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Bli med BENNS på eventyr til New Zealand og Cookøyene i
Polynesia.
En herlig kombinasjon av New Zealands fantastiske natur og
eksklusiv badeferie i et av verdens vakreste øyområder:
Cookøyene i Polynesia.

Dere kjører på tvers av New Zealand fra nord til sør i deres egen
bil og kjører gjennom unike landskap, spennende byer og vakker
natur med unike dyreopplevelser. Hver kveld overnatter dere i
luksuriøse omgivelser med lokal atmosfære.
Dette er bare et foreslag til reiserute, ta kontakt med oss hvis
dere ønsker en annen rute.

Skumringstur i den fascinerende Waipoua-skogen,
sammen med en lokal maori-guide

Geotermiske Rotorua, hvor dere også får oppleve
New Zealands ikoniske kiwifugl

To dagers seiltur på Doubtfoul Sound

Cookøyenes paradislignende strender

https://www.benns.no/oseania/cook-islands
https://www.benns.no/oseania/new-zealand
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Dag 1-2: Avreise Norge -
Auckland
Dere flyr fra Norge mot New Zealand, men lander først i
overmorgen på grunn av tidsforskjellen.

Dag 3: 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.

Etter dere har mottatt bagasjen går dere direkte til
bilutleiefirmaet og får utlevert bilen som de neste ukene
skal ta dere rundt på New Zealand. Hvis dere orker og
har tid, kan vi anbefale et besøk på Auckland museum,
Auckland Zoo og/eller Ambury Park. Hvis dere heller vil
slappe av og overvinne jetlagen, kan dere bli på

hotellrommet eller ta en rolig dag i nærområdet - valget
er deres.

Overnatting: Mollies Luxury Boutique Hotel

Dag 4: Auckland -
Waipoua (229 km)
Etter frokost forlater dere Auckland og kjører nordover
langs den forrevne vestkysten. På veien passerer dere
Muriwai Beach, som er kjent for sin svarte sand. Muriwai
Beach er ideell for surfing for de som er interessert i det.
Her er det også gode muligheter for fuglekikking, da en
stor koloni av ynglende suler oppholder seg i strandas
sørlige ende, Otakamiro point. Mellom august og mars
lever det over 1200 sulepar her. Litt utenfor stranda
ligger den lille øya Oaia, hvor en koloni av pelsseler
holder til om våren.

/oseania/new-zealand/auckland
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Dagens overnattingssted er den luksuriøse Waipoua
Lodge, i nærheten av Waipoua-skogen. På kvelden
arrangeres det en utflukt kalt «Twilight Encounter Tour
of Waipoua Forest,» hvor dere får en skumringstur i den
spennende Waipoua-skogen. Den lokale Maori-guiden vil
fortelle dere historier og legender om skogen og dens
betydning for maori-kulturen, og vise dere hvordan
maoriene bruker skogen til medisinske formål. Dere
lærer også om det rike dyre- og fuglelivet i skogen, og
etter hvert som natten faller på, kommer flere og flere
dyr fram og lydene blir mange, selv høyt oppe i trærne.

Inkluderte måltider: Frokost og middag
Overnatting: Waipoua Lodge

Dag 5: Waipoua -
Matakana (178 km)
Etter frokosten fortsetter dere reisen på Nordøya og
kjører nå fra vestsiden til østsiden, nærmere bestemt til
området ved Matakana. Matakanakysten byr på et
imponerende landskap med grønne vinjorder, vakre
strender, sjarmerende landsbyer og et lekkert lokalt
'spiskammer' med lokale produkter.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Sugar Loaf Lodge

Dag 6: Matakana -
Whitford, Auckland (95
km)
Dere kan starte dagen med å nyte frokosten på den flotte
lodgen. I dag skal dere ikke kjøre så langt, og turen går
sørover til byen Whitfield, som ligger litt sør for
Auckland.

På veien mot Auckland anbefaler vi at dere drar på en
utflukt til innsjøen Tiritiri Matangi (ikke inkludert), med
avgang fra Gulf Harbour. (Turen går kun onsdag-søndag.)
Tiritiri Matangi Island i Hauraki-golfen er et åpent
naturreservat med over 283.000 trær og en rekke
sjeldne og utrydningstruede fugler, som har blitt flyttet
til øya, hvor de er fredet og unngår å bli jaktet på.

Dere ankommer forstaden Whiford senere på dagen og
sjekker inn på det luksuriøse hotellet Seafields, hvor dere
kan bruke dagen som dere selv vil.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Seafields

Dag 7: Whitford - Miranda
- Rotorua (230 km)
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Etter dagens frokost bærer det ut på veien igjen, og i dag
har dere 230 km foran dere.

