Det bedste af New Zealand

Her er muligheden for en fantastisk kør selv tur, som tager jer fra
den nordlige del af Nordøen til det sydlige af Sydøen, og som
omfatter højdepunkterne, naturmæssigt som kulturelt, som
landet kan tilbyde. Fra historiske hyggelige byer i Bay of Islands
området, via den smukke Coromandel-halvø og maori-kultur
samt termisk aktivitet ved Rotorua, over vulkan-parken Tongariro
til Wellington, landets hovedstad.

24 dage
Fra-pris pr. person i kr.

34.198,-

På Sydøen kommer naturen op i et endnu højere gear med
frodig regnskov, høje bjerge, blomstrende lupiner, gyldne strande
og kølige gletsjere, samt New Zealands højeste bjerg.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder af høj kvalitet. Vælger I at køre
autocamper, så kan I vælge mellem mange skønne
campingpladser.

Se Hundertwassers specielle offentlige toilet i
Kawakawa
Udforsk hyggelige Russel. New Zealands første
hovedstad
Tag en sejltur på den smukke Bay of Islands bugt
Gå en god tur på Tongariro Crossing-stien
Oplev de guløjede pingviner på Otago-halvøen
Find i Dunedin en af verdens stejleste gader
Oplev nationalparkerne Fiordland og Abel Tasman
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Auckland i
New Zealand
Der er afrejse fra Danmark mod Auckland i løbet af
dagen.

Dag 2: Ankomst til
Auckland
Ankomst til Auckland i løbet af dagen. Efter at bagagen er
modtaget, og indrejseformaliteterne overståede,
afhenter I jeres bil i lufthavnen. Så er det direkte til jeres
valgte hotel i Auckland. Uanset hvilket I har valgt, ligger
det centralt placeret i Downtown Auckland.
Auckland er New Zealands største by og på en måde
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porten ind til det unikke land. Byen er et kommercielt og
industrielt centrum i landet og kan fremvise landets
største urbane område. Desuagtet kan man indenfor for
få minutter fra Auckland centrum opleve øde strande,
skove og frodigt landbrugsland.
Byens dominerende landemærker er den smukke
Harbour Bridge, det glitrende vand i Waitemata
Harbour, Hauraki golfen og den rugende kegle fra
Rangitoto Island. Dette var den sidste af byens i alt 48
vulkaner, og sprang i luften for mere end 600 år siden.

Dag 3: Auckland - Paihia
(241 km)
Efter morgenmaden forlader I Auckland. I kører nordpå
ad State Highway 1 mod Paihia, som er endestationen for
dagens kørsel. På vejen mod Paihia kører I forbi byerne
Warkworth og Leigh, gennem Wellsford og frem mod
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Whangarei.
På vejen kommer I gennem flere store skove. Tager I
turen lidt østover, væk fra Highway 1, kan I opleve nogle
af de berømte surferstrande som Langs Beach nær
Waipu.
Fremme i Whangarei er det på sin plads at gøre et stop.

Byen er det kommercielle og kulturelle centrum i
Northland, og ligger smukt omgivet af bølgende, grønne,
skovklædte bakker og direkte ud til vand og et
havneområde, hvor flotte skibe/både fra hele verden
samler sig.
Efter jeres eventuelle stop her fortsættes videre mod
Paihia, hvor I skal tilbringe de næste to nætter.

Whangarei
Whangarei er et glimrende valg for et pit stop på vejen
mod Paihia. Her får I for første gang mulighed for at
opleve den afslappede livsstil som præger Northland.
Whangarei kaldes også for 'City by the Sea' og byder på
subtropisk klima. Den afslappede livsstil og atmosfære
mærkes bedst ved havnefronten, som er helt ideel for at
sidde på en café og se mennesker og livet passere forbi.
Byens arkitektur er meget kontrastfyldt med moderne
bygninger blandet med koloniarkitektur.

Dag 4: Paihia, på egen
hånd

Havnefronten er således en af byens attraktioner. Af
andre attraktioner kan nævnes:

Paihia

Mount Parahaki. Dette er byens højeste punkt.
Tidligere var det stedet for den største Maori Pa
(befæstede landsby) i New Zealand.
Udgravningerne på stedet er stadig synlige og på
stedet gives der historisk information.
Er I interesseret i ure, er Clapham Clock Museum
bestemt et besøg værd. Museet ligger 5 min. byens
centrum.
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De næste to dage er helt på egen hånd til at tage på
opdagelse i det historisk tunge og naturmæssigt smukke
område.

