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På den andre siden av kloden finnes det et land som kan by på
et stort naturmangfold med særpreg, nemlig New Zealand. Her
finner man sprutende geysirer, geotermiske mudderpøler og
vakre uberørte øyperler på Nordøya, mens Sørøya serverer deg
majestetiske fjell, smaragdgrønne innsjøer, dype fjorder og
ruvende vulkaner.
På denne eventyrlige bilferien venter både Nordøya og Sørøyas
enestående naturrikdom, og den aller beste måten å oppleve
New Zealands natur på er til fots. Derfor har vi underveis på
bilturen planlagt noen spennende aktivitetsutflukter! Dere skal
nemlig gå på noen av de vakreste turstiene i flere av landets
nasjonalparker, slik som Tongariro Crossing i Tongariro National
Park og Routeburn Track i Mount Aspiring National Park. Dere vil
også få oppleve et mektig fjordlandskap i Milford Sound, og
isbreer som åler seg nedover frodig regnskog i Franz Josef.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på svært idylliske og nøye
utvalgte overnattingssteder av høy kvalitet. Velger dere å kjøre
bobil, kan dere velge mellom mange naturskjønne
campingplasser.

Opplev en seiltur på vakre Bay of Islands og se Hole
N' the Rock

Bli med på en vandretur langs Tongariro Crossing
med guide

Seiltur og vandring ved Queen Charlotte Sound med
flotte utsikter

Bli med på en seil- og vandretur i Abel Tasman
National Park

Seiltur på Milfound Sound i vakre Fiordland National
Park

Vandre- og båttur med utsikt til Mount Cook, landets
høyeste fjell

https://www.benns.no/oseania/new-zealand
https://www.benns.no/bilferie/bilferie-pa-new-zealand
https://www.benns.no/oceanien/new-zealand/tongariro-national-park
https://www.benns.no/oceanien/new-zealand/tongariro-national-park
https://www.benns.no/oseania/new-zealand/fiordland-nasjonalpark
https://www.benns.no/oseania/new-zealand/franz-josef-glacier
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge og ankommer neste dag Auckland på
New Zealand.

Dag 2: Ankomst Auckland
Velkommen til Nordøya og New Zealands største by,
Auckland! Etter dere har mottatt bagasjen, blir det
arrangert transport fra flyplassen til hotellet deres i
byen.

Etter innkvartering på hotellet har dere tiden på egen
hånd i Auckland. Avhengig av ankomsttidspunkt, kan
dere allerede i dag starte med å utforske byen, eller bare
slappe av på hotellrommet etter en lang flytur.

Dere kan for eksempel ta turen til Wynyard Quarter,
som er byens nyeste havneområde, da vil dere fort forstå
hvorfor Auckland blir kalt «Seilebyen». Dette er et

perfekt sted for å spise en bedre middag, mens dere
nyter utsikten utover North Wharf. Om sommeren tilbyr
Wynyard Quarter utendørskino. Det er også her dere
kan oppleve Aucklands fantastiske fiskemarked.

Dag 3: Auckland
Dere har dagen på egen hånd i Auckland. Byen har i dag
ca. 1,4 millioner innbyggere fra alle verdenshjørner, noe
som gjør Auckland til den mest kosmopolitiske byen i
landet, og et spennende sted å oppleve.

På Karanghape Road vil dere finne butikker, kafeer,
restauranter og gode shoppingmuligheter. For en
alternativ handleopplevelse kan dere også ta turen til
Otara og Avondales berømte loppemarked, eller Victoria
Park Market.

Folketallet i Auckland vokser stadig, imidlertid
foretrekker innbyggerne å bygge i bredden, fremfor i
høyden, noe som resulterer i at man finner mange grønne

/oseania/new-zealand/auckland
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og luftige områder i byen.

Hvis man derimot vil se Auckland fra oven, kan dere dra
til toppen av Sky Tower, som er hele 328 meter høyt, og
nyte utsikten fra tårnets roterende restaurant. Det
høyeste naturlige punktet i Auckland er vulkankjeglen
Mount Eden, som også byr på en fantastisk utsikt.

