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Bli overveldet av opplevelser. På denne turen får dere en
kombinasjon av både Nord- og Sørøya, og alt det beste landet
har å by på. Det blir bølgende grønne daler, vinsmaking og blant
annet Mount Cook, som er landets høyeste fjell. Dere skal kjøre
langs vestkysten på vakre Highway 6, og dere vil i tillegg se
isbreene Fox og Franz Josef.
På en ferie i New Zealand, vil dere alltid være omgitt av vann.
Derfor har vi inkludert flere turer på vannet i programmet, samt
mange andre gode opplevelser.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på en rekke idylliske og nøye
utvalgte overnattingssteder, som alle er unike
boutiquehoteller/homesteads av høy kvalitet. Velger dere å kjøre
bobil, kan dere velge mellom mange herlige campingplasser.

Bli med på seiltur på vakre Bay of Islands og se Hole
'N the Rock

Besøk geotermiske Rotorua og opplev Maori- kultur
og middag

Smak på lokale viner i Napier (Nordøya) og
Marlborough (Sørøya)

Dra på hvalsafari

Fly helikopter over to isbreer, og land på isen
underveis

Seiltur på Lake Wakatipu, gårdsbesøk og gourmet
BBQ

2-dagers seiltur på Doubtful Sound, med overnatting
om bord



Dagsprogram

no
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Dag 1: Avreise Norge -
Auckland
Dere flyr fra Norge mot New Zealand, med ankomst i
morgen.

Dag 2: Ankomst Auckland
Dere ankommer Auckland, som er New Zealands største
og mest internasjonale by. Auckland ligger på New
Zealands nordlige øy og har nesten 1,5 millioner
innbyggere.

Byen er et kommersielt og industrielt sentrum i landet,
og viser til landets største urbane område. Tross dette,
kan man innenfor få minutter fra Auckland oppleve øyas
strender, skog og frodige landbrukslandskap.

Byens dominerende landemerker er flotte Harbour

Bridge, det glitrende vannet i Waitemata Harbour, og
vulkanøya Rangitoto Island i Haurakigolfen. Her fantes
den siste av byens 48 vulkaner, som sprengte i luften for
mer enn 600 år siden.

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

Unike ting man kun kan oppleve i Auckland:

Lei en kajakk og seil til Rangitoto Island, en inaktiv
vulkanøy. Gå langs de gamle, tørre lavastrømmene
til toppen av øya, og få en eksepsjonell utsikt over
Auckland
Gå fra kyst til kyst på 5 timer
Nyt de rolige strendene i øst om morgenen og de

/oseania/new-zealand/auckland
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mer rå strendene i vest om ettermiddagen
Dra på en båttur til Waiheke Island, Aucklands
egen vin-øy
Besøk Kelly Tarlton's SEALIFE Aquarium og se
masse pingviner
Besøk Auckland museum og se verdens største
samling av Maori-skatter (taongas)
Oppdag en 'lost island': Rotoroa Island
Oppdag en by som er bygd oppå 48 inaktive
vulkaner

Dag 4: Auckland - Bay of
Islands (239 km)
I dag henter dere leiebilen/bobilen, som skal ta dere
rundt på New Zealand de neste ukene. Dere kjører på
Highway 1, nord mot Paihia og bukta Bay of Islands, som
ligger i regionen Northland. Kjøreturen tar cirka 3,5 time
uten pauser. Motorveien fører dere over Auckland
Harbour Bridge, og dere kjører videre gjennom
Aucklands forsteder og videre ut i naturen.

Vil dere oppleve noen av de vakreste strendene på New
Zealand, anbefaler vi at dere stopper i den lille byen
Waipu. Det er også to andre høydepunkter som dere bør
oppleve på vei til Bay of Islands:

Whangarei Falls

Etter en omtrent 2,5 timers kjøretur, passerer dere
Whangarei, hvor dere kan nyte synet av de mange
båtene fra en av havnekafeene. Her kan dere også se
vakre Whangarei Falls, som kun er en 10 minutters
kjøretur fra Whangarei sentrum.

Whangarei Falls er et spektakulært fossefall på hele 26
meter, og er faktisk det mest fotograferte fossefallet på
New Zealand. Her kan man se fossefallet fra 3 ulike
utsiktspunkter, så dere kan ta bilder fra alle mulige
vinkler.

Det bør nevnes at under en tørr og varm sommer uten
noe særlig regn, kan det hende at Whangarei Falls til dels
tørker ut.

