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Vilda Paraguay med Anders Haglund 

29 okt–9 nov 2016, 10–11 nov 2016, 11–22 februari 2017 och 22 jul–2 aug 2017 

Möjlighet att förlänga med en veckas resa till Iguassufallen, svenskbygden i norra Argentina, 

Uruguay och Buenos Aires  

 
 

Vill man se både puma och jaguar är det få platser, om ens någon, där chanserna är större än 

i Paraguay, även om det krävs viss tur här också förstås. Dessutom finns inte mindre än 400 

arter fågel, 10 000 arter fjärilar, tapirer, jättebältdjur, krabbätande tvättbjörn, apor, grodor... 

I detta bortglömda land i Sydamerika bor bara 6,8 miljoner människor och de flesta lever i de 

södra delarna av landet. I norr är det naturen som härskar. Här är stora naturområden 

intakta och viltlivet rikt. Området Chaco i norr anses vara Sydamerikas bästa område för att 

spana däggdjur. Dit går vår resa, men vi reser också söder ut till den atlantiska regnskogen. 

Det är den kanske mest hotade regnskogstypen i världen. Här kan vi få se många arter som 

bara finns i just denna hotade miljö. 

 



 
 

Jesuiternas lämningar – ett världsarv 
Men Paraguay har inte bara ett rikt växt och djurliv, det har också en rik historia och fina 

världsarv. Jesuiterna etablerade sig här på 1600-talet. De byggde kyrkor och samhällen där 

de samlade lokalbefolkningen. Ruinerna finns kvar och det syns tydliga spår hur kristendom 

och i viss mån ursprungsbefolkningens tro och traditioner blandats. Idag är resterna av 

denna epok upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Vi ska också få inblick i detta. 

Preliminärt program 
Dag 1 Flyg till Asuncion 

Strax före midnatt landar vi i Paraguays huvudstad, Asuncion. Här blir vi mötta och får skjuts in till 

vårt hotell. (måltider ombord på planet). 

Dag 2 Trans Chaco-vägen till Laguna Capitán 

För att komma till The Mennonite Resort i Laguna Capitán där vi ska övernatta måste vi först ta oss 

över Paraguayfloden och in i provinsen Chaco. Från toppen av den välvda bron får vi en fin utsikt 

över floden och Asuncións skyline i fjärran.  Första delen av Chaco, the humid Chaco, är en vidsträckt 

palmsavann med vattenhål längs vägen  där mängder av olika arter storkar, hägrar och ibisar samlas, 

bland annat en av världens största storkarter, jabirostorken. Vi stannar och ägnar lite tid åt 

fågelskådning innan det är dags för lunch. Det serveras empanadas (en form av piroger), en typisk 

rätt i Paraguay och Pirahú. Vi får prova många olika sorter och vårt lunchställe ska vara en av de 

bästa empanads restaurangerna  i hela Paraguay!  

I våra 4-hjulsdrivna jeepar åker vi vidare till Laguna Capitán, ett fridfullt område omgärdat av 

saltsjöar. Här övernattar vi. Idag har vi åkt 45 mil, men om du fortfarande har ork kvar, följer du med 

på en nattexkursion. Det finns möjlighet att bland annat se bältdjur, räv, hjort och också små kattdjur 

som ofta kan siktas i lyktornas sken. (helpension)  

       

Krabbätande tvättbjörn                 Trädgrodor 

Dag 3 Fågel- och viltskådning vid The Cuenca Upper Yacaré Sur 

The Cuenca Upper Yacaré Sur är ett viktigt fågelområde. Vi ägnar dagen åt att skåda fågel och andra 

vilda djur i området. Vi får också ta del av mennoniternas (protestantisk-anabaptistisk frikyrka nära 

besläktad med amishfolket) kultur och imponerande historia. Mennoniterna invandrade i början av 



 
 

1900-talet och bosatte sig i Chaco. De arbetade hårt och förvandlade tät, taggig snårskog till 

odlingsbar mark, som idag producerar en stor del av landets jordbruksprodukter. 

På natten är däggdjuren mer aktiva och därför gör vi en exkursion med våra jeepar även i natt. Det är 

framför allt mindre däggdjur som pampas och krabbätande räv, Grey Brocket Deer, krabbätande 

tvättbjörn och Geoffroys Cat som vi har chans att se. De är de vanligaste däggdjuren i det här 

området. Dessutom har vi möjlighet att se flera olika arter bältdjur.  