Historisk set er området i Paihia af stor betydning, da det
var her, at Waitangi traktaten blev underskrevet i 1840.
Waitangi traktaten var en overenskomst mellem
briterne og den indfødte Maori-befolkning, hvor briterne
fik overdraget alt land, mens Maorierne fik britisk
statsborgerskab. Et besøg i Treaty House, hvor traktaten
blev indgået og underskrevet, vil give jer et detaljeret
indblik i dette afgørende øjeblik i landets historie.

Besøg i Russell
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På den anden side af bugten ligger endnu en historisk by,
Russell, og frister med endnu flere oplevelser. Russell er
en historisk by, fordi det var her, at de første europæiske
bosættere slog sig ned og etablerede landets første havn.
Byen har bevaret sin oprindelige byplan fra 1843, og
mange historiske bygninger fra dengang er bevaret og
kan stadig besøges. En gåtur rundt i byen vil hurtigt føre
jer til Catholic Mission 'Pompallier', som er New
Zealands ældste overlevende romersk-katolske bygning.
Kirken er bygget i årene 1841-1842.
En anden bemærkelsesværdig bygning er Christ Church,
som er den ældste eksisterende bygning i New Zealand,
som stadig har kuglehuller fra de tidligere krige i landet.
Russell var tidligere kendt som 'The hellhole of the
Pacific' på grund af, at byen var udgangspunkt for sejlads
på Stillehavet. Den tid er for længst ovre, og byens image
er i dag noget mere indtagende. Russell er et særdeles
populært udflugtsmål på grund af den fine historie og
intimitet. Havnefronten er et meget populært sted med
sine mange restauranter, caféer og barer direkte ud til
Bay of Islands. Den nærliggende Long Beach er ideel for
en svømmetur.
Sejlturen fra Paihia til Russell tager ca. 15 min., så man
kommer hurtigt frem og tilbage.

område med masser af øer. En populær aktivitet, og
næsten et must på disse kanter, er et cruise fra
Paihia/Russell rundt i Bay of Islands for dels at nyde den
flotte natur og dels at få muligheden for at komme tæt på
det imponerende dyreliv i havet.
Det mest populære cruise tager jer rundt i ø-havet og
frem til den berømte klippeformation ved 'Hole in the
Rock'. På den tur er der masser af mulighed for at spotte
delfiner og sejle i kajak.
Bugten gemmer på mange smukke strande og idylliske
bugter. Der går ligeledes sejlture specifikt til de smukke
strande, hvor man kan bade og dase. Ikke langt fra Paihia
ligger Haruru, hvor I bl.a. finder et imponerende
vandfald.
Et par spændende dage venter i Paihia. Her er masser af
forskelligartede aktiviteter i vente.

Dag 5: Paihia, på egen
hånd
Endnu en dag med masser af tid til oplevelser i Paihia og
Bay of Islands.

Sejlture i Bay of Islands
Historien fylder meget i dette område, men det gør
naturen også. Bay of Islands er et vanvittigt smukt
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Dag 6: Paihia - Pauanui,
Coromandel (370 km)
I forlader Bay of Islands i dag og turen går nu syd på mod
den store halvø, Coromandel. I har en længere køretur
foran jer på 370 km. Der er flere muligheder for jer
kørselsmæssigt. I kan tage den store State Highway 1
mod Auckland via Whangarei, eller I kan tage turen via
den smukke vestkyst gennem Opononi.
Tager I den vestlige rute kommer I gennem den smukke
Waipoua Forest, der bl.a. rummer store mængder af
Kauri træet; et storslået, enormt træ, der engang
dækkede hele New Zealand. Det største træ i skoven er
Tane Mahuta (Lord of the Forest) med sine 51 meter i
højden, 14 meter i omkreds og hele 12 meter op til de
første grene med løv.
Efter noget tid fortsættes der ad Highway 1 mod
Auckland. Herfra ind på Highway 2 mod Coromandel
halvøen.
Ved indgangen til Coromandel halvøen kommer I til den
lille by Thames, der bærer reminiscenser fra det store
guldgravereventyr, som udspillede sig her fra 1867.
Omkring år 1900 havde Thames et indbyggertal på hele
19.000. Ved Thames krydser I halvøen mod
Coromandels østkyst og den fashionable kystby,
Pauanui.

hotel. Resten af dagen er på egen hånd.