Hundertwasser Toilets i Kawakawa

Dere bør også gjøre et stopp i Kawakawa, som ligger 20
km. sør for Paihia ved Bay of Islands, spesielt hvis
naturen kaller! Midt i byen har den østerriske
kunstneren Friedensreich Hundertwasser bygget
offentlige toaletter av naturmaterialer fra området.
Stilen er typisk Hundertwassers kunst, og dere vil her se
de buede linjene, uregelmessige keramiske fliser, små
skulpturer, farget glass, og et levende tre innarbeidet i
arkitekturen. Dette blir garantert et uforglemmelig
toalettbesøk!
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Dag 5: Bay of Islands
Vakre Bay of Islands består av hele 144 øyer. Få av disse
øyene kan besøkes hvis man blir på land, og derfor skal
dere i dag bli med på en båttur til Bay of Islands' mest
uberørte steder. Muligheten er inne for å gå på noen av
øyas mest natuskjønne stier og paradisliknende strender.

Utflukt: Ettermiddagstur med båt - Hole 'N the Rock

Dere går om bord på Dolphin Seeker, en katamaran med
stort utsiktsdekk. Formålet her er å se etter delfiner.
Dere seiler forbi Cape Brett Lighthouse, før dere
kommer til kjente Hole 'N the Rock. Nyt synet av de høye
klippeformasjonene som tårner seg opp mens kapteinen
navigerer rundt i det snevre farvannet ved "hullet". På et
tidspunkt vender katamaranen tilbake til de små øyene
lenger inn i bukta, hvor vannet er mer stille.

Dag 6: Bay of Islands -
Coromandel (427 km)
Dere forlater Bay of Islands, og turen går nå mot den
store halvøya Coromandel. Dere har en lengre kjøretur
foran dere, på cirka 370 km. Det er flere kjøremuligheter.
Dere kan ta den store State Highway 1 mot Auckland via
Whangarei, eller dere kan ta turen via den flotte
vestkysten gjennom Opononi.

Tar dere den vestlige ruten, kjører dere gjennom
Waipoua Forest, som blant annet rommer store mengder
av Kauri-treet, som er et storslått og enormt tre som
tidligere dekket hele New Zealand. Det største treet i
skogen er Tane Mahuta (Lord of the Forest) med sine 51
høydemeter, 51 meter i omkrets og hele 12 meter opp til
de øverste grenene med løv.

Etter noe tid fortsetter dere langs Highway 1 mot
Auckland. Herfra tar dere av på Highway 2 mot halvøya
Coromandel.

Ved inngangen til Coromandel kommer dere til den lille
byen Thames, som bærer på minner fra det store
gullgravereventyret, som utspilte seg her fra 1867.
Rundt år 1900 hadde Thames et innbyggertall på hele
19.000.

Fortsett til byen Whitianga, hvor deres deilig B&B ligger.

Dag 7: Coromandel
Coromandel er både en by og en halvøy, som er navngitt
etter skipet HMS Coromandel som kom til havna i 1820.
Coromandel er et populært mål blant kunstnere og
kiwiere. Førstnevnte fordi området er fullt av gode
steiner og mineraler, mens kiwiene bruker området til å
slappe av og utforske på ferie.

Her finnes noen av de absolutt beste strendene i



Wellington, New Zealand (Foto: New Zealand Tourism/Rob Suisted)

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

området, og kanskje også på den sørlige halvkule.
Samtidig er områdene fulle av palmer, og hvis dere liker å
surfe, er Ha Hei et naturlig valg som dere ikke må gå glipp
av.

Halvøya er, utover å være dekket av regnskog, generelt
bratt og full av bakker - noe som er med på å skape
fantastiske utsikter over buktene i området.
Skogområdene er enorme og virkelig verdt å bruke tid på
å utforske.

Av større attraksjoner på halvøya kan disse nevnes:

Cathedral Cove ved Whitianga/Mercury Bay.
Magisk strand med berømt klippeformasjon.
Hot Water Beach ved Whitianga/Mercury Bay. Lag
deres eget eget spabasseng i sanden.
Et fint sted for å kjøpe antikviteter.
Surferbyen Whangamata.
Karangahake Gorge. Sentrum for
gullgravereventyret i 1875.
Den historiske byen Coromandel. Sjarmerende
atmosfære som tiltrekker talentfulle kunstnere og
andre kreative.