Vilka reptiler och amfibier vi kan se här, och i de andra parkerna vi besöker, beror mycket på tiden på 

året. Störst chans är på vår resa i februari och minst på juliresan. Vi kikar också på insekter, om det är 

någon i gruppen som är intresserad. Här finns exempelvis olika arter av stora svärmare och 

påfågelspinnare. 

  

Dag 4 Fortín Toledo och vidare till nationalparken Teniente Enciso  

Vi ägnar morgonen åt att spana skogsfågel i Proyecto Tagua, Fortín Toledo. Vi besöker sedan ett 

projekt där man föder upp den utrotningshotade Chacopekarin. Det här stora vildsvinslika djuret var 

bara känt från fossil och det var inte förrän 1976 som man upptäckte att det fortfarande fanns 

levande exemplar just här i Chaco. Det finns tre arter av pekarisvin och vi får se dem alla. De har 

mycket olika temperament och det blir ett intressant besök. Här finns också en vild population av 

Chaco Mara, en hare som påminner om en liten hjort. 

Under Chacokriget utspelades ett viktigt slag här i Fortín Toledo. Fortfarande kan vi se skyttegravarna 

och krigskyrkogården.  

Efter lunch i Mariscal Estigarribia åker vi norr ut mot bolivianska gränsen till den avlägsna 

nationalparken Teniente Enciso. Resan är bara 20 mil, men vägen är riktigt dålig och vi räknar med att 

komma fram strax efter att solen gått ner. När vi installerat oss på våra rum åker vi ut för att se 

kolonierna av chinchilla. Här lever Plains Vizcachas, den största av chinchillor. 



 
 

        

Puma                   Bältdjur 

Dag 5 Nationalpaken Enciso och nationalparken Médanos del Chaco 

Nu är vi högst upp i Höga Chaco där en livskraftig stam av Chaco pekarisvin lever. Här kan vi också se 

flera arter som inte är så vanliga i resten av landet. Det är också här vi har störst chans att se puma 

och med lite tur även jaguar. Fågelspecialiteter här är den endemiska stubbstjärthönearten 

quebrachotinamo och  chacouggla.  Vad gäller däggdjur ses både puma och låglandstapir 

regelbundet. Det finns även rikligt med trebandat bältdjur, azaras räv och andra mindre däggdjur. 

I parken finns också spår av Chacokriget med skyttegravar och baracker. 

Nästan på gränsen till Bolivia ligger nationalpraken Médanos del Chaco. Här lever en vild stam av den 

hotade låglandsrasen av guanaco, som tillsammans med vikunjan är de enda vilda kameldjuren i 

Sydamerika. Många av fåglarna vi såg i Enciso hittar vi även här, men två arter som är helt 

världsunika, är den sekreterarfågelliknande svartbenta serieman och den fläckvingade falken. 

Médanos är också en utmärkt plats att se puma, de stora chincilla/marsvinssläktingarna Plains 

Viscacha och the Chaco Yellow-Toothed Cavy. 

Dag 6 Åter till Laguna Capitán och Chaco Lodge 

Vi återvänder samma väg vi kom till Laguna Capitán. Efter lunch besöker vi Chaco Lodge, ett privat 

reservat vid kanten av en stor saltsjö. Här finns ett observationstorn och vi har fina möjligheter att se 

både däggdjur och fågel. Här finns också en övervintrande koloni av vampyrfladdermöss. 

Under kvällen åker vi tillbaka till Laguna Capitán och i lyktornas sken hoppas vi på att få se, fler av de 

spännande vilda djur som lever i Chacos vildmark.  

Dag 7 Åter till Asuncion  

Vi har en lång resdag framför oss, då vi lämnar Chacos vildmark bakom oss och återvänder till 

huvudstaden Asuncions liv och rörelse. Vi får njuta av ett bekvämt hotell och god mat, men först en 

varm dusch. Imorgon reser vi söder ut till helt andra biotoper och upplevelser i provinsen Orient. 