Ophold i Pauinau
Pauanui ligger, sammen med søsterbyen Tairua, smukt
ved indgangen til den lille Tairua Harbour. I dette område
får I det bedste af alle verdener: Spektakulære
surferstrande og et roligt havneområde med mulighed
for at kunne sejle i kajak, paddle boarding og aktiviteter
for alle aldre.
Ud for kysten ligger Alderman Islands, der byder på
Game Fishing, snorkeling og dykning.
Historien i området kan udforskes med en vandretur ad
den historiske Tairua History Trail frem til Paku bjerget,
den vulkanske tinde, der vogter over indsejlingen til
havnen. Fra toppen er der en mageløs udsigt til Pauanui
by, den lange, smukke strand og havneområdet.
Den 3 km lange Pauanui strand tiltrækker naturligt
megen opmærksomhed og lokker med lækkert
badevand. I den sydlige ende at stranden rejser Mt.
Pauanui sig og tilbyder endnu et udsigtspunkt med
majestætisk udsigt til byen, havnen og Mt. Paku. I dette
område er der ligeledes et væld af vandrestier, der tager
jer rundt langs kysten med mulighed for at opleve andre
af de charmerende kystbyer og andre idylliske
kyststrækninger.

Fremme i Pauanui er der indkvartering på jeres valgte
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Dag 7: Coromandel
halvøen, på egen hånd

Nyd opholdet på den smukke halvø.

Endnu en dag til at tage på opdagelse på Coromandel
halvøen.

Dag 8: Pauanui - Rotorua
(218 km)

Coromandel halvøen
Coromandel er 85 km land fra bunden af halvøen ved
Thames. Et meget skønt naturområde med svalende
skove, pittoreske strande, laid-back atmosfære,
dramatiske kyststrækninger og flere steder laguner med
mulighed for at bade. Her er alle muligheder for at få en
på 'opleveren', uanset om det er historie, natur eller ren
afslapning, I er ude efter.
Af større attraktioner på halvøen kan nævnes:
Cathedral Cove ved Whitianga/Mercury Bay.
Magisk strand med berømt klippeformation.
Hot Water Beach ved Whitianga/Mercury Bay. Lav
jeres egen Spa Pool i sandet.
Paeroa. Et fint sted for at købe antikviteter.
Surferbyen Whangamata.
Karangahake Gorge. Centrum for
guldgravereventyret i 1875.
Den historiske Coromandel by. Charmerende
atmosfære, der tiltrækker talentfulde kunstnere og
andre kreative.
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I forlader Coromandel i dag og kører videre sydpå. På
vejen passerer i flere skønne strande og bl.a. byen
Tauranga, som huser en af Nordøens største
kommercielle havne. Køreturen tager jer videre gennem
Kiwi Country ved Te Puke og frem til dagens endemål,
det geotermiske 'Hot Spot' ved Rotorua.
Rotorua ligger på Nordøens centrale vulkanske plateau,
som forårsager spruttende gejsere, boblende
mudderpøle, dampende kilder og store aflejringer af
silica. Det mest kendte termale område er
Whakarewarewa Thermal Reserve.

Dag 9: Rotorua
Den geotermiske by Rotorua er en magnet for rejsende i
New Zealand på grund af stedet vulkanske
naturfænomener samt Maori kulturen.