Ønsker dere å oppleve strandlivet nær sentrum kan dere
blant annet dra til Mission Bay, St. Heliers, og Devonport.

Dag 4: Auckland - Bay of
Islands (227 km)
I dag henter dere leiebilen i Auckland sentrum som de
neste ukene skal ta dere rundt på New Zealand. Dere
kjører på Highway 1 nordover mot Paihia og bukten Bay
of Islands, som ligger i regionen Northland på Nordøya.
Kjøreturen tar ca. 3,5 timer uten pauser. Motorveien
fører dere over Auckland Harbour Bridge, herfra kjører
dere gjennom Aucklands forsteder og Nordøyas
naturskjønne jordbruksland.

Vil dere oppleve noen av de vakreste strendene på New
Zealand, anbefaler vi at dere tar et stopp i den lille byen
Waipu, med sin skotske arv, i Bream Bay. Det er også to
andre høydepunkter dere bør oppleve på vei til Bay of
Islands:

Whangarei Falls

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

Whangarei Falls er et bildeskjønt fossefall på hele 26
meter, faktisk det mest fotograferte fossefallet på New
Zealand. På stedet kan man nyte synet av Whangarei
Falls fra tre utsiktsplattformer, dermed kan dere se og
fotografere fossefallet fra alle tenkelige vinkler.

Det bør nevnes at under en tørr og varm sommer uten
mye regn, kan det hende at Whangarei Falls 'skrur ned på
kranen'.

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 nøden
kaller! Midt i byen har nemlig den østerrikske
kunstneren Friedensreich Hundertwasser bygget
offentlige toaletter av naturmaterialer fra området.

Stilen er typisk Hundertwassers kunst, da dere her vil få
se bølgete linjer, uregelmessige keramiske fliser, små
skulpturer, farget glass, og et levende tre innarbeidet i
arkitekturen. Dette blir garantert et uforglemmelig
toalettbesøk!
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Fremme i Paihia - inngangsporten til Bay of Islands, kan
dere nyte byens gode atmosfære og den flotte utsikten
mot havet. Det er også i Bay of Islands man kan oppleve
«Hole in the Rock», som er en klippeformasjon med et
hull i midten.

Dag 5: Bay of Islands:
Walking Adventure and
Cruise
Vakre Bay of Islands består av hele 144 øyer. Få av disse
øyene kan besøkes hvis man forblir på land, derfor skal
dere i dag få være med på en båttur til Bay of Islands'
mest uberørte steder, slik at dere får mulighet til å gå på
noen av øyenes mest naturskjønne turstier, i tillegg til å
bade på paradislignende strender.

Utflukt: Walking Adventure and Cruise

Om morgenen vil båten Island Adventurer ta dere med
på en spennende aktivitetsutflukt. Dere kan enten gå om
bord på Paihia Wharf ved siden av Maritime Building kl.
08.30, eller ved Russel Wharf kl. 08.40. Under båtturen
er det stor sannsynlighet for at dere får øye på delfinene
som leker seg i bukta.

I løpet av dagen stopper dere ved to av øyene i Bay of
Islands, og båten er tilrettelagt slik at dere kan gå direkte

på sandstranden. Første stopp er enten øya Robertson
eller Moturua, hvor begge øyene byr på en storslått
utsikt over bukta.

Deretter tar Island Adventurer dere videre til nordenden
av vakre Urupukapuka Island, med sine idylliske
sandstrender og grønnbølgete åser. Her vil dere nok også
få øye på noen av de utallige fugleartene som bor på øya.
Nye turstier har gjort øya tilgjengelig for turgåere på alle
nivåer, og dere skal få nyte en 6 kilometer lang fottur
gjennom fantastisk kystlandskap og avsidesliggende
strender mot Otehei Bay.

Dere vil ha nok av tid til å ta innover dere øyas
fantastiske natur, og svømme i New Zealands varmeste
vann. Dere vil også få utlevert kart over øya.

