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På den anden siden af jorden findes der et land, som byder på
fantastiske naturoplevelser, New Zealand. Her finder I gejsere,
geotermiske mudderpøle og smukke uberørte øperler på
Nordøen, mens Sydøen byder på majestætiske bjerge, gletsjere,
smaragdgrønne søer, dybe fjorde og rumlende vulkaner.
Denne kør-selv tur i New Zealand er med flere stop undervejs,
hvor I gennem indlagte vandreture får et endnu tættere forhold til
landets smukke tur. I kommer til at gå af berømte vandrestier
som Tongariro Crossing og Routeburn Track. I vil også komme
til at opleve det mægtige fjordlandskab i Milford Sound og Franz
Josef Glacier.
Vælger I at køre bil, så kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder af høj kvalitet, mens I ved en tur i
autocamper kan vælge mellem mange naturskønne
campingpladser.

Oplev en sejltur på smukke Bay of Islands og se Hole
‘N the Rock

Kom på en vandretur ad Tongariro Crossing med
guide

Sejl- og gåtur ved Queen Charlotte Sound med flotte
udsigter

Tag på en sejl- og vandretur i Abel Tasman National
Park

Sejltur på Milfound Sound i den smukke Fiordland
nationalpark

Vandre- og bådtur med udsigt til Mount Cook,
landets højeste bjerg
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I flyver fra Danmark og ankommer til Auckland i New
Zealand den efterfølgende dag.

Dag 2: Ankomst Auckland
Velkommen til Nordøen og New Zealands største by,
Auckland! Efter I har fået jeres bagage, bliver I kørt til
jeres hotel i byen.

Efter indkvartering på hotellet har I tid på egen hånd i
Auckland. Afhængig af ankomsttidspunkt, kan I allerede i
dag starte med at udforske byen, eller bare slappe af på
hotellet efter en lang flyvetur.

I kan f.eks. tage turen til Wynyard Quarter, som er byens
nyeste havneområde, og så vil I kunne se, hvorfor

Auckland bliver kaldt for "Sejlerbyen". Dette er et
perfekt sted til at spise en bedre middag, mens I nyder
udsigten udover North Wharf. Om sommeren tilbyder
Wynyard Quarter udendørsbiograf. Det er også her I kan
opleve Aucklands fantastiske fiskemarked.

Dag 3: Auckland
I har dagen i dag på egen hånd i Auckland. Byen har i dag
ca. 1,4 millioner indbyggere fra alle verdenshjørner, og
det er noget som gør Auckland til den mest
multikulturelle by i landet og et spændende sted at
opleve.

På Karanghape Road vil I finde butikker, caféer,
restauranter og gode shoppingmuligheder. For en
anderledes oplevelse kan I også tage turen til Otara og
Avondales berømte loppemarked eller Victoria Park
Market.

Antallet af indbyggere i Auckland vokser stadig,
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imidlertid foretrækker de fleste at bygge i bredden,
fremfor i højden. Det resulterer i, at der er mange grønne
og luftige områder i byen.

Hvis man derimod vil se Auckland fra oven, kan I tage op i
toppen af Sky Tower, som er hele 328 meter højt. Herfra
kan I f.eks. nyde udsigten fra tårnets roterende
restaurant. Det højeste naturlige punkt i Auckland er
vulkanen Mount Eden, hvorfra der også er en fantastisk
udsigt.

Ønsker I at opleve strandlivet nær centrum, kan I blandt
andet tage til Mission Bay, St. Heliers eller Devonport.

Dag 4: Auckland - Bay of
Islands (227 km)
I dag henter I jeres lejebil i centrum af Auckland, som i de
næste uger skal tage jer rundt på New Zealand. I kører på
Highway 1 nordover mod Paihia og bugten Bay of
Islands, som ligger i regionen Northland. Køreturen tager
ca. 3,5 timer uden pauser. Motorvejen fører jer over
Auckland Harbour Bridge, og herfra kører I gennem
Aucklands forstader og videre ud i naturen.