Geotermiske Rotorua
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Få steder på jorden mærker man Moder Jords enorme
kræfter som i Rotorua. Den karakteristiske lugt af svovl
og de rygende dampsøjler er de allerførste antydninger
af områdets dramatiske geotermiske karakter. Der er
ikke kun ét interessant område, men flere. Der er dog
ikke langt fra det ene sted til det andet.
Rotorua er en del af den vulkanske zone, der strækker sig
fra White Island i Bay of Plenty til Mt. Ruapehu i
Tongariro National Park. De naturmæssige fænomener
er betagende:
De lysende farver i Wai-O-Tapus Thermal
Wonderland's Artist's Palette & Champagne Pool
Lady Knox gejseren, som sprutter højt i vejret hver
eneste dag
Waimangu Volcanic Valley, som har verdens
største Hot Water Spring, kaldet Frying Pan Lakes
Pohutu gejseren som er stjernen i Whakarewarewa
Thermal Valley, sender skoldhedt vand 30 meter i
luften mere end 20 gange om dagen. I
Whakarewarewa - The Living Thermal Village, ser I,
hvordan Maorierne gennem århundreder har
benyttet sig af den geotermiske energi til at
tilberede mad, til at vaske sig i og andet i
forbindelse med dagliglivet.
Hell's Gate er New Zealands mest aktive
geotermiske område med det største varme
vandfald på den syglige halvkugle, samt det eneste
geotermiske mudderbad i New Zealand
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Det er som nævnt ikke kun naturen, der dominerer her.
Rotorua er særdeles rig på historie og kultur; noget, som
er synligt overalt. Rotoruas Government Gardens er
hellig for Maorierne med en fascinerende fortid som
slagmark og begravelsesplads. Rotoruas museum blev
endelig færdigt i 2011 og fortæller levende historien om
Te Arawa folket, de oprindelige indbyggere i Rotorua. Et
andet fascinerende museum er Blue Baths Pool, hvor der
er mulighed for at dyppe sig i poolen.
Rotorua byder på masser af muligheder for at være aktiv.
Her er adskillige muligheder for at vandre, rafte, køre på
mountain bike, prøve zip lines, fiske og meget, meget
mere.
Et spændende ophold på et usædvanligt sted er i vente.

Dag 10: Rotorua Tongariro National Park
(177 km)
Der er afgang fra Rotorua om morgenen, og I fortsætter
sydpå mod dagens slutmål, Tongariro National Park. Det
første stop på vejen kunne være i Taupo. Den lille by, der
ligger ved bredden af søen, Lake Taupo, New Zealands
største sø. Taupo er et sandt paradis for ørredfiskeri.
Herudover tilbydes der alle mulige former for
vandbaserede aktivitetsmuligheder lige fra para-sailing
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og windsurfing til white water rafting og bungy jumping.

ligger lige midt i parken.

Lidt nord for Taupo ligger Huka Falls, som absolut er
værd at køre efter.

Inde i parken findes flere områder, der er hellige for
Maorierne. Især bjergtinderne er 'Tapu', som er det
indfødte ord for et særdeles religiøst sted. Synet til de
vulkanske bjergtinder er nærmest magisk.

Huka Falls
Huka Falls er det største fald på Waikato floden, og er en
af de mest besøgte naturattraktioner i New Zealand.
Waikato floden er en af New Zealands største floder og
normalt 100 meter bred. Men ved Huka Falls tvinges
floden ned i en 20 meter bred slugt med et 20 meter
vandfald. Hvert sekund strømmer 220.000 l. vand
gennem slugten. Navnet Huka er de indfødtes betegnelse
for 'skum', og vandet skummer ganske rigtigt.
Udover at nyde det spektakulære natursceneri fra
bredden af floden, er en de helt store attraktioner her at
sejle ned ad floden med en Jet Boat. En mavekildrende
tur med 80 km i timen, især når der laves 360 graders
vendinger!
Herefter er det videre ad State Highway 47 frem mod
Tongariro National Park. Fremme i Tongariro
indkvarteres i på jeres valgte hotel. Resten af dagen er på
egen hånd. Tongariro er endnu et fantastisk
naturområde. Nationalparken er optaget på UNESCOs
verdensarvsliste for sin uvurderlige blanding af kultur og
natur.
Tongariro Nationalpark var blot den fjerde nationalpark,
der blev etableret i verden, og parkens landemærke, de
tre vulkanske bjerge, Ruapehu, Ngauruhoe og Tongariro,
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Dag 11: Tongariro
National Park - Wellington
(336 km)
I forlader Tongariro National Park og har nu nogle timers
kørsel foran jer på vejen mod New Zealands hovedstad
Wellington. I tager vejen sydpå mod Whanganui, der
ligger ved bredden af Whanganui floden, ud til South
Taranaki bugten. I følger kystvejen her frem mod
Wellington, der ligger helt ude på den yderste sydlige
spids af Nordøen.
Wellington ligger utrolig smukt ud til Wellington
Harbour og oven for det hele troner Mt. Victoria. Herfra
er der en smuk udsigt over Wellington og det omgivende
land.
Nyd aftenen i Wellington. Wellington er en stor
kulinarisk oplevelse. Her findes en ganske driftig
øl-scene med mange rigtig gode mikrobryggerier: Prøv
Malthouse, Hashigo Zake, The Hop Garden, Little Beer
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Quarter og Crafters & Co. Er man til kaffe, kan man regne
med at finde noget af den bedst bryggede kaffe her: Prøv
The Flight Hanger Coffee, Mojo Old Bank eller Mojo
Poneke, Fidel's, Prefab og Leeds St Bakery.
Restauranter og caféer er der et utal af. Courtenay Place
er særdeles populært, Cuba Street er mere boheme-agtig
og alternativt med godt etnisk køkken, mens Lambton
Quay er betydeligt mere upmarket med
designerbutikker, og mad, der matcher.

