Skogsbruk i Portugal - inte bara sardiner och portvin 16– 22 sept 2018
Med Mellanskog, Södra Dalarnas Sbo och reseledning Jan Hedberg & Odd Herud
Följ med oss i höst till ett av våra minsta europeiska länder i sydvästra hörnet av Europa. Portugal är en liten europé med stor skoglig potential, ett udda skogsbruksland. Med ca 1/5 av Sveriges yta har Portugal förvånansvärt mycket att visa upp för oss agrara skogs– och jordbrukare.
Här gjorde svenskar redan på 1800-talet satsning på skogsbruk och massaindustri.
Vi startar resan i Lissabon. Vi kommer framför allt att uppleva eukalyptusskogar, från plantförädling till skogsskötsel och industri men även tall– och korkekskogar. Vi tar del av den intressanta svenska industrisatsningen på 60-talet med plantageskogsbruk i företaget Celbi, idag ett
av de största skogsbolagen i Portugal.
Vi kommer även att få uppleva och se olivplantage, vin-, grönsaks-, risodling och saltindunstning. I Porto tar vi del av portvinets odlingsförutsättningar och historik , i Lissabon får vi höra
Fado "en mycket typisk portugisisk sång och musik, som uttrycker längtan och sorg". Många
intressanta möten med härliga människor och ett varierande soligt landskap. Nya
smakupplevelser i det portugisiska köket kan ge inspiration och input i skogsbrukarköken
hemma i Sverige. Ett litet europeiskt land med skogligt intressanta erfarenheter och potential.
Följ med oss på resa i skördetid…

Sista anmälningsdag 1 juni.

Dag 1 Sönd 16 sept
Vi samlas på Arlanda resp Kastrup vid lunchtid för flyg till Portugal med ankomst Lissabon ca 18-tid. Vår buss tar oss in till Lissabon och vårt hotell. Efter välkomstmiddag
finns möjlighet för den som vill undersöka staden mer. Middag ingår.
Dag 2 Månd 17 sept
Vi lämnar Lissabon och kör först väst efter kusten Vi gör ett stopp där tidiga portugisiska Världsomseglare som Henrik sjöfarare, Ferdinand Magellan och Vasco da Gama
startade sina resor i sökandet efter den ”Nya världen”. Vi fortsätter nordväst till mourerstaden Obidos. Vi börjar med att ta del av Celbis växtförädlingsprogram, plantskola, fortsätter med besök i olika eucalyptusbestånd för att ta del av skogsskötselmetoder och förhoppningsvis besök på någon avverkning. Här får vi uppleva hög produktion och korta omloppstider för oss nordbor. Lunch äter vi hos familjen Silveira som
driver bed and breakfast med agral inriktning. Jose Julio Silveira har ett förflutet som
skogvaktare i ”svensk-företaget” Celbi. På eftermiddagen gör vi en promenad inom
murarna i gamla Obidos innan vi kör vidare till Figueira da Foz, som betyder fikonträdet vid flodmynningen, för övernattning. Frukost, lunch och en förrätt till middagen i
speciell miljö ingår. Middag på egen hand, övernattning på hotell Mercure i staden.
Dag 3 Tisd 18 sept

