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Fra Auckland i Nord til Christchurch i Sør
På denne bilferien starter eventyret i Auckland og herfra kjører
du gjennom New Zealands mange høydepunkter hele veien til
Christchurch. Underveis får du blant annet oppleve Nordøyas
unike maorikultur og geotermiske naturundere, etterfulgt av
Sørøyas ruvende fjell, idylliske innsjøer og dype fjorder.

Geotermiske Rotorua

Nelson med Abel Tasman National Park

Isbreen Franz Josef

Fiordland nasjonalparks mektige natur

https://www.benns.no/oseania/new-zealand/auckland
https://www.benns.no/oseania/new-zealand
https://www.benns.no/oseania/new-zealand/christchurch
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge med kurs mot New Zealand.

Dag 2: Ankomst Auckland
Velkommen til Nordøya! Fra flyplassen blir dere kjørt til
deres valgte hotell i Auckland.

Auckland kan sies å være selve hovedinngangen til New
Zealand. Med et innbyggertall på over 1 million, er dette
landets største byområde, samt sentrumet for handel og
industri. Kun få minutter utenfor byen kan dere oppleve
nesten uberørte strender, landlige landskap og frodige
skoger.

Det som kjennetegner Aucklands bybilde er nok Harbour
Bridge, Waitemata Harbour sitt glitrende vann,
Hauraki-bukten og Rangitoto Island - den siste av byens
48 vulkaner som hadde et utbrudd for 600 år siden. Slapp

av etter en lang flytur og finn dere noe godt å spise på en
av byens mange lekre restauranter og kaféer.

Standard overnatting: Mercure Auckland, Superior King
Guest Room eller tilsvarende
Superior overnatting: Rydges Auckland, Deluxe City
View Room eller tilsvarende
Boutique overnatting: The Sebel Auckland Viaduct
Harbour eller tilsvarende

Dag 3: Auckland
En hel dag til å utforske Auckland og området. Byen er en
spennende i seg selv, men også utenfor Auckland venter
det mange opplevelser.

Forslag til aktiviteter i Auckland:

Lei en kajakk og ta en padletur til vulkanøya
Rangitoto Island. Vel fremme: gå opp langs de

/oseania/new-zealand
/oseania/new-zealand/auckland


Auckland. Foto: Tourism NZ & Chris McLennan
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gamle, tørre lavastrømmene til toppen av øya og få
en storslått utsikt over Auckland
Gå fra kyst til kyst på 5 timer
Nyt de rolige strendene i øst
Bli med på en båttur til Waiheke Island, Aucklands
egen vin-øy
Besøk Kelly Tartlon's Sea life Aquarium og se de
mange pingvinene
Besøk Auckland museum og se verdens største
samling av Maori-skatter

Standard overnatting: Auckland City Hotel eller
tilsvarende
Superior overnatting: Rydges Auckland eller tilsvarende
Boutique overnatting: The Sebel Auckland Viaduct
Harbour eller tilsvarende

Dag 4: Auckland -
Coromandel (151 km)
Dere forlater hotellet og henter leiebilen i byen. Dere
setter kursen mot Coromandelhalvøya, som dere når
etter et par timers kjøring.

Ved inngangen til Coromandel kommer dere til den lille
byen Thames, med tidsvitner fra det store
gullgravereventyret som utspilte seg her fra 1867. Ved
Thames kjører dere videre til Coromandels østkyst og

den hippe kystbyen, Pauanui. Etter dere har funnet frem
til hotellet, har dere resten av dagen på egen hånd.

Standard overnatting: Pauanui Pines eller tilsvarende
Superior overnatting: Grand Mercure Puka Park eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Bushland Park Lodge & Retreat
eller tilsvarende

Dag 5: Coromandel
Coromandelhalvøya er et nydelig område, med frodige
skoger, pittoreske strender og en robust kystlinje.
Pauanui ligger, sammen med søsterbyen Tairua, vakkert
plassert ved inngangen til Tairua Harbour. Her venter
spektakulære surfestrender og et rolig havneområde
med muligheten til å padle i kajakk, "paddle boarding" og
andre spennende vannaktiviteter for alle aldere. Ikke
langt fra kysten ligger Alderman Islands som byr på
sportsfiske, snorkling og dykking.