Dag 12: Wellington Nelson med færge (110
km)
I forlader den dejlige by for at tager over sundet mellem
de to øer og fortsætte eventyret på Sydøen. Der er 5
afgange om dagen fra Wellington til Picton på Sydøen.
Den tidligste afgang om formiddagen er 09.45 med
ankomst i Picton kl. 12.30. Næste afgang er kl. 14.45 med
ankomst til Picton kl. 17.55. Der er yderligere 2 afgange
om aftenen, og en om natten. Så det er mere op til jer
selv, hvornår I vil afsted. I skal sejle med Interislander
færgen, og dens terminal ligger i udkanten af
havneområdet.
OBS! I skal aflevere jeres bil I Wellington, og får så en ny i
Picton.
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Sejlturen frem mod Picton går gennem det smukke
Marlborough Sound/Queen Charlotte Sound og regnes
for en af de smukkeste sejlture i verden. Fremme i Picton
får I jeres nye bil, og kører straks ud i det grønne
landskab. Brug noget af tiden på at se Picton og omegn,
inden I sætter retning mod Nelson, som er dagens
slutmål. I Nelson har I to nætter.
Nelson er en smuk by ved havet med gyldne strande og
omgivet af grønne bakker.
Nelson
Nelson er en af de mest solrige byer i New Zealand og
besidder en fed kreativ energi. Nelson er en
underholdende by på mange områder og lokalt håndværk
og kulinariske oplevelser er nogle af dem. Byens kreative
åre fornægter sig ikke med masser af gallerier og
butikker med lokalt håndværk indenfor glas, stentøj, stof
og m.m. Her er mere end 350 arbejdende kunstnere.
Nelson ligger lige midt i Marlborough vinland og her er
adskillige vingårde, der ligger spredt i Moutere Hills og
Waimea Plains. De skønne vine, der laves her, er som
oftest hvide vine (Sauvignon Blanc), men der laves også
en del røde vine baseret på Pinot Noir druen. Vinene kan
smages på de dejlige restauranter, som findes i Nelson.
Oplevelserne er mange i Nelson og af forskellig karakter.
Så der er noget for enhver smag.
Områdets helt store attraktion er Abel Tasman
Nationalpark, som ligger 65 km fra Nelson. Man har ikke

www.benns.dk

Rejser til New Zealnad | Huka Falls | Foto: Stopover Jet

været i Nelson og på Sydøen, hvis ikke man har oplevet
Abel Tasman nationalparken.
Abel Tasman NP
Abel Tasman National Park ligger på den nordligste spids
af Sydøen og frister med et uimodståeligt naturparadis.
Abel Tasman National Park er landets mindste
nationalpark og blev etableret i 1942. Parken er berømt
for sine gyldne strande, dramatiske klipper af granit og
ikke mindst fantastiske hiking muligheder langs kysten.
Parkens godt beskyttede bugter er helt ideelle for at sejle
i kajak og båd, samtidig med at man kan være på udkig
efter sæler og delfiner, som jævnligt kommer ind til de
flade kyster. De vandreinteresserede skal blot følge Abel
Tasman Coast Track langs med kystlinien for at få nogle
unikke naturoplevelser.
Af andre oplevelser i Nelson/Tasman regionen kan
nævnes:
Prøv en af de mange gode cykelruter som f.eks.
Tasman's Great Taste Trail og The Dun Mountain,
Tag en helikopter flyvetur over de 3 nationalparker
i Nelson
Besøg the National WOW Museum & Nelson
Classic Car Collection
Besøg Golden Bay
Besøg de lokale kunstnere og deres spacialbutikker
Sky Dive over to øer: Nordøen og Sydøen
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Dag 13: Nelson, på egen
hånd
En hel dag på egen hånd i Nelson til at gå på opdagelse i
byen, Marlborough vinland og/eller i Abel Tasman
National Park.