Ved Otehei Bay vil katamaranen Dolphin Seeker frakte
dere tilbake til Paihia eller Russell. Dere kan selv velge
om dere vil reise tilbake kl. 12.15, eller nyte en medbragt
lunsj på øya og komme tilbake kl. 16.15.

Dag 6: Bay of Islands -
Rotorua (454 km)
I dag tar dere farvel med Bay of Islands og kjører sørover
igjen mot byen Rotorua, som ligger på den sørlige kysten
av Lake Rotoura i regionen Bay of Plenty. Nyt utsikten til
Nordøyas vakre landsbruksland, som underveis veksler

/oseania/new-zealand/bay-of-islands


Waimangu - Geothermal Valley, Rotorua. Foto: New Zealand Tourism/Fraser Clements

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

mellom maleriske innsjøer og skogområder.

Det er en lang kjøretur i dag, men hvis dere har tid til det,
bør dere ta en pause ved Matakana-kysten. Her vil dere
få oppleve et flott landskap, med grønne vingårder, vakre
strender og sjarmerende landsbyer. I Matakana finnes
det flere forskjellige lokale mat og vin-leverandører; fra
små intime vinbarer og kafeer, vidstrakte vingårder og
olivenplantasjer, til gourmetrestauranter og historiske
hoteller.

Langs veien vil dere etter hvert legge merke til lukten av
svovel og skimte stigende damp i horisonten - Da er det
ikke lenge igjen til dere ankommer geotermiske
Rotorura.

Dag 7: Rotorua
I dag har dere hele dagen til å utforske Rotoruas mange
naturfenomener. Byen er kjent for den geotermiske
aktiviteten i området. Her kan man få oppleve utallige
vulkaner og geysirer, slik som den 20 meter høye
Pohutu-geysiren. Rundt omkring i byen og omegn vil man
også få øye på varme mudderpøler.

Dere vil nok fort merke hvorfor Rotorua ofte går under
kallenavnet «Rotten-rua» - da den sterke svovellukten
fra kildene ligger i luften. Nesene deres blir nok utfordret
etter første innånding. Men på samme måte som man
venner seg til lukta av gjødselspredere på landet i Norge,

venner man seg også til Rotoruas unike lukt, og en
begynner i stedet å konsentrere seg om områdets
severdigheter.

Gå for eksempel en tur i områdets vakre natur, spill golf,
bli med på en luftballongtur, eller utfordre dere selv med
fjellklatring - Mulighetene er mange! Ønsker dere
aktiviteter i den avslappende enden av skalaen, så bør
dere ta turen til Hells Gate, hvor underjordiske
aktiviteter kommer til syne med varm damp som stiger
opp av hull i bakken. Her har dere mulighet til å slappe av
i de varme termiske mudderpølene.

I Rotorua bor der mange maorier, faktisk var byen en av
deres første bosettelser, som har medvirket til at det i
dag bor 20 % flere maorier i Rotorua enn i andre byer på
New Zealand. Dette betyr naturligvis også at byens
kunst, mat og kultur har tydelige tegn på maorisk
innflytelse. Derfor er Rotorua et perfekt utgangspunkt
for å lære mer om kulturen og historien til New Zealands
urfolk.

Dag 8: Rotorua - Tongariro
National Park (184 km)
Etter å ha opplevd spennende Rotorua, kjører dere i dag
videre til Tongariro National Park, og dere passerer
underveis den vakre innsjøen Lake Taupo. Uten pauser
tar kjøreturen ca. 2,5 timer, så dere har god tid til å gjøre
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noen stopp underveis. Dere kan blant annet oppleve:

Wai-O-Tapu

30 km utenfor Rotorua ligger New Zealands største og
mest fargerike geotermiske område, Wai-O-Tapu, som
har blitt til etter flere tusen års vulkansk aktivitet i
området. Her vil dere få oppleve et unikt landskap, og
man kan nyte områdets diversitet på flere forskjellige
turstier som varer alt fra 30 til 75 minutter, eller mer.
Underveis spaserer dere forbi fascinerende kokende hull
i bakken og innsjøer i forskjellige farger på kloss hold.