Vil I opleve nogle af de smukkeste strande i New
Zealand, anbefaler vi at I gør stop i den lille by Waipu.
Der er også to andre højdepunkter, I bør opleve på vej til
Bay of Islands:

Whangarei Falls
Efter omtrent 2,5 timers kørsel fra Auckland, passerer I
Whangarei, hvor I kan nyde synet af de mange både på
havet fra en af havnecaférne. Her kan I også opleve
smukke Whangarei Falls, som kun er en 10-minutters
køretur fra Whangarei centrum.

Whangarei Falls er et billedskønt vandfald på hele 26
meter, faktisk det mest fotograferede vandfald i New
Zealand. På stedet kan man nyde synet af Whangarei
Falls fra tre udsigtsplatforme, og dermed kan I se og
fotografere vandfaldet fra alle tænkelige vinkler.

Det bør nævnes at under en tør og varm sommer uden
meget regn, kan det hænde at Whangarei Falls tildels
tørrer ud.

Hundertwasser Toilets i Kawakawa
I bør også gøre stop i Kawakawa, som ligger 20 km. syd
for Paihia ved Bay of Islands, specielt hvis naturen
kalder! Midt i byen har den østrigske kunstner
Friedensreich Hundertwasser bygget offentlige toiletter
af naturmaterialer fra området. Stilen er typisk
Hundertwassers kunst, og I vil her se de buede linier,
uregelmæssige keramiske fliser, små skulpturer, farvet
glas, og et levende træ indarbejdet i arkitekturen. Dette
bliver garanteret et uforglemmeligt toiletbesøg!

Fremme i Paihia, indgangsporten til Bay of Islands, kan I
nyde byens gode atmosfære og den flotte udsigt mod
havet. Det er også i Bay of Islands, man kan opleve "Hole
in the Rock", som er en klippeformation med et hul i
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midten.

Dag 5: Bay of Islands:
Dolphin Cruise to Hole in
the Rock
Smukke Bay of Islands består af hele 144 øer. Få af disse
øer kan besøges, hvis man bliver på land, derfor skal I i
dag med på en bådtur til Bay of Islands' mest uberørte
steder, og snart skal I få mulighed for at gå på nogle af
øernes mest naturskønne vandrestier og endda også se
paradislignende strande.

Udflugt: Dolphin Cruise to Hole in the Rock
I stiger ombord på Dolphin Seeker, en til formålet
udviklet katamaran med stort udsigtsdæk. Formålet er
nemlig at spotte delfiner. I sejler forbi Cape Brett
Lighthouse, før I kommer til det kendte Hole in the Rock.
Nyd synet af de høje klippeformationer, der tårner sig op
over jer, mens kaptajnen navigerer rundt i det snævre
farvand ved 'hullet'. På et tidspunkt vender katamaranen
retur til de små øer længere inde i bugten, hvor vandet er
mere stille.

Dag 6: Bay of Islands -
Rotorua (454 km)
I dag tager I afsked med Bay of Islands og kører igen
sydover mod byen Rotorua, som ligger på den sydlige
kyst af Lake Rotoura i regionen Bay of Plenty. Nyd
udsigten til Nordøens smukke landskab, som skifter
mellem mellem maleriske søer og skovområder.

Det er en lang køretur i dag, men hvis I har tid til det, bør
I tage en pause ved Matakana-kysten. Her vil I kunne se
det flotte landskab med grønne vingårde, smukke
strande og charmerende landsbyer. I Matakana findes
der flere forskellige lokale mad- og vinleverandører; fra
små intime vinbarer og caféer, vidstrakte vingårde og
olivenplantager, til gourmet restauranter og historiske
hoteller.

Snart vil I lægge mærke til lugten af svovl og skimte
stigende damp i horisonten - så er der ikke langt igen, før
I ankommer til geotermiske Rotorura.