Dag 8 Söder ut till gräslandet i Yacyreta 

I våra 4-hjulsdrivna jeepar åker vi söder ut. Vi färdas genom ett helt annat landskap än vi hittills sett 

och efter cirka 6 timmar når vi Yacyreta, på gränsen till Argentina. I områdets gräslandskap hittar vi 

en helt annan fauna och flora. I galleriskogarna spanar vi efter märkliga fasangäkar, den stora 



 
 

kalkonsläktningen  gulnäbbad hocko, svarta vrålapor och marsvinssläktningen Azara´s Agouti. När 

solen gått ner visar sig förhoppningsvis lievingad nattskärra och om vi har riktigt tur kan vi få se 

strimmig hornuggla. 

  

Jesús de Tavarangue                                  La Santisima Trinidad de Paraná 

Dag 9 Till San Rafael nationalpark 

Vi tillbringar en stund i parken innan vi åker västerut längs gränsen till Encarnacion där vi äter lunch. 

På eftermiddagen besöker vi Paraguays mest kända jesuitlämningar, Jesús de Tavarangue och La 

Santisima Trinidad de Paraná som båda finns upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Trinidad är 

sannolikt det bäst bevarade jesuittemplet tack vare att det övergavs relativt nyligen och har 

underhållits sedan dess.  1763 kom jesuiterna till samhället Tavarangue och startade då en 

missionsstation i byn. Byggnaderna som hör till missionsstationen är i spansk stil och förutom deras 

intressanta arkitektur, är missionsstationen en påminnelse om jesuiternas kristnande av regionen. 

Kyrkan Jesús är inte lika välbevarad som Trinidad, men mer spektakulär att se.  

 

San Rafael nationalpark och atlantisk regnskog 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1763
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesuit


 
 

              

Krabbätande räv                        Spot-billed Toucanet 

På kvällen besöker vi den artrika nationalparken San Rafael. Miljön utgörs av atlantisk regnskog, den 

kanske mest hotade regnskogstypen i världen, där endast små rester finns bevarade i Paraguay och 

Brasilien. Här har vi möjlighet att få se många arter som bara finns i denna hotade miljö. Några av 

däggdjuren som vi hoppas få se är: vitörad opossum, krabbätande räv, Azaras Agouti och 

mösskapucinapor. Fågellivet är otroligt rikt och naturligtvis ska vi skåda fågel. 

Vi bor på det kända, gamla Hotel Tirol, beläget i djungeln. Det är en favorit för kungen av Spanien! 

Dag 10 San Rafael nationalpark 

Det mest artrika reservatet i Paraguay är San Rafael med över 400 fågelarter och rikligt med fjärilar. 

Här bor vi på Nueeva Gamback gästhus som ägs av schweizarna Hans och Christine Hostettler. Över 

en hemlagad måltid kommer de berätta sin historia och lära oss mer om ekosystemet och hoten som 

finns mot parken. Paret är pionjärer i det här området och driver förutom sitt gästhus, projektet 

Procosara, för att skydda och bevara den mycket hotade atlantskogen i parken.  

På morgonen hoppas vi få se endemiska fåglar som rödbröstad tukan och många andra. 

Eftermiddagen tillbringar vi i Kanguery gräsland, där vi hoppas få se arter speciella för denna biotop. 

Som vanligt drar vi oss tillbaka först när mörkret fallit.  

Dag 11 Åter till Asunción 

Efter frukosten tar vi en promenad i San Rafael nationalpark innan vi återvänder i våra bilar till 

Asunción, en resa på cirka 5 timmar. På vägen stannar vi i Coronel Bogado för en bensträckare. 

Staden är känd som ”Chipas huvudstad”. Chipas är ett slags ostbröd som är oerhört populärt och folk 

kommer från när och fjärran föra att köpa sin chipa här. Med nyfikenheten och smaklökarna stillade 

besöker vi jesuitmuseum i San Ignacio och Santa Mariía de la Fe innan lunch. Här får vi bland annat se 

de fina Guaraní-Baroque statyerna och lära oss mer om konstnärsrelationen mellan 

ursprungsbefolkningen och jesuiterna. Vi äter en sen fisklunch på Villa Florida innan vi åker den sista 

biten till Asunción.  

Dag 12 Egen tid och flyg hem. Vill du förlänga resan åker du till Iguassufallen idag.  

Efter frukost har du förmiddagen att upptäcka stadens små butiker och marknader. Transfer till 

flygplatsen och flyg hem.   