Huka Falls

En annen flott naturopplevelse er Huka Falls, som ligger i
Wairakei Tourist Park, kun noen få minutters kjøring fra
Taupo. Dette fossefallet er en av de mest besøkte og
fotograferte naturattraksjonene på New Zealand.
Volumet av fossens buldrende vann utgjør hele 220.000
liter per sekund, som er nok til å fylle et svømmebasseng
i olympisk størrelse på kun 11 sekunder!

Vannet kommer fra den 100 meter brede elva Waikato,
som plutselig med ett smalner inn til 15 meter når den
krysser en hard vulkansk avsats nord for Lake Taupo.
Dette fører til at et stort volum av vann presses gjennom
det smale juvet, og danner dette spektakulære og
mektige fossefallet.

Her kan dere gå på turstier langs elven og nyte de
forskjellige utsiktspostene, slik at dere får oppleve Huka

Falls fra alle vinkler. Dere kan for eksempel gå fra Spa
Park i Taupo, langs en lett fremkommelig tursti til Huka
Falls. Dette tar omtrent 1 time. Stien vil ta dere til den
naturlige varmekilden Otumuheke Stream, og snor seg
gjennom kløfter, skog og åpent jordbruksland. Denne
ruten vil også underveis by på en enestående utsikt over
Waikato river.

Ønsker dere fart og spenning, er det mulig å bli med på
en tur i en båt med et ekstremt tempo, hvor den snurrer
hele 360 grader rundt ved foten av fossefallet. En
adrenalinsusende opplevelse!

Dag 9: Tongariro National
Park: Tongariro Crossing
I dag venter det dere et spennende eventyr i Tongariro
National Park, New Zealands eldste og mest besøkte
nasjonalpark. Det 795 kvadratkilometer store området
er oppført på UNESCOs verdensarvliste, og her er det
mulighet til fjellturer og klatring om sommeren og ski og
snowboarding om vinteren.

Tongariro Crossing

Kl. 08.00 om morgenen vil dere bli hentet på hotellet og
kjørt til startpunktet for dagens eventyr. Her vil også en
guide stå klar og vente på dere. I dag skal dere nemlig gå
en uforglemmelig fjelltur og få oppleve vulkan-«alpene» i
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New Zealand, kalt Tongariro Crossing, et landskap så
annerledes som det kan bli fra Norges vidder og
fjelltopper.

Denne 19 kilometer lange fjellturen er en av New
Zealands beste heldagsturer. Dere går helt opp til ryggen
mellom Mt. Ngauruhoe og Mt. Tongariro, og herfra til Mt.
Tongariro, som ikke er én vulkan, men et kompleks av
forskjellige krater som har vært aktive i forskjellige
perioder. Landskapet på Tongariro er preget av kratere i
forskjellige farger og formasjoner, glinsende vulkanske
steiner, og smaragdgrønne innsjøer. Fjellturen er ferdig
ca. kl. 17.00, og dere blir kjørt tilbake til hotellet. Resten
av dagen benytter dere på egen hånd.

Dag 10: Tongariro
National Park - Wellington
(342 km)
Endedestinasjonen i dag er hovedstaden på New
Zealand, Wellington, som ligger helt på sørspissen av
Nordøya. Kjøreturen i dag tar litt over 4 timer.

På vei til Wellington kan dere besøke de spennende
antikkbutikkene i Bulls, eller nyte synet av vadefuglene i
elvemunningen nær Foxton. Ute på sjøen ved Waikanae
ligger Kapiti Island, hvor man kan komme tett på sjeldne
fuglearter. Andre attraksjoner i dette område er blant

annet Southward Car Museum og en fabrikk som lager
gourmetoster.