Dag 7: Rotorua
I dag har I hele dagen til at udforske Rotoruas mange
naturfænomener. Byen er kendt for den geotermiske
aktivitet i området, og her kan man opleve utallige
vulkaner og gejsere, som f.eks. den 20 meter høje
Pohutu-gejser. Rundt omkring i byen, og i omegn, vil man
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også få øje på varme mudderpøle.

I vil nok hurtigt opdage, hvorfor Rotorua ofte går under
navnet "Rotten-rua" - da den stærke svovlugt fra
kilderne ligger i luften, og jeres næser bliver nok
udfordret efter første indånding. Men man vænner sig
hurtigt til Rotoruas unikke lugt, og I kan for alvor
koncentrere jer om områdets seværdigheder.

Udover naturens seværdigheder er der også mulighed
for afslapning. I kan f.eks. tage til Hells Gate, hvor
underjordiske aktiviteter kommer til syne med varm
damp, som stiger op af huller i bakken. Her har I mulighed
for at slappe af i de varme termiske mudderpøle. Læs
mere om Hells Gate.

I Rotorua bor der mange maorier, faktisk var byen en af
deres første bosættelser, som har medvirket til, at der i
dag bor 20% flere maorier i Rotorua end i andre byer på
New Zealand. Dette betyder naturligvis også at byens
kunst, mad og kultur har tydelige tegn på maorisk
indflydelse. Rotorua er derfor et perfekt udgangspunkt
for at lære mere om kulturen og historien.

Dag 8: Rotorua - Tongariro
National Park (184 km)
Efter at have oplevet spændende Rotorua, kører I i dag
videre til Tongariro National Park, og I passerer den

smukke sø Lake Taupo på vejen. Uden pauser tager
køreturen ca. 2,5 timer, så I har god tid til at gøre nogle
stop undervejs. I kan blandt andet opleve:

Wai-O-Tapu
30 km. udenfor Rotorua ligger New Zealands største og
mest farverige geotermiske område, Wai-O-Tapu, som er
blevet til efter flere tusinde års vulkansk aktivitet i
området. Her vil I få et helt unikt landskab at se, og man
kan nyde områdets diversitet på flere forskellige
vandrestuer, som varer alt fra 30 til 75 minutter (eller
mere). Undervejs går I forbi fascinerende kogende
områder og søer i forskellige farver - I kommer til helt
tæt på.

Huka Falls
En anden flot naturoplevelse er Huka Falls, som ligger i
Wairakei Tourist Park, kun nogle få minutters kørsel fra
Taupo. Dette vandfald er en af de mest besøgte og
fotograferede naturattraktioner i New Zealand. Her
fosser vandet med hele 220.000 liter pr. sekund, og det
er nok til at fylde et svømmebassin (olympisk størrelse)
på blot 11 sekunder!

Vandet kommer fra den 100 meter brede flod Waikato,
som pludselig med ét snævrer ind til 15 meter, når den
krydser en hård vulkansk afsats nord for Lake Taupo.
Dette medfører at en stor mængde af vand presses
gennem det smalle sted, og danner det spektakulære og
mægtige vandfald; Huka falls. Det er muligt at komme til
at sejle med en ekstrem hurtig båd ved vandfaldet, hvor
den snurrer 360 grader rundt ved foden af vandfaldet. En
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adrenalinsusende oplevelse.

I kan også gå på stierne langs floden og nyde de
forskellige udsigtspunkter, hvor I kan se Huka Falls fra
alle vinkler. Gå f.eks. fra Spa Park i Taupo, langs en let
fremkommelig sti til Huka Falls. Dette tager omtrent 1
time. Stien vil tage jer til den naturlige varmekilde
Otumuheke Stream, og snor sig gennem kløfter, skov og
åbent land. I vil også få en enestående udsigt over
Waikato river på denne tur.

Dag 9: Tongariro National
Park: Tongariro Crossing
I dag venter jer et spændende eventyr i Tongariro
National Park, New Zealands ældste og mest besøgte
nationalpark. Det 795 m2 store område er en del af
UNESCO, og her er der mulighed for vandreture og
klatring om sommeren og ski og snowboarding om
vinteren.