Dag 8: Coromangel -
Rotorua (230 km)

Dere forlater i dag Coromandel og kjører videre sørpå.
På veien passerer dere flere flotte strender, og byen
Tauranga, som huser en av Nordøyas største komersielle
havner. Kjøreturen tar dere gjennom Kiwi Country ved
Te Puke, og frem til dagens siste mål, nemlig det
geotermiske "Hot Spot" ved Rotorua.

Rotorua ligger på Nordøyas sentrale vulkanske platå,
som forårsaker sprutende geysire, boblende
gjørmedammer og dampende kilder. Det mest kjente
termale området er Whakarewarewa Thermal Reserve.

Den geotermiske byen Rotorua er en magnet for turister
på New Zealand, på grunn av de vulkanske
naturfenomenene her, i tillegg til Maorikulturen. Det er
få andre steder enn Rotorua, hvor man merker Moder
Jords enorme krefter. Den karakteriske lukten av svovel
og de rykende dampsøylene er de aller første
antydningene av områdets dramatiske geotermiske
karakter.

Rotorua er en del av den vulkanske sonen som strekker
seg fra White Island i Bay of Plenty til Mt. Ruapehu i
Tongariro National Park. De naturmessige fenomenene
er fantastiske:

De lysende fargene i Wai-O-Tapus Thermal
Wonderland's Artist's Palette & Champagne Pool
Lady Knox geysiren, som spruter høyt i været hver
eneste dag
Waimangu Volcanic Valley, som har verdens
største Hot Water Spring, kalt Frying Pan Lakes
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Pohutu geysiren som er stjernen i Whakarewarewa
Thermal Valley, sender glovarmt vann 30 meter
opp i luften mer enn 20 ganger om dagen. I
Whakarewarewa - The Living Thermal Village, ser
dere hvordan Maoriene gjennom århundreder har
benyttet seg av den geotermiske energien til å
tilberede mat, til å vaske seg og gjøre andre
hverdagslige ting.
Hell's Gate er New Zealands mest aktive
geotermiske område med det største varme
fossefallet på den sørlige halvkule, samt det eneste
geotermiske gjørmebadet i New Zealand

Det er som nevnt, ikke bare naturen som dominerer her.
Rotorua er svært rik på historie og kultur, og dette er
synlig overalt. Rotoruas Government Gardens er hellig
for maoriene, da de har en fascinerende fortid som
slagmark og begravelsesplass. Rotoruas museum ble
endelig ferdig i 2011, og forteller levende historien om
Te Arawa-folket - de opprinnelige innbyggerne i Rotorua.

Nyt dette helt spesielle stedet

Dag 9: Rotorua
I Rotorua bor det mange maorier. Faktisk var byen en av
deres første bosettelser, som har medvirket til at det i
dag bor 20% fler maorier i Rotorua enn i noen andre byer
på New Zealand. Dette betyr naturligvis også at byens

kunst, mat og kultur har tydelige tegn på maorisk
innflytelse. Rotorua er derfor et perfekt utgangspunkt
for å lære mer om kulturen og historien.

Halvdagstur til Tamaki Village

Sent på ettermiddagen vil dere bli hentet på hotellet, for
å oppleve en kveld med de innfødte maoriene. Dere
kommer tett på kulturen, og vil også nyte en tradisjonell
middag.

Utflukten tar cirka 3 timer

Dag 10: Rotorua - Napier
(219 km)
Nyt frokosten før dere hopper i bilen og kjører mot
Napier. Nyt det naturskjønne landskapet langs veien,
som endrer seg fra skogområder til imponerende
fjellkjeder, og frodige vingårder på vei til regionen
Hawke's Bay på Nordøyas østkyst.

Napier er kjent for sin Art Deco-arkitektur, gourmetmat
og vingårder i verdensklasse.

Dag 11: Napier
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Rett etter middag skal dere på en vintur i det vake
området rundt Napier.

Gold Reserve Wine Tour

Bli med bak kjellerdørene og opplev noen av Hawke's
Bays fineste vinprodusenter. Denne turen er perfekt for
reisende og vinelskere, som ønsker å oppleve det aller
beste Hawke's Bay har å by på. I løpet av ettermiddagen
vil dere smake viner på 3-4 fantastiske vingårder, kjøre
til toppen av Te Mata Peak og få en guidet tur gjennom
en vingård.

Nyt ettermiddagen med lokale delikatesser, før dere er
hjemme på kvelden.