Historien på Coromandelhalvøya kan utforskes med en
gåtur langs historiske Tairua History Trail frem til
Paku-fjellet. Fra toppen får man en imponerende utsikt
til Pauanui, den lange, nydelige stranden og
havneområdet.

3 km lange Pauanui Beach lokker besøkende med et
innbydende vann og er en veldig populær strand. I den
sørlige enden av stranda reiser Mt. Pauanui seg og byr på

/oseania/new-zealand/coromandel


Coromandelhalvøya
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enda et flott utkikkspunkt hvor dere vil se havna og Mt.
Paku. I dette området finnes det et vell av turstier som
tar dere rundt langs kysten.

Noen av attraksjonene på halvøya:

Cathedral Cove ved Whitianga/Mercury Bay - en
magisk strand med en berømt klippeformasjon
Hot Water Beach ved Whitianga/Mercury Bay
Paeroa - et bra sted for å kjøpe antikviteter
Surfebyen Whangamata
Den historiske byen Coromandel som tiltrekker
seg talentfulle kunstnere

Standard overnatting: Pauanui Pines eller tilsvarende
Overnatning Superior: Grand Mercure Puka Park eller
tilsvarende
Overnatning Boutique: Bushland Park Lodge & Retreat
eller tilsvarende

Dag 6: Coromandel -
Rotorua (191 km)
Etter frokost kjører dere videre sørover. På veien
passerer dere flere glitrende strender og blant annet
byen Tauranga, som huser en av Nordøyas største
kommersielle havner. Kjøreturen tar dere videre
gjennom kiwiplantasjene til Kiwifruit Country, rundt Te

Puke og videre til New Zealands termiske og kulturelle
hjerte, Rotorua.

Rotorua ligger på Nordøyas sentrale vulkanske platå, noe
som gjør at byen hilser velkommen med geysirer,
boblende gjørmebad og dampende kilder. Det mest
kjente termiske området er Whakarewarewa Thermal
Reserve.

Den geotermiske byen Rotorua er en magnet for
reisende på New Zealand på grunn av stedets vulkanske
naturfenomener samt maori-kulturen.

For det er få andre steder hvor man kan merke Moder
Jords enorme krefter på samme måte som i Rotorua. Den
karakteristiske lukten av svovel og den rykende dampen
fra bakken er kun noe av det som karakteriserer dette
geotermiske området. Her venter det ikke bare ett
interessant naturfenomen, men flere. Det er heller ikke
langt fra det ene stedet til det andre.

Rotorua er en del av den vulkanske sonen som strekker
seg fra White Island i Bay of Plenty til Mt. Raupehu i
Tongariro National Park. Her bør dere oppleve:

Det fargerike området Wai-O-Tapu, med blant
annet kjente Champagne Pool og geysiren Lady
Knox
Waimangu Volcanic Valley som har verdens
største varme kilde, kalt Frying Pan Lakes
Geysiren Pohutu, som kan sies å være selve
stjernen i det geotermiske området

/oseania/new-zealand/rotorua


Rotorua. Foto: Chris McLennan
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Whakarewarewa. I The Living Maori Village vil
dere se hvordan maoriene gjennom århundrer har
benyttet seg av den geotermiske aktiviteten til å
tilberede mat, vaske seg og andre sentrale deler av
dagliglivet.
Hells Gate Geothermal Park and Mud Bath Spa

Videre er Rotorua rik på historie og kultur. Byens
offentlige hage, Government Gardens, har stor historisk
betydning for de lokale maoriene, med stedets fortid som
slagmark og begravelsesplass. Rotoruas museum åpnet i
2011 og forteller levende historien om Te Arawa-folket,
stedets opprinnelige innbyggerne. Rotorua byr dessuten
på nok av aktivitetsmuligheter, slik som fotturer, rafting,
stisykling og fisking.