 
 

Dag 13 Hemkomst 

Programmet är preliminärt och vi reserverar oss för att det kan ske ändringar på grund av till exempel 

väder och vind. Alla arter har inte ett svenskt namn och då har vi valt att skriva ut det engelska 

namnet. 

 

Förlängningsvecka till Iguassufallen, svenskbygden i norra Argentina, Uruguay och 

Buenos Aires 

  

Iguassufallen        Frihetstorget i Montevideo 

 

Preliminärt program i korthet  

Mer detaljerad information och pris kommer om intresse finns. 

Dag 13 Iguassufallen 

Vi reser öster ut till Iguassufallen. Här får vi beundra de brusande fallen både från Paraguaysidan och 

Brasilien. När vi passerat gränsövergången till Brasilien möter vår nya lokalguide. Övernattning i Foz 

do Iguassu. 

Dag 14 Till Oberá i Argentina 

I den argentinska delstaten Misiones lever många svenskättlingar som utvandrade runt förra 

sekelskiftet. De röjde i regnskogen och byggde upp Villa Svea, som staden Oberá hette fram till 1928. 

Här bor cirka 5 000 svenskättlingar. Vi besöker svenska historiska platser och om möjligt ska vi träffa 

några av svenskättlingarna. Övernattning i staden Oberá. 

Dag 15 Oberá. Nattbuss till Buenos Aires 

Vi har hela dagen i Oberá innan vi kliver ombord på nattbussen till Buenos Aires. Bussarna är 

bekväma med fällbara säten så att du kan ligga. Resan tar cirka 7 timmar. Vill du hellre flyga, går det 

bra och du betalar då mellanskillnaden mot bussbiljetten.  

 

 



 
 

 

   

Dag 16 Buenos Aires till Montevideo 

Vi tar färjan cirka 1 timmes båtresa över till Colonia i Uruguay, sightseeing och sedan vidare till 

huvudstaden Montevideo. Övernattning i Montevideo. 

Dag 17 Montevideo 

Vi har en hel dag att se staden, gå på marknaden och shoppa. Övernattning i Montevideo. 

Dag 18 Åter till Buenos Aires 

Med båt återvänder vi till Argentinas huvudstad Buenos Aires. Efter cirka 3 timmar når vi vårt mål 

och får en kort sightseeingtur. Övernattning i Buenos Aires.  

Dag 19 Hemresa 

Transfer till flygplatsen och flyg hem. 

Dag 20 Hemkomst. 

 

Datum för Paraguay 
Skillnaden mellan vad du kan se på olika avgångar är inte så stora. Kattdjuren till exempel är 

stationära och oavsett vilken avgång du väljer är oddsen att se dem ungefär lika stora. Som vi alla vet 

är vädret inte att lita på, vilket innebär att det kan bli blötare än väntat i torrtider och tvärtom. Vi har 

ändå försökt ge dig en fingervisning vilken avgång som kan passa dig bäst beroende på vad du har för 

intresse.  

Avgång 1: 29 okt–9 nov 2016 Torrt och varmt. Bästa tid för fågelskådning. 

Avgång 2: 10 nov–21 nov 2016 Regnperioden börjar i november. Varmt med bra fågelskådning. 

Avgång 3: 11 feb – 22 feb 2017 Varmt och risk för regn. Bästa tiden att se reptiler och amfibier.  

Avgång 4: 22 jul–2 aug 2017 Svalt. Bästa tid för däggdjur.  
 

Pris för Paraguay 
Från Asunción 37 900 kr (1EUR=9,50SEK), 36 900 kr (1EUR=9,00 SEK).  

Flyg till Asunción tillkommer, från cirka 8 000 kr med Air France. 



 
 

Antal deltagare: 7-9 personer. Chaco saknar infrastruktur för besökare, vilket gör att login sätter 

begränsningen för hur många vi kan vara på resan. Det blir en liten exklusiv grupp och det är förstås 

bara en fördel när vi ska spana vilt. 

I priset ingår: 

 Helpension med dryck (även alkohol i måttliga mängder) 

 Transporter i 4-hjulsdrivna jeepar 

 Nationalparksavgifter 

 Engelskspråkig expert på naturen i Paraguay  

 Svensk färdledning 

I priset ingår inte: flyg till Asuncion, dricks och egna utgifter 

Visum behövs inte för EU-medborgare 

Logi 
Vi bor på bästa möjliga logi. I Chaco bor vi på nationalparkens huvudkvarter vilka är enkla. I Laguna 

Capitán har vi flerbäddsförläggning med gemensamt badrum. I Enciso och San Rafael är det del i 

dubbelrum med gemensamt badrum. På resten av resan bor vi på hotell med privat badrum. För den 

som vill ha enkelrum finns det möjlighet att få det dessa nätter mot ett tillägg.  