Dag 12: Napier -
Wellington (321 km)
Etter frokost kjører dere sørpå til Wellington. Wellington
ligger utrolig vakkert til ut til Wellington Harbour, og Mt.
Victoria troner over byen. Herfra er det en formidabel
utsikt over Wellington og området rundt.

Nyt kvelden i Wellington. Denne byen er en kulinarisk
opplevelse, og dere finner en ganske driftig øl-scene
blant byens mange mikrobryggerier. Prøv Malthouse,
Hashigo Zake, The Hop Garden, Little Beer Quarter og
Crafters & Co. Hvis man liker kaffe, man regne med å

finne magisk godt brygget kaffe her. Prøv The Flight
Hanger Coffee, Mojo Old Bank eller Mojo Poneke,
Fidel's, Prefab og Leeds St. Bakery.

Det bugner av restauranter og kafeer i Wellington.
Området Courtenay Place er svært populært, Cuba
Street er mer bohem-aktig med et godt etnisk kjøkken,
mens Lambton Quay er mer eksklusivt med
designerbutikker - og tilsvarende mat.

Dag 13: Wellington - Abel
Tasman National Park
(192 km)
Dere forlater den deilige byen for å reise over sundet
mellom de to øyene, og fortsetter eventyret på Sørøya.
Det er fem avganger om dagen fra Wellington til Picton
på Sørøya. Den tidligste avgangen er 09.45 med ankomst
i Picton kl. 12.30.

Dere skal seile med fergen, Interislander, og terminalen
ligger i utkanten av havneområdet.

OBS! Dere skal avlevere leiebilen i Wellington, og plukke
opp en ny i Picton.

Seilturen frem mot Picton går gjennom vakre
Marlbourough Sound/Queen Charlotte Sound, og regnes
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som en av verdens fineste seilturer. Når dere er fremme i
Picton, får dere en ny leiebil.

Dag 14: Abel Tasman
National Park
Abel Tasman National Park ligger på den nordlige spissen
av Sørøya, og kan friste med et uimotståelig
naturparadis. Dette er landets minste nasjonalpark, og
ble etablert i 1942. Parken er berømt for sine gylne
strender, dramatiske klipper av granitt, og ikke minst sine
fantastiske turmuligheter langs kysten.

Parkens godt beskyttede bukter er helt ideelle for å seile
i med kajakk og båt, samtidig som man kan lete etter
seler og delfiner, som jevnlig kommer inn til de flate
kystene. De som er turinteresserte, skal bare følge Abel
Tasman Coast Track langs kystlinjen, og dere er
garantert noen unike naturopplevelser.

Andre opplevelser i Nelson/Tasman-regionen:

Prøv en av de gode sykkelrutene 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
Besøk de lokale kunstnerne og deres
spesialbutikker
Sky Dive over Nordøya og Sørøya

Dag 15: Abel Tasman
National Park - Blenheim
(175 km)
I dag skal dere kjøre en kortere tur til Blenheim. Dere
kjører gjennom Marlborough-provinsen. Her bor det kun
få mennesker, og området domineres av vingårder.
Marlborough kom for alvor på verdenskartet, da man
byttet ut sauene med vinstokker.

Marlborough er et utrolig fint område, med svært flott
natur. Området er mest kjent for sine gode viner, og det
var her vinproduksjonen i New Zealand startet mot
slutten av 1970-tallet. Det var vinene fra dette området
som først ble internasjonalt anerkjent.

Blenheim er kjent for å være selve sentrummet for New
Zealands vinindustri.
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Dag 16: Blenheim
I dag skal dere på en utflukt rundt til noen av de mange
vingårdene som ligger i dette flotte området. Dere vil
oppleve noen av de beste vinene New Zealand har å by
på.

Taste of Marlborough Tour

Denne utflukten er skapt til besøkende som elsker god
vin, og for dem som ønsker å lære mer om regionen,
vingårdene, vinene og menneskene som skaper dem. Det
er valgt ut et antall botique- og ikoniske vingårder på
bakgrunn av deres histories, fabelaktige service og
fantastiske utvalg av vin. Dere vil også møte de som
driver vingårdene, som er kunnskapsrike og
lidenskapelige når det kommer til vin.

Dag 17: Blenheim -
Kaikoura (128 km)
I dag skal dere til Kaikoura. Følg den robuste og pene
kystlinjen mellom Stillehavet og de bratte fjellene i
Kaikoura Ranges, som dominerer landskapet. Senere
ankommer dere Kaikoura på Sørøyas østkyst.