Standard overnatting: Sudima Hotel Lake Rotorua eller
tilsvarende
Superior overnatting: Millennium Rotorua eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Regent of Rotorua eller
tilsvarende

Dag 7: Rotorua - Tongariro
National Park (184 km)
Dere tar farvel med Rotorua og fortsetter sørover mot
dagens endedestinasjon, Tongariro National Park. Kjør til

den lille byen Taupo som ligger ved bredden av innsjøen
Lake Taupo, New Zealands største innsjø. Dette er et
paradis for ørretfiske og det er nok av vannbaserte
aktivitetsmuligheter å velge mellom: paraseiling, seiling,
vannski, vindsurfing, kanopadling m.m. Nord for Taupo
ligger Huka Falls - fossefallet er en av de mest besøkte
naturattraksjonene på New Zealand.

Deretter bærer det videre på State Highway 47 frem til
dere ankommer Tongariro National Park. Velkommen til
dette fantastiske UNESCO-beskyttede naturområdet og
den fjerde nasjonalparken som ble etablert i verden. Midt
i parken ligger de tre kjente vulkanske fjellene Ruapehu,
Ngauruhoe og Tongariro. Nyt resten av dagen i de vakre
omgivelsene.

Standard overnatting: Skotel Alpine Resort eller
tilsvarende
Superior overnatting: Chateau Tongariro eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Chateau Tongariro eller
tilsvarende

Dag 8: Tongariro National
Park - Wellington (288 km)
Dere forlater Tongariro National Park og kjører mot
landets hovedstad, Wellington. Dere kjører sørover mot
Whanganui som ligger ved bredden av elva med samme

/oseania/new-zealand/tongariro-nasjonalpark
/oseania/new-zealand/tongariro-nasjonalpark
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Rotorua. Foto: Adam Bryce
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navn. Herfra kjører dere nedover vestkysten til
Wellington, som ligger helt ute på den ytterste sørlige
spissen på Nordøya.

Verdens sørligste hovedstad ligger vakkert plassert ved
havnen og ovenfor det hele troner Mt. Victoria, som også
byr på en nydelig utsikt over byen. Wellington er en stor
kulinarisk opplevelse. Her finnes det en ganske driftig
øl-scene med mange gode mikrobryggerier, prøv for
eksempel Malthouse, Hashigo Zake, The Hop Garden,
Little Beer Quarter eller Crafters & Co. Er dere
kaffetørste er det nok av steder å utforske: The Flight
Hangar Coffe, Mojo Old Bank, Poneke by Mojo, Leeds St
Bakery og Fidel's Cafe. Og selvsagt er det er vell av
spisesteder å velge mellom.

Overnatning Standard: Hotel Grand Chancellor James
Cook eller tilsvarende
Overnatning Superior: Rydges Wellington eller
tilsvarende
Overnatning Boutique: QT Museum Art Hotel eller
tilsvarende

Dag 9: Wellington - Nelson
(211 km inkl. ferge)
I dag drar dere over sundet mellom de to øyene som
utgjør New Zealand og fortsetter eventyret på Sørøya.
Det er fem avganger om dagen fra Wellington til Picton

på Sørøya. Den tidligste avgangen om formiddagen er kl.
09.45 med ankomst i Picton kl. 12.30. Neste avgang er kl.
14.45 og da er dere fremme i Picton kl. 17.55. Det er
deretter to avganger om kvelden og én om natten. Så det
er helt opp til dere selv når dere vil dra. Dere skal om
bord på Interislander-fergen og terminalen ligger i
utkanten av havneområdet.

Fergeturen til Picton går gjennom vakre Marlborough
Sounds/Queen Charlotte Sound og regnes for å være en
av de flotteste fergeturene i verden. Fremme i Picton
hopper dere i bilen og kjører ut i det grønne landskapet.
Bruk litt tid på å oppleve Picton og omegn, innen dere
setter kursen mot Nelson med sine gyldne strender. Når
dere er fremme, kjør langs Queen Charlotte Road videre
mot Nelson.