Vi äter på restauranger utom i Chaco där sådana inte finns. Där lagas maten av våra medhjälpare. 

Transporter 
Till och från flygplatsen reser vi i minibuss, men på vår safari har vi 4-hjulsdrivna jeepar med 

luftkonditionering.  

Bokning: Kontakta Lotta Borgiel på Gränslösa Resor och anmäl dig till resan. Är det fler som vill åka 

på en avgång än vad det finns platser kommer lottdragning att äga rum. Sista anmälningsdag för att 

delta i en eventuell lottdragning är den 27 oktober 2015. När du anmäler dig får du ett lottnummer. 

Det är din bekräftelse. Du kan delta på flera avgångar eller bara en. Du kan stå ensam på lottsedeln, 

men då är det inte säkert att ditt ressällskap kommer med. Vill ni resa tillsammans ska ni därför stå 

på samma lottsedel. Läs mer om lottdragningen och hur den går till i dokumentet du fått tillsammans 

med det här programmet. 

Anmälningsavgiften är 4 000 kr och ska betalas inom 10 dagar från att plats bekräftats. Du får en 

faktura.  

Flyg: Vi bokar individuella biljetter och för att få bästa pris måste de betalas samtidigt som de bokas. 

Du kan välja att boka din egen flygbiljett eller ta hjälp av oss. Se över ditt avbeställningsskydd, då de 

billigaste biljetterna inte är av- eller ombokningsbara. 

Slutbetalning sker 30 dagar innan avresa. 

Avbokning. Behöver du avboka resan ringer du eller mejlar till Gränslösa Resor. Fram till 30 dagar 

innan avresan är kostnaden anmälningsavgiften, dvs 4 000 kr. 24-30 dagar innan avresa är avgiften 

10 000 kr och därefter äger arrangören rätt att innehålla hela resans pris.  



 
 

Färdledare 
Anders Haglund, biolog och en av SGS mest rutinerade och uppskattade 

färdledare.   

Preliminära flygtider 
Eftersom det är en lite exklusiv grupp på bara är 9 deltagare, vilket är max vad 

infrastrukturen i de områden vi ska besöka kan ta emot, kommer vi att boka 

individuella flygbiljetter. Här är de flyg vi planerar att resa med, utifrån dagens tidtabell och priser. 

Det kan ändras då flighterna öppnar för bokning. Du kan också välja att boka ditt eget flyg och 

ansluta i Asuncion om du till exempel vill förlänga resan före och/eller efter vistelsen i Paraguay. 

Utresa 
Avresa 06:30  Stockholm (ARN)  
Ankomst 09:15  Paris (CDG) AF1463 
 
Avresa 07:00  Göteborg (GOT)  
Ankomst 09:20  Paris (CDG) AF1553 
 
Avresa 06:55  Köpenhamn (CPH) 
Ankomst 08:55  Paris (CDG) AF1351 
 
Avresa 10:30  Paris (CDG)  
Ankomst 19:25  Sao Paulo (GRU) AF456 
 
Avresa 22:25  Sao Paulo (GRU)  
Ankomst 23:35  Asuncion G37642 
 

Hemresa 
Avresa 15:00  Asuncion  
Ankomst 18:10  Sao Paulo (GRU) AF2017 
 
Avresa 21:25  Sao Paulo (GRU)  
Ankomst  11:35 (+1)  Paris (CDG) AF459 
 
Avresa 16:15 (+1)  Paris (CDG)  
Ankomst 18:45 (+1)  Stockholm (ARN) AF1062 
 
Avresa 13:00 (+1)  Paris (CDG)  
Ankomst 15:05 (+1)  Göteborg (GOT) AF1452 
 
Avresa 13:00 (+1)  Paris (CDG)  
Ankomst 14:50 (+1)  Köpenhamn (CPH) AF1850 
 

Arrangör 
Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker, tel 0151-209 00, 070-686 88 55, e-
post lotta@granslosaresor.se 

 