Området er en populær turistattraksjon med et rikt
marineliv. Det er for eksempel hit dere bør dra for å se
seler, hvaler og delfiner. Sistnevnte kan dere også

svømme med. På matfronten, er den største delikatessen
i Kaikoura, Crayfish. Fisken smaker litt som hummer og
er byens spesialitet. Men det stopper ikke her. Området
har alt som hjertet lengter etter innenfor havets gull.
Prøv gjerne fish & chips i Kaikoura, som smaker helt unikt
og bedre enn noe annet sted på kloden.

Dag 18: Kaikoura
Kaikoura og havets geografi i dette området er det
perfekte miljøet for spermhvaler, som oppholder seg nær
kysten og lever av blekkspruter.

Uansett hvilken tid det er på året, er det nesten garanti
for å spotte hvaler, delfiner av ulik art, seler, havfugler og
mindre havdyr.

Hvalsafari fra Kaikoura

Dere seiler ut fra Kaikoura på en katamaran, og det blir
vist en kortfilm på storskjerm den første halvtimen.
Filmen forteller om spermhvalene, og hvorfor en
hvalsafari i Kaikoura gir de optimale mulighetene for å se
hval. Det er også gode sjanser for å se delfiner her. De
akrobatiske "Dustin Dolphins" ser man nesten hver gang
katamaranen seiler ut herfra. Det er også sjanser for å se
spekkhoggere, haier og albatross.

Det er en ubeskrivelig følelse å se så store dyr svømme
rolig og upåvirket rundt. Husk å ta med en god genser,
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vindjakke, kamera, kikkert og sjøsyketabletter - hvis dere
trenger det.

Dag 19: Kaikoura -
Greymouth (390 km)
Dagens strekning krysser Sørøya gjennom New Zealands
alper, hvor dere kan velge mellom to forskjellige ruter.
Den mest populære veien er gjennom Arthurs Pass til
Greymouth på vestkysten.

Den gamle minebyen Greymouth, er den største på
vestkysten av Sørøya og tilbyr blant annet aktiviteter og
severdigheter fra gamle dager. Dere kan også få et
innblikk i Greymouths gullgraverhistorie på byens lokale
museum, som ligger i nærheten av Shantytown. En annen
anbefalelsesverdig attraksjon er byens lokale bryggeri,
Monteiths. Her kan man bli med på en guidet tur å
prøvesmake noe av det gode ølet.

Dag 20: Greymouth - Franz
Josef (165 km)
Etter frokost fortsetter dere kjøreturen langs New

Zealands vestkyst. Dere kjører først mot Hokitika 40 km
fra Greymouth. Hokitika var sentrummet for en enorm
gullproduksjon på 1960-tallet. Besøk The West Coast
Historical Museum for en dypere innsikt i områdets
historie.

Dere fortsetter kjøreturen sørpå mot målet for dagen,
nemlig Westland National Park, hvor dere kan se de to
enorme verdenskjente isbreene, Franz Josef og Fox.
Dette er de eneste isbreene i verden som går gjennom
regnskog, hvor den kraftige issmeltingen setter sine spor.
Fra Hokitika er det cirka 80 km til Westland National
Park. Fra de sørlige alpene på Sørøya har det blitt dannet
hele 140 isbreer.

I dag er det ikke mulig å gå opp på isbreene, da de smelter
i et voldsomt tempo. Så hvis man vil prøve å gå på
isbreene, må man fly med helikopter opp til der isen er
trygg. En annen mulighet er å gå tur i regnskogen på
siden av isbreene, og få en flott utsikt.

Nyt også byens hyggelige restauranter og butikker.

Dag 21: Franz Josef
Opplev isbreene på nært hold når dere flyr til toppen
med helikopter.

30 minutters helikoptertur inkl. landing på toppen av
isbreene
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Denne helikopterturen tar dere over to av New Zealands
mest berømte isbreer. Land på toppen av isbreen Franz
Josef eller Fox, og se det utrolige naturlige
værfenomenet som snor seg nedover dalene.

Dag 22: Franz Josef -
Wanaka (288 km)
Reisen deres fortsetter gjennom New Zealands
fantastiske natur med fjell, fjellsjøer og utsikt til havet.
Underveis passerer dere en av de små passasjene
gjennom de new zealanske alpene ved Haast Pass. Den
siste veistrekningen går gjennom fjellene langs sjøene
Lake Hawea og Lake Wanaka, hvor Wanaka ligger fint til
rette.

