
21/4 - 6/5 2020 • Reseledare: Bo Ohlsson, Gesala International och Jan Hedberg, Skogsresor.

Vietnam-Kina-Hongkong
Svenska skogsägare träffar vietnamesiska och följer svenskt virke i Kina. 
Landsbygd möter stad, produktion möter konsumtion. Följ med och upp- 
lev nutid med föraning om framtid.



Dag 1 – tis 21/4

Avresa ARN/CPH
Avfärd från Arlanda på em. Vi flyger med välkända Qatar Air-
ways som har en av världens modernaste flygflottor via Doha 
till Hanoi.

Dag 2 – ons 22/4

Ankomst Ha Noi
Vi far direkt vidare med buss ut på landsbygden genom Röda 
flodens delta upp mot bergsområdena och Bai Bang. Inkvarte-
ring på hotell i Viet Tri (Phu Tho). Välkomstmiddag och kort 
presentation. F/M

Dag 3 – tors 23/4 
Bai Bang – Ca Dinh – Tuyen Quang
Dagen börjar med att träffa ledningen och besöka massa-  
och pappersbruket i Bai Bang. Jättefiasko eller Sveriges ”bästa 
biståndsprojekt” – bedöm själv! Vi fortsätter till en by där vi 
tas emot av byns bönder och deras familjer. Vi delar upp oss 
i grupper och varje grupp besöker en familj. Vi får tillfälle att 
se risfält, trädplanteringar, boskap, bostad och allt som hör till, 
samt möjlighet att ställa frågor till 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 byborna, fortsätter vi till Tyen 
Quang för övernattning. F/L/M

Dag 4 – fre 24/4  
Tyen Quang – District Office, Ham Yen  
Village, Brigade 5,Thai Nguyen
Vi börjar dagen med att besöka District office kommunkontor 
innan ett besök i byn Brigade 5. Vi tas emot av byledningen och 
bybor. Vi gör även ett besök i byns nya dagis. Vi är nu i början 
av bergsområdena, som ursprungligen beboddes av så kallade 

etniska minoriteter, och det framgår av den blandade bebyg-
gelsen. Vi äter lunch i byn, innan vi fortsätter till Thai Nguyen, en 
växande stad med en intressant kolonial historia. På kvällen gör 
vi ett smaktest av säsongens olika frukter. Övernattning i Thai 
Nguyen. F/L/M

Dag 5 – lör 25/4 
Than 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 serveras franskvietnamesisk mat och 
övernattar på den bekväma båten. Vi kommer att göra en del 
strandhugg för att bl a besöka en flytande fiskeby, grottor och  
en badstrand. Det finns tillfälle till massage på båten och möjlig-
het att fiska. På kvällen är det vietnamesisk matlagningsdemon-
stration, och på morgonen traditionell morgongymnastik på övre 
däck. F/L/M

Dag 6 – sön 26/4 
Ha Long Bay – Hanoi
Vi fortsätter att njuta av skärgården och båtturen på vår Djonk. 
Vi äter lunch på båten innan vi återvänder till Hanoi på em. På 
kvällen kan vi på egen hand undersöka Ha Noi´s gamla stad. F/L

Dag 7 – mån 27/4 
Hanoi – Ho Chi Minh
Vi börjar dagen med en guidad tur innan vi besöker Ho Chi 
Minh Mausoleum, där Onkel Ho ligger på ”Lit de Parade”. Vi 
fortsätter med Litteraturtemplet som är Vietnams äldsta Univer-
sitet, kanske 900 år gammalt. Det blir en rundtur i Ha Noi, där vi 
kan se fina exempel på gammal fransk och vietnamesisk arkitek-
tur. Efter gemensam lunch avslutar vi med en tur med Trischa. 
Avslutningsmiddag på den berömda ”Cha Ca”, Fish Restaurant 
för att sedan se Puppet Theater, Vietnamesisk traditionell vatten-
dockteater. F/L/M

Dag 8 –tis 28/4 
Hanoi – Shanghai 
På morgonen flyger vi från Ha Noi och när vi landat i Shanghai 
möts vi av vår guide som tar oss med på resa med Maglev-tåget, 
ett ”högteknologiskt magnettåg” mot centrum. Stadsrundtur i 
Shanghai med besök i Shanghai Tower, Asiens högsta byggnad 
och Nanjing road. Vi upplever Shanghais imponerande sky-
line med dessa höga skyskrapor. Efteråt gemensam middag på 
restaurang med akrobatshow. F/M



Dag 9 – ons 29/4 

Shanghai Södra
Heldag med Södra och introduktion till deras trämarknad. Fort-
satt information och diskussion om ”Kinamarknaden”. Södras 
marknadsansvarige för Kinamarknaden, eller hans personal, mö-
ter upp och delger sina erfarenheter. Vi besöker en av världens 
största hamnar i Shanghai. Vi ser rundvirkeslager, lager med sågat 
virke från Sverige samt preliminärt besöker ett sågverk i hamn-
området. Därefter egen tid till strövtåg som t ex World Financial 
Center med fantastisk utsikt över staden. F/L