Vi börjar dagen med besök på fisk och grönsaksmarkanden. Fortsätter till Celbis massaindustri (förkortning av cellulosa och Billerud) som ligger strax söder om Figueira da
Foz. Här tar vi del av en intressant svensk skoglig investering som startade redan på 60
-talet och som idag är ett av Portugals största skogsföretag. Odd som var med och
startade upp verksamheten under drygt 10 år berättar och delar med sig av sina erfarenheter. Med på bussen har vi också Jose Goncalves, fd skogvaktare vid Celbi
som eskorterar oss och delar med sig av sina erfarenheter. Vi återvänder till Figueira
da Foz för att se hur saltindunstning går till. Vi kör genom risodlingar, en gröda som
många kanske inte visste odlas i Europa. Alternativ till fm program ges i form av shopping och besök på torghandel. Gemensam lunch i Figueira. Vi fortsätter norrut till trakterna för Portugals första massaindustri som etablerades av svensken Bergqvist 1888.
Idag är bruket nedlagt utan spår av industrin, men vi får en känsla av fler modiga innovativa skogliga svenskar. Vi stannar till i Bucacoskogen med jaktslott, intressanta
gamla skogar och ett arboretum med många trädslag. Vi passerar blåbärsodlingar
på vägen norrut till Porto där får middag och besök på ett portvinshus i norrsluttningen av älvbrinken till Douroälven. Frukost, lunch och middag ingår. Hotell i Porto.
Dag 4 Onsd 19 sept
Vi börjar med en fantastisk bussresa uppströms Duoroälven för att sedan göra en båttur och njuta av naturen och de bearbetade odlingsterrasserna. Lanskapet blir mer
och mer dramatiskt ju mer österut man kommer. En lättare lunch servers på båten. På
eftermiddagen kör vi söderut och planerar för stopp i olivplantage, pinjeskog och ev
resinproduktion från tallar. Middag på en välkänd kycklingrestaurang i Malaposta.
Övernattning i orten Luzo, känd för sitt vatten. Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 5 Tors 20 sept
Efter frukost fortsätter vi söderut för att besöka ett barrsågverk där man sågar tall, Pinus pinaster. Vår buss tar oss sedan till ett korkekbestånd för att lära om detta för oss
annorlunda skogsbrukande. Skörden äger rum i augusti-september och vi hoppas
kunna ta del av denna ovanliga trädskörd där träden skattas flera gånger. Frukost,
pic-nic lunch i korkekskog ingår. Hotell och middag på egen hand i Lissabon

Dag 6 Fred 21 sept
Vi börjar dagen med en utflykt sydöst ut genom jordbruksområden. Jan Pettersson
från Skåne är vår lokala guide. Han har jobbat i jordbruksbranschen i mer än 30 år i
Portugal och känner till förhållanden och historik. Vidare in till Lissabon för en guidad
tur genom stadens mest intressanta delar. Gamla stadsdelarna, historiska byggnader,
belägenheten mot väldiga Atlanten är intressanta miljöer. Avslutningsmiddag med
”Fado”, traditionell portugisisk musik. Frukost och middag ingår.
Dag 6 Lörd 22 sept
Frukost och egen tid i Lissabon fram till ca 15-tiden då vi kör ut till flygplatsen för direktflyg till Arlanda med ankomst på kvällen, Kastrup tidigare på dagen. Frukost ingår.
OBS! Pris vid 40 betalande: 18 350 kr (inkl Europa moms 2,67%)
Enkelrumstillägg: 4950 kr
Detta ingår:
♦
Flyg T & R Lissabon med SAS/ARL, TAP/CPH inkl. flygskatt 924 kr/Arl, 796 kr/Cph (obs! kan ändras)
♦
Buss hela tiden i Portugal inkl. transfers till flygplats
♦
Båtresa på Douro floden (2 timmar)
♦
Hotellboende i dubbelrum med bra standard, 6 övernattningar
♦
Måltider enligt program, frukostpension alla dagar, 4 luncher, 4 middagar
♦
Inträden enligt program, portvinkällare, parker mm
♦
Studiebesök enligt program
♦
Guidning och reseledning av två svensktalande guider
♦
Lokala guider och kontaktpersoner samt företagsbesök
♦
Kompendium, studiehäfte
Detta ingår inte:
♦

Övriga måltider utöver program

♦

Dryck till maten (dryck ingår till vissa måltider)

♦

Ev vinprovning utanför program

♦

Dricks till chaufför o lokala guider (tot. ca 25 Eur samlas in). Även på rummen.

Reservation för ändringar i pris pga valutaförändringar, antal resedeltagare samt allmänna resevillkor.
Anmälan sker på Skogsresors anmälningsblankett med kopia på passet samt anmavgift 2500kr/p till Bg 5251-4908

Välkommen på Tur med oss!
Jan & Odd
www.skogsresor.se

jan@skogsresor.se +46 70-671 72 22 Jan

+46-70-313 25 68 Odd