Vel fremme i Wellington har dere resten av dagen til å
utforske hovedstaden og New Zealands kulturelle
senter. Dere vil nok legge merke til at Wellington er
kupert med mange sjarmerende gamle trehus, blandet
med moderne bygninger.

Rundt Civic Square ligger både byens nye og gamle
rådhus, hvor sistnevnte i dag huser New Zealands
symfoniorkester. Rundt parlamentsbygningen finner
man nasjonalbanken, Wellington Cathedral of St Paul og
flotte General Assembly Library fra 1922. I Wellington
kan dere også oppleve landets historiske og kulturelle
skatter på Museum of New Zealand.

Dag 11: Wellington -
Picton
Bruk formiddagen til å se mer av Wellington, eller spise
lunsj på en av byens mange hyggelige restauranter og
kaféer. Wellington er kjent for sin over 100 år gamle
kabelbane, som kjører fra havnen og helt opp til
Wellingtons fargerike botaniske hage. Tar dere turen dit,
må dere huske på at bare en knapp kilometer borte - i
Zealandia (tidligere kjent som Karori Wildlife Sanctuary)
- ligger et naturreservat, som med sitt stisystem på hele
35 km vil gi «gåtur i skogen» en helt ny betydning.



Tongariro Crossing,med utsikt mot vulkanen Mt. Ngauruhoe. Foto: New Zealand Tourism/ Andy Belcher
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Om ettermiddagen kjører dere til byens fergeterminal
hvor dere også leverer inn leiebilen. Deretter tar fergen
dere over Cookstredet og gjennom det vakre området
Malborough Sounds, til Picton. Fremme ved terminalen i
Picton henter dere en ny leiebil - Velkommen til Sørøya!

Dag 12: Picton: Queen
Charlotte Track
I dag starter deres første aktive eventyr på Sørøya; dere
skal på en heldagstur sammen med en guide, hvor dere
får oppleve både historien og naturen til en av New
Zealands beste fotturer, Queen Charlotte Track.

Queen Charlotte Track Cruise and Walk tour

En båt fra Couger Line vil stå klar til å ta imot dere på
Picton Town Wharf, London Quay, tidlig om morgenen.
Nyt de vakre omgivelsene langs vannveien frem til
fotturens startpunkt. Dere går gjennom storslått urskog,
og etter hvert når dere frem til en åskam som byr på en
flott utsikt over fjordlandskapet, før dere går nedover til
Endeavour Inlets lune fjordkant.

Til slutt når dere frem til idylliske Furneaux Lodge, hvor
dere kan nyte en middag med fersk lokal sjømat,
gourmetburgere, eller Furneaux' klassiske 'fish and
chips', eventuelt lettere alternativer. Slapp av på lodgen
frem til båten kommer og henter dere. Omkring kl. 16.30

er dere tilbake til Picton Town Wharf. Resten av
ettermiddagen disponerer dere selv i havnebyen, Picton.

Dag 13: Picton - Nelson
(107 km)
Dere kjører i dag fra Picton til Sydøyas eldste by, Nelson,
som ligger ved vakre Tasman Bay. Kjør langs Queen
Charlotte Drive, en fantastisk rute med enestående
utsikt over vakre Queen Charlotte Sound.

Nyt dagen i Nelson med sin sjarmerende hovedgate og se
Christ Church Cathedral, byens ikoniske bygning. Til
forskjell fra mange byer i New Zealand, har Nelson
beholdt mange viktorianske bygninger i sitt historiske
sentrum. Dere kan også ta en spasertur gjennom Queens
Gardens eller Miyazu Japanese Gardens. For flere
kulturelle opplevelser bør dere besøke Word of
Wearable Art & Classic Cars Museum.
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Dag 14: Abel Tasman
National Park: Swing
Bridge, Bush Walk &
Cruise
Nelson er inngangsporten til hele tre nasjonalparker, og i
dag får dere oppleve en av dem, da dere skal på en
eventyrlig heldags båt - og fottur til Abel Tasman
National Park.

