
”Skog & framtid i öknen” med Skogsresor
 Världsutställningen Expo 2020 i Dubai, Förenade Arabemiraten
Dubai är en smältdegel i ordets sanna bemärkelse. Här möter gammalt nytt och tradition möter modernitet. I de gamla kvarterens 
basarer säljer handlare kryddor och mattor; i centrala Dubai tornar skyskraporna upp sig, den ena mer spektakulär än den andra. 
Under denna resa får vi uppleva det bästa staden har att erbjuda och får även en rundtur i Förenade Arabemiratens huvudstad 
Abu Dhabi. Dessutom njuter vi av lugnet under den stjärnklara himlen i öknen och gör en kryssning med en arabisk båt. Besöken 
på världsutställningen Expo 2020 med temat skog är dock resans höjdpunkter. Paviljongen är byggd helt i trä från skog i Dalarna.

Dag 1 Avresa Skandinavien           lördag 12 mars 
Avresa med Emirates från Skandinavien på eftermiddagen. Vi anländer till Dubai 
strax efter midnatt och åker direkt till hotellet för att checka in och få en god 
natts sömn.  
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 

Dag 2 Dubai stadsrundtur         söndag 13 mars 
Efter en sen frukost har det blivit dags att utforska Dubai. Vi startar dagen med 
en tur till Palm Jumeirah, en enorm konstgjord ö formad som ett palmträd 
där stammen förbinder ön till fastlandet. Nya innovativa perspektiv på träd. 
Här stannar vi till för ett fotostopp allra längst ut på udden vid det spektakulära 
Atlantis Hotel – ha kamerorna redo! Därefter tar vi oss till Jumeirahmoskén, ett 
av Dubais mest ikoniska landmärken, helt byggd i vit sten med dubbla minare-
ter. Det blir även ett fotostopp vid Burj Al Arab. Stadsrundturen avslutas vid det 
pampiga köpcentret Dubai Mall, där vi har chansen att ta oss upp i Burj Khalifa 
som är världens högsta byggnad och byggnadsverk, 828 m, 623 våningar. (ingår 
ej). 
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 
Måltider: Frukost, middag 

Dag 3 Arabisk afton i öknen             måndag 14 mars 
Dubai är en oas omgiven helt och hållet av öken och självklart måste även eko-
systemet och miljön upplevas under ett besök här. Vi beger oss rakt ut i öknen 
med en 4x4 jeep för en hisnande färd genom sanddynerna mot vårt första stopp 
på en lokal kamelfarm. Vi njuter av solnedgången över de rullande dynerna inn-
an vi anländer till vårt läger. Där välkomnas vi på traditionellt vis med arabiskt 
kaffe, te och dadlar som avnjuts under stjärnorna vid vår lägereld eller i de be-
kväma ökentälten med dess mjuka mattor och kuddar. För den som vill finns 
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även chansen att ta en kort ridtur på en kamel, eller varför inte låta din hand eller 
fot smyckas med en vacker hennatatuering av en gran eller tall? Kvällen avslutas 
med en traditionell dansföreställning, arabisk musik och en trerätters lokal bar-
bequemiddag innan vi tar oss tillbaka till stadens ljus.
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 
Måltider: Frukost, middag 

Dag 4 Abu Dhabi                tisdag 15 mars
I dag besöker vi Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi, mindre känd 
än sin systerstad Dubai men minst lika fängslande. Abu Dhabi är en av världens 
största producenter av olja och på väg mot staden passerar vi den enorma ham-
nen Jebel Ali och njuter av ökenlandskapet med dess ikoniska akaciaträd. Väl 
i Abu Dhabi får vi en heltäckande stadstur som startar med ett stopp vid den 
imponerande Sheikh Zayed-moskén. Under dagen beundrar vi enorma skyskra-
por och palats, däribland presidentpalatset, och får lära oss mer om beduiner-
nas livsstil i deras verkstäder i Heritage Village. Efter en härlig lunch och flera 
intressanta fotostopp tar vi oss vidare till en stor båtbyggplats där traditionella 
arabiska segelbåtar, så kallade dhows, byggs. Under medeltiden var det på dho-
werna som handelsmännen transporterade slavar, mahogny, kryddor och guld 
mellan Östafrika, Arabiska halvön, Indien och Kina.
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 
Måltider: Frukost, lunch 