Dag 23: Wanaka -
Queenstown (69 km)
I dag ankommer dere til New Zealands største turistby,
Queenstown. Byens popularitet skyldes primært den
flotte naturen i området og byens sjarmerende stemning,
men også de utallige aktivitetene som byen tilbyr. Her
kan man gjøre alt fra å seile kajakk og gå turer, til
ekstremsport som bungy jump.

I Queenstown finner dere også et stort utvalg av barer,
restauranter og nattklubber som skaper et godt grunnlag
for et livlig kvelds- og natteliv. Områdets beste utsikt får
dere fra Bob's Peak, som man kan komme til med
gondolbanen. Herfra får dere en storslått utsikt over et
av New Zealands vakreste landskap.

Dag 24: Queenstown
Queenstown ligger virkelig fint plassert. Lake Wakatipu
er hele 80 km, og er dermed New Zealands lengste sjø. I
sjøen finnes blant annet ørret og laks, som dere kan fiske
etter året rundt. Munningene ved Greenstone og Locky
Rivers er noen av de mest populære stedene. Om
sommeren samles lokale og besøkende på stranda for å
nyte været og vannet. Å seile over sjøen er kanskje den
beste måten man kan nyte det imponerende
fjellandskapet som omringer Lake Wakatipu.

Cruise om bord TSS Earnslaw Walter

Bli med om bord historiske TSS Earnslaw over til Walter
Peak High Country Farm. På restauranten Colonel's
Homestead kan dere nyte herlige smaker, som kokken
griller for oss.

Colonel's Homestead på Walter Peak High Country
Farm har utsikt over Lake Wakatipu og Queenstowns
alpine landskap er det perfekte stedet å tilbringe noen
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timer.

Vår meny har blitt oppdatert av vår nye kokk, som har
forbedret den sesongbaserte menyen med nye salater,
grønnsaker og saftig kjøtt tilberedt på grillen. Vi tilbyr
ikke fisk til lunsj, men vegetariske retter er tilgjengelige
og det bugner av lekre desserter.

Det er også mulighet å utforske de flotte hagene ved
sjøen.

Dag 25: Queenstown - Te
Anau (171 km)
Dere kjører fra Queenstown i dag, og målet er enda en av
landets naturparker, nemlig Fiordland National Park.
Dette er kanskje den mest berømte av dem alle. Den har
hvert fall havnet på UNESCO's verdensarvliste for sin
nådelige skjønnhet. I natt bor dere i byen Te Anau, som
ligger malplassert ved Lake Te Anau.

Te Anau er en idyllisk liten by, som er utgangspunktet for
alle naturopplevelsene i Fiordland. Te Anau er det
perfekte stedet å bo, hvis man vil ut å seile på de herlige
fjordene her, med Milford Sound og Doubtful Sound i
spissen.

Med så mange besøkende og overnattende turister, er
det naturligvis et stort utvalg av restauranter, kafeer og

barer. Dere finner delikatesser fra havet, som hummer,
og fra skogen finner dere vilt, som er kjent for sin
ferskhet og kvalitet.

Dag 26: Te Anau -
Manapouri (22 km) -
Doubtful Sound
I dag venter en av reisens absolutte høydepunkter,
nemlig en 2 dagers seiltur på Doubtful Sound, inkludert
overnatting om bord. Seilturen tar dere med dypt inn i
landets flotteste og uberørte fjorder, med spektakulære
fossefall, høye fjell og en helt vidunderlig stillhet.
Doubtful Sound er også hjemstedet til et rikt marineliv,
med blant annet sel, delfiner og pingviner.

Erfarne guider om bord deler engasjert sin kunnskap om
området og naturen, og hvis man ønsker, kan man padle
kajakk på sundets rolige vann.

Merk: Denne seilturen med overnatting seiler ikke om
vinteren. På det tidspunktet er det dagscruise på fjorden,
samt en ekstra overnatting i Te Anau: En fantastisk
opplevelse i et helt unikt naturområde.
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Dag 27: Manapouri - The
Catlins (222 km)
Rundt lunsj er dere tilbake i Manapouri. Dere finner
leiebilen deres, og turen fortsetter nå mot øst mot
Catlin-regionen, klare for nye opplevelser.

Catlin-regionen er en robust og avsidesliggende region
med et vell av store regnskogsområder. Her er et
forrykende dyreliv, som er tynt befolket og på mange
måter scenisk og urørt. Her og i området lever noen av
verdens mest sjeldne fugler og havdyr. Kystlinjen er
fantastisk fin, og full av klipper som er formet av havet, i
tillegg til skjulte bukter og flotte strender. Rett og slett et
enestående kystlandskap.