Tongariro Crossing
Kl. 08.00 om morgenen vil I blive hentet på hotellet og
kørt til startpunktet for dagens eventyr. Her vil I møde
jeres guide. I dag skal I nemlig gå en uforglemmelig
bjergtur og opleve vulkan-"alperne" i New Zealand, kaldt
Tongariro Crossing, et landskab så utroligt imponerende.

Denne 19 km. lange vandretur er en af New Zealands

bedste heldagsture. I går helt op til ryggen mellem Mt.
Ngauruhoe og Mt. Tongariro, og herfra til Mt. Tongariro,
som ikke er én vulkan, men et kompleks af forskellige
kratere, som har været aktive i forskellige perioder.
Landskabet på Tongariro er præget af kratere i
forskellige farver og former, glinsende vulkanske sten og
smaragdgrønne søer. Vandreturen er færdig omkring kl.
17.00, og I bliver kørt tilbage til hotellet. Resten af
aftenen har I på egen hånd.

Dag 10: Tongariro
National Park - Wellington
(342 km)
I dag kører I mod New Zealand's hovedstad, Wellington,
som ligger på den sydlige spids af Nordøen. Køreturen
tager lidt over 4 timer.

På vej til Wellington kan I besøge de spændende
antikbutikker i Bulls, eller nyde synet af vadefuglene nær
Foxton. Ude på havet ved Waikanae ligger Kapiti Island,
hvor man kan komme tæt på sjældne fuglearter. Andre
attraktioner i dette område er blandt andet Southward
Car Museum og en fabrik som laver gourmet-oste.

Vel fremme i Wellington har I resten af dagen til at
udforske hovedstaden. I vil nok lægge mærke til at
Wellington er kuperet og har både mange charmerende
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gamle træhuse og moderne bygninger.

Omkring Civic Square ligger både byens nye og gamle
rådhus, hvor sidstnævnte i dag huser New Zealands
symfoniorkester. Omkring parlamentsbygningen finder
man nationalbanken, Wellington Cathedral of St. Paul og
flotte General Assembly Library fra 1922. I Wellington
kan I også opleve landets historiske og kulturelle skatter
på Museum of New Zealand.

Dag 11: Wellington -
Picton
Brug formiddagen til at se mere af Wellington, eller spise
frokost på en af byens mange hyggelige restauranter og
caféer. Wellington er kendt for sin over 100 år gamle
kabelbane, som kører fra havnen og helt op til
Wellingtons farverige botaniske have. Vi anbefaler I
tager turen!

Om eftermiddagen kører I til byens færgeterminal, hvor I
også afleverer lejebilen. Derefter tager færgen jer over
Cookstrædet og gennem det smukke område
Malborough Sounds, til Picton. Fremme ved terminalen i
Picton henter I en ny lejebil - Velkommen til Sydøen!

Dag 12: Picton: Queen
Charlotte Track
I dag starter jeres første aktive eventyr på Sydøen; I skal
på en heldagstur sammen med en guide, hvor I både skal
opleve historien og naturen på en af New Zealands
bedste vandrestier, Queen Charlotte Track.

Queen Charlotte Track Cruise and Walk tour
En båd fra Couger Line vil stå klar til at tage imod jer på
Picton Town Wharf, London Quay, tidligt om morgenen.
Nyd de smukke omgivelser undervejs. Når I kommer til
lands igen, skal I gå gennem storslået urskov, og fra
toppen vil I få en flot udsigt over fjordlandskabet, før I
går nedover til Endeavour Inlets lune fjordkant.

Til sidst når I frem til idylliske Furneaux Lodge, hvor I kan
nyde en middag med fersk lokal mad, gourmetburgere,
eller Furneaux' klassiske 'fish and chips', eller eventuelt
lettere alternativer. Slap af på lodgen indtil båden
kommer og henter jer igen. I er tilbage ved Picton Town
Wharf omkring kl. 16.30. Resten af eftermiddagen
disponerer I selv over i havnebyen, Picton.