Den første kjøreturen går til Seabird Coast ved Miranda.
Her skal dere besøke «The Miranda Shorebird Centre,»
hvor det lever hele 131 fuglearter, inkludert 43
vadefugler. Stedets karakteristiske elv og tidevann
danner utallige øyer og sandbanker proppet med
skalldyr, som gir perfekte matmuligheter for fuglene.

Fortsett kjøreturen gjennom de vakre
landbruksområdene som atskilles av vakre innsjøer og
mektige skogsområder, til dere når et av New Zealands
helt særegne områder, nemlig geotermiske Rotorua.
Allerede før dere kommer fram, merker dere lukten av
svovel og kan se dampsøyler i horisonten.

På ettermiddagen skal dere besøke Rainbow Springs
Wildlife Park, hvor de har et avlsprogram for kiwifugler,
kalt «Kiwi Encounter.» Målet er å beskytte og øke
bestanden av New Zealands kiwifugl, som ikke lever
noen andre steder i verden. Her får dere en egen rundtur
og får bli med bak kulissene.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Black Swan Lakeside Boutique Hotel

Dag 8: Rotorua
I dag har dere en hel dag på egen hånd i Rotorua. Denne

naturperlen byr på mange ulike aktiviteter. Nyt et varmt
og avslappende bad i termisk gjørme ("thermal mud"),
eller ta turen til den geotermiske dalen Whakarewarewa,
hvor dere finner Pohutu-geysiren. Geysiren spyler ut en
30 meter høy varmtvannsøyle hele 20 ganger i døgnet,
og er omringet av nydelig natur.

I Whakarewarewa kan dere også oppleve Maori Arts &
Crafts Institute, fylt med tradisjonell maorikunst og
-håndverk.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Black Swan Lakeside Boutique Hoteleg

Dag 9: Rotorua -
Kapiti-kysten (380 km)
Start dagen med å nyte den lekre frokosten på Black
Swan Lakeside Boutique Hotel. I dag skal dere kjøre en
lengre strekning fra Rotorua til Kaipiti-kysten, som ligger
på vestsiden av Nordøya, ikke langt fra hovedstaden
Wellington. Nyt den vakre kjøreturen hvor dere først
kjører langs New Zealands største innsjø, Lake Taupo, og
deretter langs Tongariro nasjonalpark, med
spektakulære vulkaner.

Kveldens overnattingssted, Vista Del Sol, ligger vakkert
til i landskapet i Te Horo-området, bare en kilometer fra
kysten.
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Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Vista del Sol

Dag 10: Kapiti-kysten
Utenfor Kapiti-kysten ligger Kapiti-øya, som er hjemsted
for den lille flekkete fuglen kalt 'kivi', som ellers er
utdødd på fastlandet. Dere tar ferga over til den lille øya
og på kvelden er det arrangert en gåtur på øya for å se
etter den flekkete kivien og andre utrydningstruede
fugler. Her får dere en unik mulighet til å komme tettere
innpå den lokale floraen og faunaen i området.

Hotellet for kvelden ligger ute i naturen i fred og ro, og
dere blir møtt med åpenhjertig maorisk gjestfrihet.

Inkluderte måltider: Frokost og middag
Overnatting: Kapiti Island

Dag 11: Kapiti-kysten -
Wellington (75 km)
Etter frokost skal dere tilbake til fastlandet med ferge og
videre mot hovedstaden Wellington, som bare ligger 75
km sørover. Wellington er en sjarmerende by som ligger
vakkert plassert mellom hav og fjell i det grønne
landskapet. Byen er full av karakter og spennende

attraksjoner.

Dere besøker Zealandia, som er et levende økosystem og
hjemsted for noen av New Zealands mest sjeldne og
særegne dyr. Hele 40 forskjellige fuglearter er registrert
på reservatet, hvorav 24 er endemiske. Dere kan også se
atskillige reptiler og spennende planter.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Booklovers Bed & Breakfast

Dag 12: Wellington -
Picton - Kaikoura (157 km)
I dag forlater dere Nordøya og fortsetter eventyret på
Sørøya. Dere etterlater bilen i Wellington og tar ferga
Interislander over Cookstredet og gjennom det nydelige
området Marlborough Sounds, hvor dere kan nyte
fantastisk utsikt og sjøfugler.

Dere går i land i den sjarmerende havnebyen Picton, hvor
dere henter bilen deres og kjører videre mot Sørøyas
østkyst og byen Kaikoura. Veien tar dere gjennom New
Zealands mest kjente vinområde, Marlborough, kjent for
sin meget fine hvitvin. Kaikoura er verdenskjent for sine
mange hvaler, som trives i havet utenfor byen. Hvalene
får dere oppleve i morgen.