Dag 5 Expo 2020 med svenska paviljongen        onsdag 16 mars
Så har det blivit dags för en av resans absoluta höjdpunkter – världsutställningen 
”Expo 2020”. Den första världsutställningen ”The Great Exhibition” ägde rum 
i London 1851 och inhystes i ett särskilt uppfört Kristallpalats i Hyde Park. År 
1928 grundades Internationella utställningsbyrån för samordning av världsut-
ställningarna. Vart femte år arrangeras en världsutställning i ett utsett värdland.
Under hösten 2018 pågick en arkitekttävling där målsättningen var att utse ett 
vinnande förslag på konstruktion och design av den svenska paviljongen. En en-
hällig jury utsåg ”The Forest” av Alessandro Ripellino. Den 18 meter höga bygg-
naden ger ett mäktigt intryck. Paviljongen är byggd helt i trä från skog i Dalarna. 
Paviljongens träkonstruktion och innanmäte innehåller många nya innovativa, 
smarta och hållbara lösningar. 
Förberedelserna har pågått i flera år för att kunna välkomna de runt 25 miljoner 
besökare som väntas. Arrangörerna kallar det ”världens största show” och utlo-
var imponerande arkitektur, banbrytande teknologiska framsteg och chansen att 
uppleva framtiden med nyskapande teknik. Här samsas unika liveföreställningar 
med mat och kultur från världens alla hörn. 
Den 1 oktober 2021 slog portarna upp till världsutställningen ”Expo 2020” i Du-
bai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating 
the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. 
Sveriges paviljong hör till området hållbarhet. 
Från näringslivet bidrar 143 svenska företag till Sveriges närvaro. Regeringens 
syfte med ett svenskt deltagande i ”Expo 2020” i Dubai är att stärka en allsidig 
och positiv bild av Sverige i utlandet. Att främja Sverige som kunskapsnation, 
näringslivets konkurrenskraft och kreativitet. Samt att stärka Sveriges attrak-
tionskraft för turism, investeringar och för forsknings-, innovations- och kultur-
utbyte.
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 
Måltider: Frukost 



Dag 6 Världens största blomsterträdgård         torsdag 17 mars
Efter en god frukost tar vi oss till Dubai Frame, Förenade Arabemiratens senaste 
kulturella landmärke bestående av en gigantisk gyllene ”tavelram” som ramar 
in utsikten mot både de gamla och nya delarna av staden. Ramen är hela 150 
meter hög och har ett observationsdäck på toppen som bjuder på spektakulära 
vyer. Därefter tar vi oss till Miracle Garden, en storslagen trädgård mitt i öknen 
som agerar lugn motpol till stadens skyskrapor och shopping. Som vanligt när 
det gäller Dubai har man slagit på stort – Miracle Garden är världens största 
blomsterträdgård som sträcker sig över 7,2 ha och är hem åt runt 45 miljoner 
blommor. Promenera genom vackra blomsterportaler, hälsa på parkens påfåglar 
och beundra fler än 15 000 fjärilar i världens största inomhusträdgård för fjärilar. 
Till och med palmerna är dekorerade med blommor. En sann oas mitt i staden! 
På eftermiddagen finns möjlighet att besöka ”Expo 2020” mot tillägg. 
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 
Måltider: Frukost

Dag 7 Expo 2020 med svensk skogsnäring            fredag 18 mars
Ännu en dag på världsutställningen ”Expo 2020”. Skogsresor har idag ett spe-
cialarrangemang samordnat av Skogsindustrierna. Vi ser fram emot aktiviteter 
kring skog, trä, hållbarhet och framtid med svensk skogsnäring i öknen. 
På kvällen gör vi en kryssning med den klassiska träbåten dhow genom Dubais 
marina och lära känna staden från ett nytt perspektiv. Det en unik och avslapp-
nande upplevelse att tyst glida fram genom vattnet och känna de svalkande vin-
darna i denna ökenstad. I kryssningen ingår även en välsmakande buffémiddag.
Hotell: Holiday Inn Al-Barsha Hotel 
Måltider: Frukost, middag 

Dag 8 Hemresa               lördag 19 mars
Efter händelserika dagar i ökenstaden har det blivit dags att vända hem till Skan-
dinavien, många intryck och minnen rikare.
Hotell: -
Måltider: Frukost 

Svenska paviljongen på Expo 2020



Holiday Inn Al-Barsha Hotel  4* B&B

I priset ingår:
• Flygresa från Stockholm – Dubai t/r.
• Rum på 4-stjärnigt hotell i city.
• Frukost alla dagar samt 3 middagar och 1 lunch
• Transporter, flygresor, inträden och utflykter enligt resebeskrivning. Inträde 2 dagar till ”Expo 2020”.
• Jan Hedberg är reseledare med sjuksköterskekompetens. 
• Engelsktalande lokala specialistguider.
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om flyg-

bolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen, cirka 30 dagar innan avresa.
• Kompendium.

I priset ingår ej:
• Flyg från Köpehamn 600 kr
• PCR test före hemresan görs på hotellet och kostar USD 35. Det tar 24 tim att få svar. 
• Dricks

Anmälan görs på blankett på Skogsresors hemsida, Skogsresor.se eller via jan@skogsresor.se.

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6,25 pro-
cent av försäkrat belopp.
Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som 
är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 8 dagar är 399 kr per person.

Resan sker i samarbete mellan Skogsresor och Thabela Travel. Thabela Travel är arrangör och betalar en statlig rese-
garanti till kammarkollegiet. Detta betyder att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan. www.thabelatravel.com

Vid frågor ring Jan 070-671 72 22

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

12 mars 2022 19 mars 2022 8 23 950 kr 27 950 kr