Nelson er en av de mest solrike byene på New Zealand.
Byens kreative åre uttrykker seg gjennom spennende
gallerier og butikker med lokalt håndverk. Her bor det
mer enn 350 arbeidende kunstnere. Nelson ligger midt i
Marlboroughs vinland og det ligger flere vingårder
spredt i Moutere Hills og Waimea Plains. Det er mest
hvitviner som produseres her (Sauvignon Blanc), men det
lages også en del rødviner basert på Pinot Noir-druen.
Vinene kan smakes på de hyggelige restaurantene i byen.

Standard overnatting: Rutherford Hotel eller tilsvarende
Superior overnatting: Grand Mercure Nelson Monaco
eller tilsvarende
Boutique overnatting: Grand Mercure Nelson Monaco
eller tilsvarende



Tongariros vulkanlandskap
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Dag 10: Nelson
Enda en dag til å oppleve Nelson og omegn. Områdets
store attraksjon er Abel Tasman National Park, ca. 65 km
fra byen.

Abel Tasman National Park ligger på den nordligste
spissen av Sørøya og frister med et uimotståelig
naturparadis. Dette er landets minste nasjonalpark,
etablert i 1942. Området er berømt for sine nydelige
strender, dramatiske klipper av granitt og ikke minst de
fantastiske turmulighetene langs kysten.

Parkens godt beskyttede bukter er ideelle for
kajakkpadling og båtturer, hvor man kan få øye på seler
og delfiner. Hvis dere er turinteresserte kan dere bare
følge Abel Tasman Coast Track langs kystlinjen for å få
noen unike naturopplevelser.

Forslag til andre opplevelser i Nelson/Abel
Tasman-regionen:

Prøv en av de mange gode sykkelturene som f.eks.
Tasman's Great Taste Trail og The Dun Mountain
Ta en helikoptertur over de 3 nasjonalparkene i
Nelson
Besøk The National WOW Museum & Nelson
Classic Car Collection
Besøk Golden Bay

Standard overnatting: Rutherford Hotel eller tilsvarende

Superior overnatting: Grand Mercure Nelson Monaco
eller tilsvarende
Boutique overnatting: Grand Mercure Nelson Monaco
eller tilsvarende

Dag 11: Nelson - Franz
Josef Glacier (459 km)
I dag kjører dere fra Nelson til Franz Josef Glacier. På
veien passerer dere Sørøyas største by, Greymouth.
Dette er en by med en spennende historie som går
tilbake til tiden hvor området opplevde et jade- og
gulleventyr. Denne spennende perioden kan dere få et
innblikk i, dels på det lokale museet og dels i Shantytown,
10 km utenfor byen.

Shantytown er en av New Zealands største kulturelle
attraksjoner og fremstår som en gjenskapt pionérby fra
1900-tallet. Et spennende innblikk i hvordan livet var på
New Zealand på denne tiden.

Herfra forsetter dere kjøreturen langs New Zealands
vestkyst. Dere kjører først mot Hokitika, 40 km fra
Greymouth. Hokitika var på 1960-tallet sentrum for en
enorm gullproduksjon. Besøk The West Coast Historical
Museum og få en dypere innsikt i områdets historie.

Bare en 80 km kjøretur videre fra Hokitika kommer dere
til kjente Westland Tai Poutini National Park som er

/oseania/new-zealand/abel-tasman-nasjonalpark
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Wellington, New Zealands hovedstad
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hjemmet til isbreene Franz Josef og Fox. Her kjører dere
til deres valgte overnattingssted.

Hovedgrunnen for å stoppe her er selvsagt de to enorme
isbreene. Det er mange isbreer rundt omkring i verden,
men disse to utmerker seg ved å være lett tilgjengelige,
slik at man praktisk talt kan gå helt tett på dem hvis man
vil. Det anbefales likevel å ha med en guide hvis dere vil
gjøre dette. Isbreen Fox har en 14 km lang «tunge» av is,
og det er flere turstier som man kan følge hele veien til
isbreenes utmunning nær kysten og havet. Det er ca. 23
km mellom de to isbreene. En fantastisk
naturopplevelse!