Inkluderte måltider: Frokost
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Overnatting: Manakau Lodge

Dag 13: Kaikoura -
Hanmer Springs (130 km)
Havets egenskaper ved Kaikoura gir et perfekt miljø for
spermhvalen, som oppholder seg langs kysten og lever av
blekkspruter. Uansett hvilken tid på året dere kommer,
er det - nesten - garanti for å se hvaler, ulike delfinarter,
seler, havfugler og mindre havdyr.

Dagens utflukt, «Albatros Encounter,» gir dere mulighet
for å oppleve forskjellige marine dyr på nært hold, blant
annet den fascinerende albatrossen. Kaikourahalvøya er
det stedet på New Zealand hvor det lever aller flest
fugler, som tiltrekkes av det marine livet her i området.

Etter det fantastiske møtet med det særegne dyrelivet
fortsetter dere mot Hanmer Springs, som er en skjønn
fjellby kjent for sine mange varme kilder og tilhørende
spafasiliteter.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Cheltenham House

Dag 14: Hanmer Springs -
Oamaru (375 km)
Fra Hanmer kjører dere videre sørover mot byen
Oamaru. Det er ganske langt, og dere kan regne med å
være fremme sist på ettermiddagen.

På kvelden får dere oppleve noe helt unikt: De små blå
pingvinene som kommer tilbake fra dagens fisketur ute
på havet. Pingvinene kommer først opp av havet ved
skumringstid, når det er sikkert å krysse stranda og gå til
kolonien deres, som ligger i området bak stranda.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Pen-y-Bryn Lodge

Dag 15: Oamaru - Dunedin
(112 km)
Dere fortsetter sørover mot Dunedin, New Zealands
tredje største by. Dunedin, som er keltisk for Edinburgh,
ble grunnlagt av skotske nybyggere på midten av
1800-tallet. Byen blomstret særlig under
gulgraverrushet på den tiden.

Byen har flere attraksjoner, blant annet verdens
bratteste gate, som heller hele 38 grader, og New
Zealands første universitet, University of Otago. Her
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finner dere også den vakre gamle togstasjonen, som har
blitt kjennetegnet på Dunedin.

Ved ankomst til Dunedin får dere en halvdagstur til
Otago-halvøya for å se etter albatrosser, sjøløver og
guløyde pingviner, avsluttet med en herlig havnerundtur.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Camp Estate

Dag 16: Dunedin - The
Catlins (111 km)
Catlin-regionen er et vilt og vakkert område med store
mengder regnskog. Regionen er tynt befolket og har et
forrykende dyreliv, og området er på mange måter
uberørt. Her lever noen av verdens mest sjeldne fugler
og havdyr. Kystlinjen her er vakker og full av strender og
klipper formet av tidens tann.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Catlins Farmstay

Dag 17: The Catlins - Bluff
(149 km) - Stewart Island

Etter frokosten fortsetter dere mot byen og øya Bluff, og
tar ferga til Stewart Island. Stewart Island er det ultimate
stedet å oppleve fugler og øde natur. Øya er stort sett
uberørt av mennesker - her bor det kun ca. 300 personer.
Denne øde naturen byr på ideelle omgivelser for mange
fuglearter, også flere sjeldne og utrydningstruede arter.

Her på øya lever det en egen kiwifugl - den brune kiwien,
kalt Tokoeka, som er aktiv både natt og dag, og man
regner med det lever hele 20.000 brune kivier på øya.
Fuglene her er på ingen måte folkesky, og ofte kan dere
se fuglene i innbyggernes hager.

Dere har to netter på denne spennende øya.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Kaka Retreat

Dag 18: Stewart Island
I dag har dere hele dagen til å nyte den uberørte naturen
og utforske dens fugleliv. Det blir arrangert en
halvdagsutflukt til Ulva island, som er et åpent
fuglereservat. Øya er dekket av urørt regnskog og er
hjemsted for en rekke endemiske fuglearter.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Kaka Retreat
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Dag 19: Stewart Island -
Bluff - Te Anau (180 km)
Denne morgenen tar dere ferga tilbake til Bluff og
fastlandet. Dere henter bilen og fortsetter mot Te Anau
langs den vakre landeveien, som tar dere gjennom et
imponerende og avvekslende landskap skapt av de
naturlige geologiske prosessene som har formet New
Zealand.