Dere skal overnatte i den sørlige delen av The Catlins -
øst for Catlins Forest Park.

Dag 28: Catlin-regionen
Dere har to netter på samme overnattingssted i
Catlin-regionen. Det er opplagt å bruke noe av dagen på
å utforske denne delen av Sørøya. Det kan være det
sørlige området av Catlin-regionen eller det spennende
skogområdet Catlins Forest Park. Dere kan velge å dra
på en guidet tur eller kjøre på eventyr selv.

Noen av de største attraksjonene på den sørlige delen av

Catlin-regionen:

Se Nugget Point Lighthouse
Besøk den fine stranda ved Cannibal Bay
Dere kan være heldige og komme tett på sjøløver i
en koloni ved Surat Bay
Gå opp til Florence Hill Look Out og få flott utsikt
over Tautuku Bay
Se havets kraft ved Jack's Blowhole
Gå en tur ved Lake Wilkie / Tautuku Boardwalk
Opplev Purakaunui og McLean Falls
Gå inn i Cathedral Caves
Besøk Curio Bay

Dag 29: The Catlins -
Dunedin (170 km)
Dere fortsetter mot Dunedin, New Zealands tredje
største by. Dunedin, som er keltisk for Edinburgh, ble
grunnlagt av skotske nybyggere på 1900-tallet. Byen
blomstret under gullgraverrusen på 1800-tallet, og er i
dag best kjent som en universitetsby. Samtidig er byen
kjent for å ha verdens bratteste gate, nemlig Baldwin
Street.

Dunedins største attraksjoner er:
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Otago Settlers Museum
Dunedins fantastiske natur med storslåtte
strender, som St. Clairs
Dunedin Street Art Trail
"Writers Walk"
Dunedins/Otagos storslåtte dyreliv
Verdens bratteste gate, Baldwin Street

Dag 30: Dunedin
I dag er det arrangert en halvdagstur til Otago-halvøya
for å se etter albatrosser, sjøløver og guløyde pingviner.

Guidet tur til Otago-halvøya

Elm Wildlife Tours henter dere fra lodgen, og kjører dere
til Dunedin Visitor Center, som er utgangspunktet for
turen deres.

Dette er en minneverdig tur til Otago-halvøya, som gir
dere spektakulære naturopplevelser og innsikt i et av
verdens mest sjeldne dyreliv. Denne naturvandringen
gjør det mulig å komme tett på det unike dyrelivet som
finnes på halvøya. Utover de 25-30 artene av havfugler
og vadefugler, finnes også de imponerende albatrossene,
sjøløvene, pingviner, seler og guløyde pingviner.

Dag 31: Dunedin - Mt.
Cook (318 km)
Dere forlater Dunedin-området på morgen, og fortsetter
opp langs den østlige kysten til Oamaru. Dagens sluttmål
er sjøene Lake Tekapo/Lake Pukaki nær Mt. Cook
National Park.

På veien kan det anbefales at dere stopper ved Lake
Tekapo og Church of the Good Shephard; et av New
Zealands ikoniske fotospots.

Sjøene ved Lake Tekapo og Lake Pukaki er
verdensberømte for sine surrealistiske turkisfargede
vann opp mot de snøkledde fjellene rundt Mt. Cook. Mt.
Cook er New Zealands høyeste fjell med sine 3742
meter, og hele nasjonalparken har 19.000 fjelltopper som
er over 3000 meter. Dette er et svært populært område
for aktive sjeler, da det er masse sykkelveier, vandrestier
og skimuligheter her.

En ting er sikkert: Naturen er makeløs, og utsikten til Mt.
Cook og de andre snøkledde toppene, er bergtagende.
Fra overnattingsstedet deres, får dere også en fantastisk
utsikt over naturen.

Dag 32: Mt. Cook
Mount Cook/Aoraki er New Zealands høyeste fjell med
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sine 3754 meter, og er et populært reisemål for
fjellbestigere. Den storslåtte naturen på dette høye
punktet er en helt spesiell opplevelse, blant annet fordi
den klare lufta sørger for at landskapet bader i fantastisk
lys.

90 minutters stjerneobservasjon
Turen starter fra hotellet deres ved Hermitage Activity
Desk. De profesjonelle guidene er klare for å vise dere
den spektakulære sørlige stjernehimmelen. Dere bruker
øyet, moderne astronomiteleskoper og kikkerter på
utsiktsplattformen utenfor, med mindre været ikke er
bra nok - da blir det "live" i et high defintion digital dome
planetarium.