Dag 10 – tors 30/4 
Shanghai – Beijing med tåg
Dagen börjar med ett preliminärt besök av representanter från 
Bergkvist såg i Insjön som vid resan 2017 gjorde stort intryck  
på oss alla. Vi besöker, om tid ges, basarområdet och Yuyuan-
parken innan vi tar snabbtåget till Beijing. Tåget susar fram i över 
300 km/h men det känns som 30 km/h. Sightseeing i Beijing 
innan incheckning och gemensam middag. F/M

Dag 11 – fre 1/5 
Heldag i Beijing
Kina brukar kallas Mittens Rike och 
idag ser vi själva hjärtat – Beijing.Vi 
börjar med Himmelska Fridens 
Torg och Den Förbjudna Staden 
innan lunch och därefter Himmel-
ens tempel. Sedan tar vi oss till den 
gamla delen, Hutong, där vi åker 
rikshaw, cykeltaxi och tar en prome-
nad i de trånga gränderna. Shopping 
om man så vill av siden, pärlor och 
annat på marknaden. F/L

Dag 12 – lör 2/5 

Beijing 
Utflykt till Kinesiska Muren 
med möjlighet att promenera. 
Tid att beundra byggnadsverket 
och utsikten. Ett kort stopp vid 
OS-arenorna på väg tillbaka 
till centrum och te-ceremoni. 
Avskedsmiddag med Peking-
anka. F/L/M

Dag 13 – sön 3/5
Beijing - Hongkong
Efter frukosten åker vi till flygplatsen för att åka vidare till 
Hongkong. Vi börjar Hong Kongbesöket med en guidad tur i 
buss – Hong Kongön, Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen 
fiskeby med kort båttur i traditionell båt. Gemensam middag 
innan återfärd till hotellet. F/M

Dag 14 – mån 4/5
Hong Kong
Vi lämnar Hongkong och Cow-
loon och åker mot Shenzhen i
Kina där vi skall möta svenska 
SETRA (delägs av Mellanskog
och Sveaskog) och en av deras 
kunder på Kinamarknaden. Vi 
får en introduktion till använ-
dande av trä på den omtalade
”Kinamarknaden”. Vilka behov har den kinesiska befolkningen
(1,4 miljarder människor) av träfiber, sågat och massa? Vad
använder man sågat virke till? Vad använder kineserna svenskt
trä till? På eftermiddagen tar vi oss till vårt hotell i Hongkong
med tid för lite shopping och sightseeing på egen hand. F/L

Dag 15 – tis 5/5
Hong Kong - hemresa
Efter frukost ledig dag. På kvällen transfer från hotellet till flyg-
platsen för vårt flyg via Dubai mot Sverige. F

Dag 16 – ons 6/5
Ankomst Sverige
Vi anländer till Arlanda/Kastrup efter lunch med förhopp-
ningsvis många fina minnen, kunskaper och insikter om  
utvecklingen i Asien och världen. 



Anmälan
Intresseanmälan görs på blankett som finns på Skogsresors 
hemsida www.skogsresor.se eller beställs av Jan Hedberg.

Frågor kring resa och program
Jan Hedberg, 070-671 72 22, jan@skogsresor.se  
Bo Ohlsson, 070-491 18 11, bo-gun.ohlsson@gesalaintab.se

Fakta om resan 

Pris vid 30 deltagare: 
Pris: 45 500 kr/pers, tillägg Köpenhamn 700 sek

I grundpriset ingår:
• Flygresor t o r, Stockholm-Ha Noi-Shanghai-Arl via Dubai 
• Flygskatter, passageraravgifter och bränsletillägg  
   (ca 1700 sek i sept, kan ändras)
• Inrikesflyg Peking – Hongkong
• Hotell
• Måltider som nämns i programmet,  
   F/L/M (frukost/lunch/middag)
• Transport och entrébiljetter enligt beskrivning
• Studiebesök
• Engelsktalande lokal guide och översättning till svenska
• Svenska reseledare

Detta ingår ej:
• Visum
• Måltider som ej anges i programmet
• Dryck
• Dricks/tips ca 50 USD/pers
• Avbeställningsskydd och reseförsäkring

OBS!
Då resan ligger långt fram och flyget inte är bekräftat kan 
priset komma att justeras. Priserna gäller under förutsättning 
att gruppen består av minst 30 deltagare. Minimum 30 del- 
tagare för genomförande. Vi reserverar oss för ändringar  
enligt allmänna resevillkor. Reservation för ändringar i prog-
rammet och kostnader. Cirka fem veckor före avresa gör vi  
en avstämning för att kontrollera om priset behöver justeras 
mot aktuella valutakurser samt antal deltagare.