Swing Bridge, Bush Walk & Cruise

Dere blir hentet på hotellet og kjørt til turoperatørens
kontor, og herfra blir dere transportert til Kaiteriteri. Vel
fremme i Kaiteriteri går dere om bord på The Abel
Tasman Voyager, som er en katamaran med plass til 140
passasjerer. Katamaranen tilbyr både et dekk med
overbygg og et åpent dekk, hvor dere kan nyte utsikten
underveis.

Dere ankommer hjertet av Abel Tasman National Park,
og blir introdusert til nasjonalparkens fascinerende og
vakre kystlinje. Dere går i land ved Medlands Beach i
Bark Bay, hvor dere starter med å gå på den mest
varierte delen av kyststien til Abel Tasman, da dere går
rundt Torrent Bays spektakulære elvemunning og videre
til Anchorage Beachs gylne strand.

Stien går gjennom Manukas solfylte lunder og bregner.

Underveis vil dere få en storslått utsikt over
granittkysten og kløfter med frodig skog. Dere krysser
også den kjente hengebroen ved Falls River.

Turen i dag er på 10.6 kilometer og tar 4 timer. Vi
anbefaler å tillegge omtrent 20 min. ekstra, slik at dere
også kan gå en kort tur til elvestrømmen i skogen og få
oppleve vakre Cleopatra's Pool. Dere drar tilbake til
Kaiteriteri kl. 15.20, og kl. 16.25 returnerer dere til
Nelson. Dere er fremme igjen på hotellet ca. kl. 17.45.

Dag 15: Nelson -
Greymouth (286 km)
I dag venter en flott kjøretur til Greymouth, hvor dere
passer urgammel regnskog mot slutten av ruten.

Hvis dere tar kystveien til Greymouth kan dere, i tillegg
til en flott utsikt underveis, også kjøre forbi Pancake
Rocks ved Punakaiki, som dere mest trolig vil høre lyden
av før dere i hele tatt får øye på disse fascinerende
klippeformasjonen ute i sjøen. Etter mange tusen år har
det blir dannet flere hull i klippene, og når bølgene slår
mot kysten blir luften presset ut gjennom hullene og
lager en høy lyd. Klippene har fått navnet Pancake Rocks,
da de kan minne om en stabel av pannekaker.

Den gamle gruvebyen Greymouth er den største byen på
vestkysten av Sørøya, og tilbyr blant annet aktiviteter og
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severdigheter som handler om gamle dager. Dere kan
blant annet få et innblikk i Greymouths gullgruvehistorie
i byens lokale museum som ligger i nærheten av
Shantytown. En annen anbefalt attraksjon, er byens
lokale bryggeri, Monteiths. Der kan man få være med på
en guidet rundtur, i tillegg til få prøvesmake det gode
ølet.

Dag 16: Greymouth - Franz
Josef (173 km)
Kjøreturen i dag fortsetter langs kysten til byen Franz
Josef og vakker natur. Underveis kan dere for eksempel
stoppe i byen Hokitika, som er kjent for sine grønne
kalkesteinsmykker.

Fra de sørlige alpene på Sørøya har det blitt dannet hele
140 isbreer. Av disse er det spesielt 2 isbreer i Westland
Thai Poutini National Park som er verdenskjente, Fox og
Franz Josef, og disse bør absolutt oppleves når dere først
er her. Dette er de eneste isbreene i verden som går
gjennom regnskog, hvor den kraftige issmeltingen setter
sine spor.

I dag er det ikke mulig å gå opp på isbreene, da de smelter
i et raskt tempo, så hvis man vil prøve brevandring på
New Zealand må man fly med helikopter opp på breene,
der isen er sikker å gå på. Men man kan også gå i
regnskogen ved siden av isbreene og få en flott utsikt.

Ellers kan dere nyte byens hyggelige restauranter og
butikker.

Dag 17: Franz Josef -
Queenstown (350 km)
I dag kjører dere mot Queenstown. Den regnskogkledde
kyststrekningen byr på mange små fotturer i New
Zealands unike natur, som dere definitivt bør benytte
dere av.