Standard overnatting: Punga Grove eller tilsvarende
Superior overnatting: Franz Alpine Retreat eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Distinction Te Weheka eller
tilsvarende

Dag 12: Franz Josef Glacier
- Wanaka (286 km)
I dag kjører dere videre sørvestover på State Highway 6.
Det er en lang kjøretur på over 400 km, så det anbefales
å starte tidlig slik at dere har god tid til å nyte naturen
underveis. Ved Hast går veien innover i landet langs
Haast River, og dere følger elven et stykke, inntil veien
tar dere sørover mot Queenstown. På veien passerer

dere den store innsjøen Lake Wanaka innen dere
kommer til byen Wanaka.

Beliggenheten til Wanaka er ganske så flott, med utsikt
til dels Lake Wanaka og dels til Mount Aspiring World
Heritage National Park. I de siste årene har
innbyggertallet i Wanaka øk betraktelig, uten at det gjør
stedet til en storby. Men dette betyr at byen har flere
restauranter, barer, turistbutikker og
aktivitetsmuligheter å tilby sine besøkende.
Hesteridning, fjellturer, kajakkpadling, stisykling, fisking
og golf er bare noen av aktivitetene dere kan velge
mellom.

Standard overnatting: Mercure Oak Ridge Resort eller
tilsvarende
Superior overnatting: Edgewater eller tilsvarende
Boutique overnatting: Maple Lodge eller tilsvarende

Dag 13: Wanaka -
Queenstown (68 km)
I dag er det en kort kjøretur til Queenstown og dere kan
velge mellom to veier. Dere kan enten fortsette langs
State Highway 6 gjennom Luggate, Lowburn og
Cromwell, eller velge Crown Range Road via Cardrona.
Cardrona Valley er en gammel gullgruve-rute. Mt.
Cardrona er et populært sted for dedikerte skikjørere,
her er heli-ski (bli flydd opp på fjellet med helikopter) den



Marlborough Sound
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ultimate sporten. Snart er dere fremme i Queenstown og
kan slappe av resten av dagen.

Standard overnatting: Copthorne Lakefront eller
tilsvarende
Superior overnatting: Millennium Queenstown eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Hotel St. Moritz eller tilsvarende

Dag 14: Queenstown
Queenstown er et eldorado for de som elsker storslått
natur, med muligheten for aktiviteter av snart enhver art.
Adrenalinfremkallende aktiviteter er blant annet zipline,
strikkhopp og elverafting. På den avslappende enden av
skalaen kan man for eksempel prøve stisykling, gå turer i
den vakre naturen eller bli med på en båttur på Lake
Wakatipu med den gamle hjuldamperen TSS Earnslaw.

Det er selvsagt også lov til å bare slappe av i byen og nyte
den livlige havnefronten, full av kaféer og restauranter
og en flott utsikt til fjellkjeden The Remarkables, byens
ikoniske landemerke.

Standard overnatting: Copthorne Lakefront eller
tilsvarende
Superior overnatting: Millennium Queenstown eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Hotel St. Moritz eller tilsvarende

Dag 15: Queenstown - Te
Anau (171 km)
Dere kjører fra Queenstown i dag, langs Lake Wakatipu
til Te Anau som ligger på utkanten av Fiordland National
Park. Fiordland National Park står oppført på UNESCOs
verdensarvliste på grunn av sin storslåtte natur. Den
mest kjente er Milford Sound, dette er den lettest
tilgjengelige og en av de største fjordene langs denne
kystlinjen. Den går gjennom et av New Zealands mest
kjente landemerker, Mitre Peak, som reiser seg 1692
meter over havet.

Te Anau er en idyllisk liten by og inngangsdøren til de
mange naturopplevelsene i Fiordland. Her er det perfekt
å bo hvis dere vil ut å seile på de vakre fjordene, med
Milford Sound og Doubtful Sound i spissen.

Med mange årlige besøkende og overnattende turister,
er det naturligvis et stort utvalg av restauranter, kaféer
og barer i Te Anau. De lokale, ferske råvarene, slik som
hummer og andre godbiter fra havet, er i høy kurs på
grunn av deres gode kvalitet.