Dag 14: Nelson Greymouth (290 km)
Fra Nelson kører I i dag videre mod Sydøens vestkyst
gennem små kystbyer frem mod dagens slutmål
Greymouth. Der er nogle timers kørsel fra Nelson til
Greymouth.
Greymouth
Greymouth er den største by på Sydøens vestkyst og en
by, som har en spændende historie, der går tilbage til
tiden, hvor området oplevede et eventyr efter guld og
jade. Denne spændende periode for byen kan
gennemleves dels på det lokale museum og dels i
Shantytown, 10 km udenfor byen.

Historiske Shantytown
Shantytown er en af New Zealands største kulturelle
attraktioner og fremstår som en genskabt pioneerby fra
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1900-tallet. Et spændende indblik i, hvordan livet
levedes i New Zealand var på den tid.
Fiskeri, rafting og caving er aktiviteter, som flere ynder at
benytte sig af. Er man til god øl, får man tørsten bedst
slukket hos Monteith's bryggeri; det er muligt at få en
rundtur med smagsprøver.
Er man til vandreture i smuk natur, kan den 2 timer lange
Point Elizabeth Walk anbefales. Denne vandretur tager
jer gennem sceniske landskaber og forbi gamle
guldgraversteder. Vandreturen starter 12 km nord for
Greymouth ved Rapahoe Beach, som om sommeren er en
meget populær strand.

Dag 15: Greymouth - Franz
Josef/Fox Glacier området
179 km)
Efter morgenmaden fortsætter I køreturen langs New
Zealands vestkyst. I kører først mod Hokitika 40 km fra
Greymouth. Hokitika var i 1960'erne centrum for en
enorm guldproduktion. Besøg The West Coast Historical
Museum for en dybere indsigt i områdets historie.
I fortsætter køreturen sydpå mod slutmålet for dagen
kørsel, den berømte Westland National Park med de to
enorme gletsjere Franz Josef og Fox. Fra Hokitika er der
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ca. 80 km til Westland National Park.
Fremme i Westland National Park kører I til jeres valgte
indkvartering. Vær opmærksom på at 58 on Cron Motel
og Franz Alpine Retreat ligger ved Franz Josef gletsjeren,
mens Distinction Te Weheka ligger ved Fox gletsjeren.
Der er ca 23 km mellem de to gletsjere.
Franz Josef og Fox gletsjerne
Den primære årsag til at stoppe her er naturligvis de to
enorme gletsjere. Der er gletsjere mange steder i verden,
men disse to udmærker sig ved at være meget
tilgængelige, således at man praktisk talt kan gå direkte
ind på gletsjerne, hvis man vil. Det anbefales dog at have
guider med til denne del. Langs med gletsjerne går der
vandrestier, som man kan følge hele vejen til gletsjernes
udmunding nær kysten og havet. En fantastisk
naturoplevelse.

Dag 16: Franz Josef/Fox
Glacier området Queenstown (404 km)
Eventyret på Sydøen fortsætter i dag, hvor I kører videre
ad State Highway 6. Der er en længere køretur på godt
400 km., så det anbefales at starte tidligt for at have tid
nok til at nyde naturen undervejs. Ved Haast drejer vejen
indenlands igen, og I følger Haast floden et stykke vej,
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indtil vejen tager jer sydpå mod Queenstown. På vejen
mod Queenstown passerer I den store sø, Lake Wanaka,
frem mod byen Wanaka.
Fremme i Wanaka kan I vælge mellem 2 veje at komme
til Queenstown. I kan fortsætte ad State highway 6
gennem Luggate, Lowburn og Cromwell, inden I når til
Queenstown. Alternativt kan I være lidt mere
eventyrlystne og vælge Crown Range Road via Cardrona.
Cardrona dalen er et gammelt guldgraverområde, og de
over 2 km. høje bjerge på alle sider er meget populære
hos skiløbere. Højest troner Mt. Cardrona. For de meget
professionelle skiløbere er Heli-skiing fra Harris
Mountains det ultimative.
Snart er I fremme i Queenstown og indkvarteres på det
valgte hotel.