Dag 13: Picton - Nelson
(107 km)
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I kører i dag fra Picton til Sydøens ældste by, Nelson, som
ligger ved smukke Tasman Bay. Kør langs Queen
Charlotte Drive, en fantastisk rute med enestående
udsigt over smukke Queen Charlotte Sound.

Nyd dagen i Nelson med sin charmerende hovedgade og
se Christ Church Cathedral, byens ikoniske bygning. Til
forskel fra mange byer i New Zealand, har Nelson
beholdt mange viktorianske bygninger i sit historiske
centrum. I kan også gå en tur gennem Queens Gardens
eller Miyazu Japanese Gardens. For flere kulturelle
oplevelser bør I besøge Word of Wearable Art & Classic
Cars Museum.

Dag 14: Abel Tasman
National Park: Swing
Bridge, Bush Walk &
Cruise
Nelson er indgangsporten til hele tre nationalparker, og i
dag skal I opleve en af dem, da I skal på en eventyrlig
heldags båd- og vandretur til Abel Tasman National Park.

Swing Bridge, Bush Walk & Cruise
I bliver hentet på hotellet og kørt til Kaiteriteri efter et
stop ved kontoret, hvorfra dagens udflugt starter. Vel
fremme i Kaiteriteri går I ombord på The Abel Tasman

Voyager, som er en katamaran med plads til 140
passagerer. Katamaranen tilbyder både et overdækket
dæk og et åbent dæk, hvorfra I kan nyde udsigten
undervejs.

I ankommer til hjertet af Abel Tasman National Park, og
bliver introduceret til nationalparkens fascinerende og
smukke kystlinie. I går i land ved Medlands Beach i Bark
Bay, hvor I starter med at gå på den mest varierende del
af kyststien til Abel Tasman, da I går rundt om Torrent
Bays spektakulære flodmunding og videre til Anchorage
Beachs gyldne strand.

Stien snor sig mellem Manukas solfyldte lunde og
områder med bregner. Undervejs vil I få en storslået
udsigt over kysten og kløfter med frodig skov. I krydser
også den kendte hængebro ved Falls River.

Turen i dag er på 10,6 kilometer og tager 4 timer. Vi
anbefaler at sætte omkring 20 min. ekstra af, så kan I
nemlig også gå en kort tur til den smukke Cleopatra's
Pool. I tager tilbage til Kaiteriteri kl. 15.20, og derefter til
Nelson. I er fremme ved jeres hotel igen omkring kl. kl.
17.45.

Dag 15: Nelson -
Greymouth (286 km)
I dag venter en flot køretur til Greymouth forude, hvor I
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passerer urgammel regnskov på det sidste stykke af
ruten.

Tag kystvejen til Greymouth og kør forbi Pancake Rocks
ved Punakaiki, som I vil kunne høre før, I overhovedet får
øje på de fascinerende klippeformationer ude i havet.
Efter mange tusinde år er der blevet dannet flere huller i
klipperne, og når bølgene slår mod kysten bliver luften
presset ud gennem hullerne og laver en høj lyd. Klipperne
har fået navnet Pancake Rocks, da de kan minde om en
stak pandekager.

Den gamle mineby Greymouth er den største by på
vestkysten af Sydøen og tilbyder blandt andet aktiviteter
og seværdigheder, som handler om gamle dage. I kan
blandt andet få et indblik i Greymouths
guldgraverhistorie på byens lokale museum, som ligger i
nærheden af Shantytown. En anden anbefalelsesværdig
attraktion er byens lokale bryggeri, Monteiths. Her kan
man komme med på en guidet tur og prøvesmage noget
af det gode øl.

Dag 16: Greymouth - Franz
Josef (173 km)
Køreturen i dag fortsætter langs kysten til byen Franz
Josef og den smukke natur. Undervejs kan I f.eks. stoppe
i byen Hokitika, som er kendt for sine grønne smykker
lavet af kalksten.