Slipp fantasien løs når dere oppdager sørkorset,
sesongbaserte ekliptiske objekter, planeter,
stjernehoper, måner, fjerne galakser og vår kjære
galakse, Melkeveien.

Dag 33: Mt. Cook -
Christchurch (330 km)
Nyt frokosten, før dere reiser fra Mt. Cook. Foran dere
venter noen timer i bilen på tvers av Canterbury Plains
fram mot Christchurch, hvor rundreisen i bil på New
Zealand er over.

Christchurch er en eklektisk by med en god miks av
historisk, tidløs eleganse og ny kultur. Christchurch lider
fortsatt etter det ødeleggende jordskjelvet i 2010/2011,
men byen er godt i gang med å gjenoppbygge seg selv,
med mange spennende nye initiativer. Byen bobler over
av engasjement og byr på innovative attraksjoner, i
samspill med de historiske landemerkene. Generelt er
Christchurch en av landets gamle, historiske byer med en
helt distinkt engelsk sjel.

Dette er blant byens mest populære severdigheter:

Start: Et hipt shopping, kafé og restaurant-område
The Transitional Cardboard Cathedral, en kreativ
bygningsutformning med bruk av papp
Christchurch Tramway
Botanic Gardens
Seiltur på elven Avon

Dag 34: Christchurch |
hjemreise mot Norge
Det er avgang fra Christchurch mot Norge i løpet av
dagen. En fantastisk rundreise er ferdig for denne gang,
og dere har forhåpentligvis samlet opp en rekke
storslåtte og ulike opplevelser i løpet av reisen.

Bilen eller bobilen leveres på flyplassen.
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Dag 35: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
83 998,00 NOK

Premium
95 598,00 NOK

Reiseperiode April - september  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
76 698,00 NOK

Premium
89 498,00 NOK

Reiseperiode Oktober - desember  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
81 998,00 NOK

Premium
95 298,00 NOK

Prisen inkluderer:
Fly Norge - Auckland inkl. skatter og avgifter
30 dagers billeie, inkl. fri km og forsikringer
2 netter på hotell i Auckland
2 netter på hotell i Bay of Islands
Seiltur til Hole 'N the Rock
2 netter på hotell i Coromandel
2 netter på hotell i Rotorua
Mitai Maori Cultural Experience
2 netter på hotell i Napier
Vintur i Napier
1 natt på hotell i Wellington
Ferge fra Wellington til Picton
2 netter på hotell ved Abel Tasman National Park
2 netter på hotell i Blenheim
Vintur i Marlborough
2 netter på hotell i Kaikoura
Hvalsafari
1 natt på hotell i Greymouth
2 netter på hotell i Franz Josef
30 minutters helikoptertur med landing på isbre
1 natt på hotell i Wanaka
2 netter på hotell i Queenstown
Seiltur med TSS Earnslaw & Gourmet BBQ Dinner på Walter Peak Farm
1 natt på hotell i Te Anau
1 natt på Cruise i Doubtful Sound
2 netter på hotell ved Catlins Forest Park
2 netter på hotell ved Dunedin
2 netter på hotell ved Mount Cook
1 natt på hotell i Christchurch
Fly Christchurch - Norge inkl. skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:
Reise- og avbestillingsforsikring
Overnattinger, utflukter og transfers som ikke er nevnt i programmet



salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Måltider med mindre noe annet er opplyst
Tips med mindre noe annet er opplyst
Veiavgifter og parkering
Vaksinasjoner (kontakt egen lege) Les mer her
31 x frokost
3 x middag
Visum/innreisetillatelse Les mer her



Hva er inkludert i prisen?

no
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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-Rarotonga-Aitutaki-Oslo
inkl. skatt/avgifter

20 netter på hoteller med god standard, på New
Zealand

3netter på Aitutaki Lagoon Resort i Beachfront
Bungalow, inkl. tropisk frokost

3netter på Pacific Resort Rarotonga i Premium
Beachfront Suite, inkl. tropisk frokost

Cruise i Doubtful Sound med overnatting

21 x frokoster + 3 x middager på New Zealand

Leiebil

Utflukter i henhold til program

Øvrige måltider

Øvrige utflukter

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/bilferie-i-toppklasse-pa-new-zealand-8752?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/bilferie-i-toppklasse-pa-new-zealand-8752%3E