Den lille byen Te Anau ligger ved New Zealands største
innsjø, Lake Te Anau, og her får dere oppleve Sørøyas
majestetiske alper og dype fjorder.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Prospect Lodge

Dag 20: Te Anau -
Manapouri (22 km) -
Doubtful Sound
I dag venter en av reisens absolutte høydepunkter - en
todagers seiltur på Doubtful Sound, inkludert
overnatting om bord på båten. Seilturen tar dere med
dypt inn i en av landets vakreste fjorder, med
spektakulære fosser, høye fjell, krystallklart vann og total

stillhet. Doubtful Sound er også hjemsted for et rikt
marint dyreliv med blant annet delfiner, seler og
pingviner.

Kyndige guider om bord deler gladelig sin kunnskap om
områdets natur og dyreliv. For de som har lyst, tilbys det
en kajakktur på fjordens blikkstille vann.

Merk: Dette cruiset med overnatting seiler dessverre
ikke om vinteren og er da erstattet med et dagscruise på
fjorden og en ekstra overnatting i Te Anau.

Inkluderte måltider: Frokost og middag
Overnatting: Doubtful Sound Cruise

Dag 21: Doubtful Sound -
Manapouri - Wanaka (273
km)
Dere forlater cruiseskipet og setter dere igjen i bilen for å
kjøre nordover, gjennom det imponerende fjellandskapet
til den vakre innsjøen Lake Wanaka.

Vi anbefaler dere å kjøre gjennom Queenstown, Sørøyas
definitive aktivitetssentrum med utrolig beliggenhet.
Queenstown ligger ved en annen innsjø, Lake Wakatipu,
og ligger i en fantastisk naturramme med blant annet
fjellkjeden The Remarkables i bakgrunnen.
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Fra Queenstown kjører dere gjennom Kawaru Gorge og
via Cromwell og Lake Dunstan til Wanaka.

En alternativ rute er via Crown Range Road, som er New
Zealands høyest beliggende landevei. Denne veien er
kortere, men kan ta lenger tid å kjøre, på grunn av
svingene. (Denne veien anbefales ikke om vinteren.)

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Wanaka Springs Lodge

Dag 22: Wanaka - Lake
Tekapo (200 km)
Dere forlater Wanaka og fortsetter mot enda en innsjø,
Lake Tekapo. På veien passerer dere elver, enger og
skogsområder før dere når fram til den turkisblåe
innsjøen.

Kveldens overnattingssted, Lake Tekapo Lodge, ligger
fantastisk til med utrolig utsikt over innsjøen og fjellene.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Lake Tekapo Lodge

Dag 23: Lake Tekapo -
Christchurch (227 km)
Dere nyter frokosten med nydelig utsikt. I dag fortsetter
reisen til Christchurch, hvor denne herlige rundturen på
New Zealand avsluttes. Hvis tiden tillater det, bør dere
stoppe og nyte utsikten til New Zealands høyeste fjell,
Aoraki/Mount Cook, som rager hele 3724 moh.

Dere skal overnatte i Christchurch og nyte en siste kveld
på New Zealand, før dere flyr til Polynesia i morgen.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The Classic Villa

Dag 24: Avreise fra New
Zealand
I dag leverer dere tilbake bilen på flyplassen og setter
kursen mot det tropiske paradiset Polynesia, hvor dere
skal besøke de vakre øyene Rarotonga og Aitutaki.

På dagens flytur fra Christchurch til Rarotonga passerer
dere datolinjen og tjener en ekstra dag.

Inkluderte måltider: Frokost
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Dag 25: Ankomst til
Rarotonga, Cookøyene
Dere lander på Cookøyene en dag tidligere, fordi dere
passerer datolinjen og får en ekstra dag i øyparadiset.
Cookøyene er kanskje noe av det nærmeste vi kommer
paradis, med hvite strender, asurblått hav, grønne fjell og
urørt regnskog fordelt på 15 øyperler. Cookøyene har en
slående likhet til Hawaii, både kulturelt og naturmessig.

Her får dere oppleve to av Cookøyenes største
høydepunkter, nemlig Rarotonga og Aitutaki-lagunen.
Rarotonga er den største av de femten øyene, og har
minibank, restauranter og lokal underholdning.

Dere lander på Rarotonga og tar inn øyas avslappende
atmosfære, hvor dere er langt fra mas og kjas. Her er de
mest stressende opplevelsene det å måtte velge hva dere
vil ha fra menyen og det å måtte bevege seg fra
hengekøya for å ta en forfriskende dukkert.

Livet under havoverflaten er fargerikt og imponerende,
med korallrev fylt av tropiske fisk. Av andre aktiviteter
kan vi anbefale en ridetur på hesteryggen over fjellene
eller gåturer i regnskogen.