Fra de sydlige alper på Sydøen er det blevet dannet hele
140 gletsjere. Af disse er det specielt 2 gletsjere i
Westland Thai Poutini National Park som er
verdenskendte, Fox og Franz Josef, og disse bør absolut
opleves, når først I er her. Dette er de eneste gletsjere i
verden som går gennem regnskov, hvor den kraftige
issmelting sætter sine spor.

I dag er det ikke muligt at gå op på gletsjerne, da de
smelter i et hurtigt tempo, så hvis man vil prøve at
vandre på gletsjere i New Zealand må man flyve med
helikopter op på gletsjerne, hvor isen er sikker at gå på.
En anden mulighed er at gå i regnskoven ved siden af
gletsjerne og få en flot udsigt.

Nyd også byens hyggelige restauranter og butikker.

Dag 17: Franz Josef -
Queenstown (350 km)
I dag kører I mod Queenstown. Den regnskovsklædte
kyststrækning byder på mange mindre vandture i New
Zealands unikke natur, som I bestemt bør benytte jer af.

I kan f. eks. gøre stop ved Blue Pools. Gå gennem
regnskoven, og over hængebroen som krydser floden
Makarora, som tager jer til smukke Blue Pools. Husk at se
efter ørreder i det krystalklare vand, når I går over broen.
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Herefter ankommer I til New Zealands største turistby,
Queenstown. Byens popularitet skyldes primært den
flotte natur i området og byens charmerende stemning,
men også de nærmest utallige aktivitetene byen tilbyder.
Her kan man lave alt fra at sejle i kajak og vandre til
ekstremsport som bungy jump, som ligger i den
adrenalinfremkaldende ende af aktivitetsskalaen.

I Queenstown finder I også et stort udvalg af barer,
restauranter og natklubber, som skaber god grobund for
et livligt aften- og natteliv. Områdets bedste udsigt får I
fra Bob's Peak, som man kan komme op til med
gondolbanen. Herfra får I en storslået udsigt over et af
New Zealands smukkeste landskab.

Dag 18: Queenstown:
Routeburn Track
I dag venter der en fantastisk vandretur sammen med en
guide. I bliver hentet på hotellet kl. 08.00 og kørt til
starten af Routeburn Track.

Routeburn Track
Denne fantastiske vandretur i Mount Aspiring National
Park starter med en gradvis stigning gennem en 130
millioner år gammel verden, bestående af bl.a. bregner,
mose og bøgeskov. Nyd en medbragt frokost i de smukke
omgivelser. Når I på tilbageturen befinder jer på
Greenstone-stien, går I i maorienes fodspor. Dette er

virkelig en flot tur, og undervejs vil man både se og høre
det rige fugleliv i området.

Omkring kl. 17.00 lakker dagens vandretur mod enden,
og I vil blive transporteret tilbage til hotellet.

Dag 19: Milford Sound
På den syd-vestlige del af Sydøen finder I Fiordland
National Park, afgrænset af smukke og stejle bjergsider,
som er en del af New Zealands sydlige alper. Dette er
den største af New Zealands 14 nationalparker, og en
stor del af verdensarvområdet Te Wahipounamu.

Fiordland består af flere fjorde. Den mest berømte fjord
er Milford Sound, også kaldet for Piopiotahi af maoriene,
og er vurderet til at være den mest kendte
turistattraktion i New Zealand. I dag skal I opleve Milford
Sounds smukke fjordlandskab, som den kendte forfatter,
Rudyard Kipling, omtalte som verdens 8. vidunder.

