

 och  Compagnon Voyage

Reservation för ändringar i program och pris enligt allmänna resevillkor (SRF) 
samt valutakurser och antal resenärer.

Pris vid 30 betalande och boende i dubbelrum: 

34.550 kr 

Flygskatt tillkommer med 4.005 kr (22 dec 2016) 
Enkelrumstillägg 6.450 kr