Dag 17: Queenstown, på
egen hånd
Queenstown er et sandt eldorado for de, der elsker
storslået natur, gerne med masser af muligheder for
aktiviteter af snart enhver art. Nogle former for
aktiviteter er ret så mavekildrende som zipline over
kløfter, bungy jumping og white water rafting mv. Men
mere afslappede former for aktivitet som Mountain
Biking, hiking i den smukke natur eller en sejltur på Lake
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Waketipu med den gamle hjuldamper TSS Earnslaw er
ligeså eftertragtede.
Man kan også bare slappe af i byen og nyde den livlige
havnefront med masser af caféer og restauranter og
nyde den fantastiske udsigt til bjergkæden The
Remarkables, byens ikoniske landemærke.

Dag 18: Queenstown - Te
Anau (170 km)
I kører fra Queenstown i dag og målet er endnu en af
New Zealands unikke naturparker, Fiordland National
Park. Fiordland er måske den mest berømte af dem alle.
Den er i hvert fald kommet på UNESCOs
verdensarvsliste for sin umådelige naturskønhed. For
natten bor I i byen Te Anau, som ligger smukt ved Lake
Te Anau.
Te Anau er en idyllisk lille by, der er omdrejningspunkt
for de mange naturoplevelser i Fiordland. Te Anau er det
perfekte sted at bo, hvis man vil ud at sejle på de smukke
fjorde her med Milford Sound og Doubtful Sound i
spidsen.
Med så mange besøgende og overnattende turister er
der naturligvis et stort udvalg af restauranter, caféer og
barer, og de lokale fødevarer som hummer, andet godt
fra havet samt vildt er i høj kurs på grund af deres
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friskhed og kvalitet.
I har kun begrænset tid til rådighed her, så tal med os om,
hvad der giver mest mening at begive sig ud i af
aktivteter i dette område. Mulighederne er mange
udover de omtalte sejlture på fjordene. Her er masser af
vandrestier, sejlture på Te Anau, fiskeri ved søens bred,
kajaksejlads, flyveture over området og de kendte
kalkstensgrotter med de tusinder af lysende
sankthansorme.
Nyd jeres ophold i den smukke by med den bjergtagende
natur i baggrunden.

Dag 19: Te Anau - Dunedin
(292 km)
I dag skal I forlade New Zealands vestkyst. I skal køre på
tværs af landet mod Sydøens østlige kyst, hvor I senere i
dag kører ind i den gamle skotske bosætterby, Dunedin.
I kører østpå via Lumsden og Gore. Gore, som er kendt
for de fine muligheder for at fiske ørreder. I kører først
ad State Highway 94 og siden hen ad Highway 1 frem til
Dunedin.
Fremme i Dunedin kører I til jeres valgte hotel.
Dunedin blev grundlagt af skotske immigranter i 1848.
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Immigranterne gav byen et navn som mindede dem om
deres hjemstavn ved Edinburgh. Dunedin ligger ved
halvøen Otago, som er kendt for sit fantastiske dyreliv
med kongealbatros, sjældne pingviner, sæler og søløver.
Dunedin er en ret så ungdommelig by med masser af
unge indbyggere, hvilket tilskrives byens status som
universitetsby.

Dunedins største attraktioner er:
Otago Settlers Museum
Dunedins fantastiske natur med storslåede strande
som St. Clair's
Dunedin Street Art Trail
'Writer's Walk'
Dunedins/Otago storslåede dyreliv
Larnach Castle, som er New Zealands eneste slot
blot 13 km udenfor Dunedin
Verdens stejleste gade, Baldwin Street

Dag 20: Dunedin, på egen
hånd
I har en hel dag på egen hånd i Dunedin og omegn, og vi
vil forslå, at I tager en køretur ud på Otago halvøen for at
opleve dels den smukke natur og dels det imponerende
dyreliv.
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Helt ude på spidsen af halvøen finder I Taiaroa Head,
som er hjemsted for en større, beskyttet koloni af
kongealbatrosser. Den sjældne guløjede pingvin kan ses i
et andet beskyttet område på halvøen.