Milford Sound
I vil blive hentet tidligt om morgenen og blive kørt til
stedet, hvorfra turen starter. Kl. 06.55 (kl. 07.15 fra
1.november til 30.april) stiger I på en anden bus og
dagens udflugt begynder for alvor. I kører langs bredden
til Lake Wakatipu, gennem bakket landskab, til Te Anau.
Herfra fortsætter køreturen på Milford Road, som måske
er den mest naturskønne oplevelse, man kan få på fire
hjul.
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Når I ankommer til Milford Sound, går I ombord på
båden, som vil tage jer med på en flot tur langs fjorden -
helt ud Tasmanhavet. Nyd det spektakulære fjord- og
alpelandskab med buldrende vandfald, frodig regnskov
og smukke bjergtoppe. Hold også udkig efter Milford
Sounds spændende dyreliv, som f.eks. sæler, delfiner og
pingviner. Efter en fantastisk bådtur, kører bussen jer
tilbage til Queenstown. I er på hotellet igen omkring kl.
19.45 (Kl. 20.00 mellem 1.november og 30.april).

Dette bliver garanteret en dag spækket med
uforglemmelige naturoplevelser.

Dag 20: Queenstown -
Mount Cook (263 km)
I dag skal I køre fra Queenstown til nationalparken
Mount Cook/Aoraki. Køreturen tager lidt over 3 timer.

Undervejs passerer I blandt andet byen Twizel, hvor I kan
kigge på den mest sjældne vadefugl i verden, som kun
findes på New Zealand - Sort stylpeløber. eller smage
både fersk og røget laks fra området.

På vejen til Mt.Cook, kører I også langs postkortmotivet,
Lake Pukaki. I lighed med andre søer i området,
kendetegnes Lake Pukaki af sit turkise vand fra
gletsjerne i området. I får snart øje på majestætiske Mt.
Cook i horisonten.

Mount Cook
Mount Cook/Aoraki er New Zealands højeste bjerg med
sine 3754 meter, og et yndet mål for bjergbestigere. Den
storslåede natur på dette højtliggende punkt er en helt
speciel oplevelse, ikke mindst fordi den klare luft bader
landskabet i et fantastisk lys.

Dag 21: Mount Cook |
Vandretur med Glacier
Explorers
I dag er der en kombineret vandre- og bådtur på
programmet.

Glacier Explorers tur
I tjekker ind hos Glacier Explorers aktivitetscenter, der
ligger i stueetagen på Hermitage Hotel. I vil sammen med
en lille gruppe blive kørt det korte stykke fra Mount
Cook Village til Tasman Valley. Fremme ved Blue Lake
parkeringspladsen begynder jeres gåtur. Det er en 1,5
km tur gennem alpine landskaber i nationalparken,
hvorefter I tager Glacier Explorers båd fra Tasman Lake
molen. Hele turen varer cirka 2,5 timer, hvoraf den ene
time er ombord på båden, hvor I bliver sejlet rundt på
Tasman Lake og kan nyde den smukke udsigt til De
Sydlige Alper på Sydøen og New Zealands højeste bjerg,
Mount Cook.
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Tilbage i Mount Cook Village bør I overveje at udforske
det fine Sir Edmund Hillary Alpine Centre. Centeret er en
hyldest til Sir Edmund Hillary, humanist, ambassadør og
en af verdens største opdagelsesrejsende. Der er også en
udstilling om Mount Cooks farverige historie.

Dag 22: Mount Cook -
Christchurch (332 km)
Rejsens sidste køretur går fra Mount Cook, via Lake
Tekapo, til Christchurch. I bør tage et fotostop ved Lake
Tekapos charmerende stenkirke, Church of the Good
Shepherd, og fårehund-statuen.

Herefter ankommer I til Sydøens største og New
Zealands ældste etablerede by, Christchurch. I 2011 blev
byen ramt af et voldsomt jordskælv. I dag er
Christchurch i fuld gang med at komme på benene igen,
men det er uden tvivl noget, som tager tid. Derfor kan
det godt betale sig at nyde turen til Christchurch med
stops undervejs.