Dere kan for eksempel ta et stopp ved Blue Pools. Her
kan dere gå gjennom regnskogen og over hengebroen
som krysser elva Makarora som tar dere til vakre Blue
Pools. Husk å se etter ørret i det krystallklare vannet når
dere går over broen.

Etter hvert ankommer dere New Zealands største
turistby, Queenstown. Byens popularitet skyldes
primært den flotte naturen i område og byens
sjarmerende stemning, men også de nærmest utallige
aktivitetene byen har å tilby. Her kan man gjøre alt fra
kajakkpadling og turgåing, til ekstremsport som ligger
den adrenalinfremkallende enden av aktivitetsskalaen.

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

Dag 18: Queenstown:
Routeburn Track
I dag venter det en fantastisk fjelltur sammen med en
guide. Dere blir hentet på hotellet kl. 08.00 og kjørt til
starten av Routeburn Track.

Routeburn Track

Denne fantastiske fotturen i Mount Aspiring National
Park starter med en gradvis stigning gjennom en 130
millioner år gammel verden, bestående av vakre bregner,
mose, lav og bøkeskog. Nyt en medbragt lunsj omgitt av
det vakre fjellandskapets buktende elver og snødekte
fjell. Når dere på tilbaketuren befinner dere på
Greenstone-stien, går dere i maorienes fotspor.. Dette er
virkelig en flott tur, og underveis vil man både se og høre
det rike fuglelivet i området.

Rundt kl. 17.00 går dagens minnerike fottur mot slutten,
og dere vil bli transportert tilbake til hotellet.

Dag 19: Milford Sound

På den sør-vestlige delen av Sørøya finner dere Fiordland
National Park, avgrenset av vakre og bratte fjellskrenter,
som er en del av New Zealands sørlige alper. Dette er
den største av New Zealands 14 nasjonalparker, og en
stor del av verdensarvområdet Te Wahipounamu.

Fiordland består av flere fjorder, som ofte blir kalt sund.
Den mest berømte fjorden er Milford Sound, av
maoriene kalt Piopiotahi, og vurdert til å være den mest
kjente turistattraksjonen i New Zealand. I dag skal dere
selv få oppleve Milford Sounds vakre fjordlandskap, som
den kjente forfatteren, Rudyard Kipling, omtalte som
verdens 8. underverk.

Milford Sound

Grytidlig om morgenen vil dere bli hentet på hotellet og
transportert til turoperatørens kontor, som er
heldagsturen avreisested. Kl. 06.55 (kl. 07.15 fra
1.november til 30.april) går dere på bussen, og starter på
dagens utflukt. Dere kjører langs bredden til Lake
Wakatipu, gjennom bølgende landskap, til Te Anau.
Herfra fortsetter kjøreturen på Milford Road, som
kanskje er den mest naturskjønne opplevelsen man kan
få på fire hjul.

Da dere ankommer Milford Sound, går dere om bord på
båten som vil ta dere med på en flott tur langs fjorden -
helt ut Tasmanhavet. Nyt det spektakulære fjord- og
alpelandskapet, med buldrende fosser, frodig regnskog
og ruvende fjelltopper. Hold også utkikk etter Milford
Sounds spennende dyreliv, slik som sel, delfiner og
pingviner. Etter en fantastisk båttur, kjører bussen dere
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tilbake til Queenstown. Dere er på hotellet igjen rundt kl.
19.45 (Kl. 20.00 mellom 1.november og 30.april).

Dette blir garantert en dag spekket av uforglemmelige
naturopplevelser.

Dag 20: Queenstown -
Mount Cook (263 km)
I dag kjører dere fra Queenstown til nasjonalparken
Mount Cook/Aoraki. Kjøreturen tar litt over 3 timer.

Underveis passerer dere blant annet byen Twizel, hvor
dere kan spionere på den sjeldneste vadefuglen i verden,
som kun finnes på New Zealand - Svartstylteløperen,
eller smake både fersk og røykt laks fra området.