Dag 21: Dunedin - Mt.
Cook (330 km)
I forlader Dunedin-området om morgenen og fortsætter
op langs den østlige kyst til Oamaru, hvor I tager vejen
ind i landet igen på vej mod dagens slutmål, som er ved
søerne Lake Tekapo/Lake Pukaki nær Mt. Cook National
Park. Hvor præcist I skal overnatte i dette område
afhænger af det valgte indkvarteringssted.
På vejen kan det anbefales, at I stopper ved Lake Tekapo
og Church of the Good Shepherd; et af New Zealands
ikoniske foto spots.
Søerne ved Lake Tekapo og Lake Pukaki er
verdensberømte for deres surrealistisk turkisfarvede
vand op mod de sneklædte bjerge i Mt. Cook området.
Mt. Cook er New Zealands højeste bjerg med sine 3742
meter, og hele nationalparken har 19 bjergtoppe over de
3000 meter. Et område, der er særdeles populært hos
mange aktive sjæle, da der er masser af fine cykelruter,
vandrestier mv. og i vintermånederne hos skifolket.

Cook og de andre sneklædte bjergtinder er ganske enkelt
bjergtagende. Fra jeres indkvarteringssteder er der
mageløs udsigt til den smukke natur.

Dag 22: Mt. Cook Christchurch (330 km)
Morgenmaden nydes, inden der er afgang fra Mt. Cook
området. Forude venter nogle timers køretur på tværs af
Canterbury Plains frem mod Christchurch, hvor
rundrejsen i bil i New Zealand slutter. Jeres bil skal
afleveres i Christchurch.
Fremme i Canterbury er der overnatning i jeres valgte
hotel.
Christchurch er en eklektisk by med et vidunderligt mix
af historisk, tidløs elegance og nutidig kultur..
Christchurch lider stadig noget efter det ødelæggende
jordskælv i 2010/2011, men byens er godt igang med at
genopfinde sig selv med en række nye initiativer. Byen
bobler af virkelyst og byder på en række innovative
attraktioner i smukt samspil med de tilbageværende,
gamle landemærker. Generelt er Christchurch en af
landets gamle, historiske byer med en helt distinkt
'engelsk' sjæl'.
Blandt byens mest populære seværdigheder er:

En ting er sikkert. Naturen er mageløs, og udsigten til Mt.
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Start, et hipt shopping, café og restaurant område
The Transitional Cardboard Cathedral, en kreativ
bygningsudformning med brug af pap
En tur med Christchurch Tramway
Besøg i Botanic Gardens
Sejltur på floden Avon

Dag 23: Christchurch |
hjemrejse mod Danmark
Der er afgang fra Christchurch mod Danmark i løbet af
dagen. En fantastisk rundrejse er til ende med et utal af
storslåede og forskelligartede oplevelser i kufferten.

Dag 24: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.
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Priser og afgange
Rejseperiode April - september - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
34.198,00 DKK

Rejseperiode Oktober - december - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
38.298,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
38.798,00 DKK

Rejseperiode Oktober - december - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt autocamper)
Apollo | Euro Tourer
37.298,00 DKK

Maui | Ultima
49.798,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo | Euro Tourer
37.298,00 DKK

Maui | Ultima
57.598,00 DKK

Rejseperiode April - september - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo | Euro Camper
31.698,00 DKK

Maui | Ultima
32.698,00 DKK

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Auckland (New Zealand) inkl. skatter og afgifter
22 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
1 nt. på hotel i Auckland
3 nt. på hotel ved Bay of Islands
2 nt. på hotel ved Coromandel
2 nt. i på hotel i Rotorua
1 nt. på hotel i Tongariro
1 nt. på hotel i Wellington
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Færge mellem Wellington og Picton
2 nt. på hotel i Nelson
1 nt. på hotel i Greymouth
1 nt. på hotel ved Franz Josef/Fox Glacier
2 nt. på hotel i Queenstown
1 nt. på hotel ved Te Anau
2 nt. på hotel i Dunedin
1 nt. på hotel ved Mt. Cook
1 nt. på hotel i Christchurch
Fly Christchurch - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture og transfers, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Vejafgifter og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering af flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 10.800 per person
Business Class: fra kr. 36.100 per person

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Auckland (New Zealand) t/r inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Auckland
21 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Forsikring uden selvrisiko på autocamper
Færge mellem Wellington og Picton
Fly Christchurch - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her
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Læs mere om autocampere fra Apollo
Læs mere om autocampere fra Maui

Vigtigt om ovenstående priser
Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien
Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.
Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.
Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i Australien & New Zealand her.
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Hvad er inkluderet i prisen?

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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