Christchurch bærer tydeligt præg af, hvor stor en rolle
England har haft gennem New Zealands historie. Vil I på
sightseeing i byen, så er det bilfrie område, Cathedral
Square i centrum et godt udgangspunkt. Fra dette
område finder I desuden byens fire store gader, som gør
det let at finde byens fantastiske botaniske have og
shoppingområdet City Mall. Ønsker I at få en flot udsigt

over Christchurch fra oven, kan I tage op i byens
gondolbane. Et andet kendetegn for Christchurch er
byens charmerende og gamle sporvognssystem.

Besøg også Christchurchs mange museer og gallerier, gå
langs floden Avon, eller få en gastronomisk oplevelse på
en af byens smukke restauranter - mulighederne er
mange.

Dag 23: Christchurch -
Hjemrejse
Afhængig af afrejsetidspunktet for jeres fly hjem til
Danmark, har I dagen til at udforske Christchurch. Det
kan virkelig anbefales at besøge mindesmærket "185
Empty White Chairs" for de 185 mennesker, som omkom
under jordskælvet.

I afleverer jeres køretøj i lufthavnen og flyver derefter til
Danmark, hvor I lander i morgen.

Dag 24: Ankomst
Danmark
I lander i Danmark.
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Priser og afgange

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Rejseperiode November - december  - BIL + HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
42.598,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts  - BIL + HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
43.598,00 DKK

Rejseperiode November - marts  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Apollo | Euro Tourer
45.698,00 DKK

Maui | Ultima
57.698,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Auckland (New Zealand) inkl. skatter og afgifter
Lufthavnstransfer i Auckland
2 nætter på hotel i Auckland
20 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2 nætter på hotel i Paihia
Dolphin Cruise i Bay of Islands
2 nætter på hotel i Rotorua
2 nætter på hotel i Tongariro National Park
Heldags vandretur med guide på Tongariro Crossing
1 nat på hotel i Wellington
Færge Wellington-Picton
2 nætter på hotel i Picton
Heldags vandretur med guide på Queen Charlotte Track
2 nætter på hotel i Nelson
Heldags sejltur og vandretur i Abel Tasman National Park inkl. transport fra Nelson
1 nat på hotel i Greymouth
1 nat på hotel i Franz Josef
3 nætter på hotel i Queenstown
Heldags vandretur med guide på Routeburn Track
Heldagstur ad Milford Road og sejltur på Milford Sound
2 nætter på hotel ved Mount Cook
Vandretur ved Mount Cook
1 nat på hotel i Christchurch
Fly Christchurch - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
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Vejafgifter og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering af flyrejse

Economy Extra: kr. 10.800 per person
Business Class: kr. 36.100 per person

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Auckland (New Zealand) inkl. skatter og afgifter
Lufthavnstransfer i Auckland
2 nætter på hotel i Auckland
20 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Forsikring på autocamper uden selvrisiko
Dolphin Cruise i Bay of Islands
2 nætter på hotel i Rotorua
2 nætter på hotel i Tongariro National Park
Heldags vandretur med guide på Tongariro Crossing
1 nat på hotel i Wellington
Færge Wellington-Picton
2 nætter på hotel i Picton
Heldags vandretur med guide på Queen Charlotte Track
2 nætter på hotel i Nelson
Heldags sejltur og vandretur i Abel Tasman National Park inkl. transport fra Nelson
1 nat på hotel i Greymouth
1 nat på hotel i Franz Josef
3 nætter på hotel i Queenstown
Heldags vandretur med guide på Routeburn Track
Heldagstur ad Milford Road og sejltur på Milford Sound
2 nætter på hotel ved Mount Cook
Vandretur ved Mount Cook
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

Læs mere om autocampere fra Apollo
Læs mere om autocampere fra Maui

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-med-apollo-autocampere-i-australien-new-zealand
/oversigt-over-autocampere-maui-i-australien-og-new-zealand
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Opgradering af flyrejse

Economy Extra: kr. 10.800 per person
Business Class: kr. 36.600 per person

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.

https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/new-zealand/new-zealands-fantastiske-natur-i-bil-og-til-fods-6746?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/new-zealand/new-zealands-fantastiske-natur-i-bil-og-til-fods-6746%3E