Når dere lander på Rarotonga blir dere møtt av hotellets
representant på flyplassen, som tar seg av bagasjen og
kjører dere til hotellet. Dere skal bo på det lekre Pacific
Resort Rarotonga, som ligger direkte ut til den herlige
Muri-lagunen.

Inkluderte måltider: Tropisk frokost
Overnatting: Pacific Resort Rarotonga

Dag 26-27: Rarotonga
Dere nyter dagene i deres eget tempo på egen hånd på
Rarotonga.

Inkluderte måltider: Tropisk frokost
Overnatting: Pacific Resort Rarotonga

Dag 28:
Rarotonga-Aitutaki
Rarotonga er utvilsomt vakkert, men Aitutakis perfekte
lagune er nesten enda mer fotogen. Her møter dere en
turkis lagune med blendende hvite sanddyner som er
rammet inn av høye kokospalmer.

Flyturen tar ca. én time, og dere blir igjen møtt på
flyplassen av en av hotellets ansatte som kjører dere til
det flotte overnattingsstedet, Aitutaki Lagoon Resort.
Her ligger dere bokstavelig talt på stranda og skuer ut
over det blå havet. Dere skal overnatte tre netter i denne
vakre lagunen.

Inkluderte måltider: Tropisk frokost

/oseania/cook-islands
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Overnatting: Aitutaki Lagoon Resort

Dag 29: Aitutaki
Nyt de vakre omgivelsene og senk pulsen i
Aitutaki-lagunen.

Inkluderte måltider: Tropisk frokost
Overnatting: Aitutaki Lagoon Resort

Dag 30: Aitutaki
I dag blir dere hentet på hotellet av turguiden som tar
dere med på en tur rundt øya, hvor dere blant annet
besøker byen Arutanga. Etter besøket i den sjarmerende
byen drar dere til kaia hvor lagune-katamaranen Titi Ai
Tonga, i tradisjonell polynesisk stil, ligger og venter på
dere. Minicruiset tar dere med til de mange koralløyene i
lagunen, og dere får se det beste lagunen har å by på.

Husk å ta med dere passet på turen, da dere kan få et
stempel i passet på «postkontoret» på One Foot Island -
et innslag ment for moro skyld.

Dagens to høydepunkter er:

One Foot Island:
Øya One Foot Island er som tatt fra et postkort. Denne

tropiske koralløya, som ligger på sørsiden av lagunen, byr
på enestående badeforhold og utmerkede
snorklemuligheter. Det er også den eneste ubebodde øya
i verden med et postkontor og her kan dere få stemplet
passet deres.

Grillfest
Mens dere bader og koser dere i det tropiske klimaet,
tilbereder personalet et fantastisk grillmåltid, som
serveres om bord på båten mens dere seiler langsomt
rundt i lagunen mot Long Foot Island. En restaurant med
uslåelig utsikt.

Inkluderte måltider: Tropisk frokost og grillmåltid
Overnatting: Aitutaki Lagoon Resort

Dag 31: Avreise Aitutaki
Det tropiske eventyret er over og i dag vender dere
nesen hjemover og flyr fra Rarotonga mot Norge.

Inkluderte måltider: Tropisk frokost

Dag 32-33: Hjemreise
Dere ankommer Norge.
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Reiseperiode November - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
85 998,00 NOK

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

Fra kr.
80 598,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
81 348,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
80 648,00 NOK

Inkluderte utflukter:

Twilight Encounter Tour
Rainbow Springs Wildlife Park & Kiwi Encounter
Kapiti Island overnight experience
Zealandia Wildlife Sanctuary
Fergetur mellom Nordøya og Sørøya
Albatross Encounter, Kaikoura
Oamaru Blue Penguin Colony
Otago Peninsula Tour men Penguin Place
Fergetur til/fra Stewart Island
Ulva Island Tour, Stewart Island
Cruise på Doubtful Sound med overnatting på skipet (kun i periodene 1-17.5 og 1.9-31.03)
Transport til og fra flyplassen på Rarotonga og Aitutaki
Bruk af snorkelutstyr, kajakk, strandhåndklær og strandstoler
Dykketimer i svømmebassenget
Daglig aktivitetsprogram på stranda
Garden Tour
Invitasjon til Manager's Sunset cocktail party
Aitutaki Lagoon Cruise med besøk på One Foot Island inkl. lunsj



Hva er inkludert i prisen?

no

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

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/cook-islands-og-bilferie-pa-new-zealand-8752?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/cook-islands-og-bilferie-pa-new-zealand-8752%3E