Her er det også mange turstier, fiskemuligheter ved
innsjøen, turer i kalksteinsgrotter med ildfluer og mye
annet spennende å gjøre. Nyt oppholdet her med den
imponerende naturen som bakteppe.

Standard overnatting: Distinction Luxmore eller
tilsvarende
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Picton på Sørøya
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Superior overnatting: Distinction Te Anau Hotel & Villas
eller tilsvarende
Boutique overnatting: Te Anau Lodge eller tilsvarende

Dag 16: Te Anau - Dunedin
(289 km)
I dag forlater dere New Zealands vestkyst og kjører på
tvers av landet mot Sørøyas østlige kyst, hvor dere
senere i dag ankommer den gamle, skotske bosetterbyen,
Dunedin. Dere kjører østover via Lumsden og Gorge,
sistnevnte er kjent for ørretfiske. Veien går først langs
State Highway 94 og deretter langs Highway 1 frem til
Dunedin.

Dunedin ble grunnlagt av skotske immigranter i 1848 og
er en typisk universitetsby hvor mange av innbyggerne
er studenter. Dunedin ligger på Otago-halvøya, med
nydelige bukter perfekt for bading og piknik. Halvøya er
også kjent for sitt fantastiske dyreliv med
kongealbatross, sjeldne pingviner, seler og sjøløver.

Standard overnatting: Mercure Dunedin Leisure Lodge
eller tilsvarende
Superior overnatting: Distinction Dunedin eller
tilsvarende
Boutique overnatting: Brothers Boutique Hotel eller
tilsvarende

Dag 17: Dunedin -
Christchurch (361 km)
I dag går turen fra Dunedin til Christchurch. Kjøreturen
er på ca. 5 timer.

Christchurch er en av New Zealands historiske byer med
en distinkt «engelsk» sjel. Byen lider fremdeles etter de
ødeleggende jordskjelvene i 2010/2011, men
Christchurch er godt i gang med å gjenoppfinne seg selv
med flere nye initiativer. Byen byr på en rekke innovative
attraksjoner i et flott samspill med de gamle
landemerkene.

Noen populære severdigheter i Christchurch:

RE:Start - et hipt område med kaféer, shopping og
restauranter, stilfullt bygget inn i
shippingcontainere
The Transitional Cardboard Cathedral - en kreativ
bygningsutforming med bruk av papp
En tur med Christchurch Tramway
Besøk I Botanic Gardens
Båttur på Avon River

Standard overnatting: Chateau on the Park eller
tilsvarende
Superior overnatting: Novotel Cathedral Square eller
tilsvarende
Boutique overnatting: The George eller tilsvarende



Vinmarker i Marlborough. Foto: Scott Venning , Tourism New Zealand
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Dag 18: Avreise fra
Christchurch
Dere kjører til flyplassen og leverer leiebilen der,
deretter starter dere på flyturen tilbake til Norge

Dag 19: Ankomst Norge
Dere lander i Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Oktober - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr.
60 798,00 NOK

Reiseperiode April - september  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr.
56 998,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo-Auckland/Christchurch-Oslo, inkl. skatter
og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot et
tillegg i pris)

Transfer fra flyplass til hotell i Auckland

2netter på valgt hotell i Auckland

15 dagers billeie, inkl. forsikring og fri km (Standard:
Compact | Superior: Full size | Boutique: Full Size
SUV)

2netter på valgt hotell i Coromandel

1natt på valgt hotell i Rotorua

1natt på valgt hotell i Tongariro National Park

1natt på valgt hotell i Wellington

Fergebillet Wellington - Picton

2netter på valgt hotell i Nelson

1natt på valgt hotell ved Franz Josef Glacier

1natt på valgt hotell i Wanaka

2netter på valgt hotell i Queenstown

1natt på valgt hotell i Te Anau (Fiordlands National
Park)

1natt på valgt hotell i Dunedin

1natt på valgt hotell i Christchurch

Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke
er nevnt i dagsprogrammet

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/new-zealand/bilferie-pa-spektakulaere-new-zealand-45767?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/new-zealand/bilferie-pa-spektakulaere-new-zealand-45767%3E