På veien til Mt.Cook, kjører dere også langs
postkortmotivet, Lake Pukaki. I likhet med andre innsjøer
i området, kjennetegnes Lake Pukaki av sitt turkise vann
fra isbreene i området. Landskapet er en blanding av
høye gresstuer, jordbruksland og snøkledde fjell. Etter
hvert vil dere få øye på majestetiske Mt. Cook i
horisonten.

Mount Cook

Mount Cook/Aoraki er New Zealands høyeste fjell, med
sine hele 3754 meter, og et yndet mål for fjellklatrere.

Den storslåtte naturen på denne høytliggende tundraen
er en helt spesiell opplevelse, ikke minst fordi den klare
luften bader landskapet i et fantastisk lys.

Området omkring fjellet er like fascinerende og vakkert,
da det er gjennomskåret på kryss og tvers av isbreer,
elver og menneskeskapte kanaler. Til sammen skaper
dette et utrolig syn, hvor man kan se kilometer etter
kilometer i den klare lufta.

Dag 21: Mount Cook |
Vandretur med Glacier
Explorers
I dag er det en kombinert vandre- og båttur på
programmet.

Glacier Explorers tur

Dere sjekker inn på Glacier Explorers aktivitetssenter
som ligger i første etasje på Hermitage hotell. Dere vil bli
kjørt det korte stykket fra Mount Cook Village til
Tasman Valley, sammen med en liten gruppe. Når dere er
fremme ved Blue Lake, begynner deres gåtur. Det er en
1,5 km tur gjennom alpine landskap i nasjonalparken,
hvor dere etterpå tar en Glacier Explorers båt fra brygga
på Tasman Lake. Hele turen varer cirka 2,5 time, hvor
den ene timen er om bord på båten, hvor dere seiler
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rundt Tasman Lake. Nyt den fantastiske utsikten til de
sørlige alpene på Sørøya, og New Zealands høyeste fjell,
Mount Cook.

Når dere er tilbake i Mount Cook Village, bør dere
vurdere å utforske Sir Edmund Hillary Alpine Centre.
Senteret er en hyllest til Sir Edmund Hillary, som var en
humanist, ambassadør og en av verdens største
oppdagelsesreisende. Her er det også en utstilling om
Mount Cooks fargerike historie.

Dag 22: Mount Cook -
Christchurch (332 km)
Reisens siste kjøretur går fra Mount Cook, via Lake
Tekapo, på sørsiden av innsjøen, til Christchurch. Dere
bør ta et fotostopp ved Lake Tekapos sjarmerende
steinkirke, Church of the Good Shepherd, og
fårehund-statuen.

Etter hvert ankommer dere Sørøyas største og New
Zealands eldste etablerte by, Christchurch. I 2011 ble
byen rammet av et voldsomt jordskjelv. I dag er
Christchurch i full gang med å komme på beina igjen, men
dette er uten tvil noe som tar lang tid. Derfor kan det
betale seg å nyte kjøreturen til Christchurch med stopp
underveis.

Christchurch har et tydelig engelsk preg, som vitner om

hvor stor rolle England har hatt gjennom New Zealands
historie. Vil dere på sightseeing i denne flotte byen, så er
det bilfrie området, Cathedral Square i sentrum et bra
utgangspunkt. Fra dette området finner dere dessuten
bykjernens fire stor gater, som gjør det lett å finne byens
fantastiske botaniske hage og shoppingområdet City
Mall. Ønsker dere å få en flott utsikt over Christchurch
fra oven, kan dere ta byens gondolbane. Et annet
kjennetegn for Christchurch er bykjernens sjarmerende
og gamle trikkesystem.

Dere kan også besøke Christchurch mange museer og
gallerier, gå langs elva Avon, eller få en gastronomisk
opplevelse på en av byens lekre restauranter -
Mulighetene er mange.

Dag 23: Christchurch -
Hjemreise
Avhengig av avreisetidspunktet for flyet deres hjem til
Norge, har dere dagen til å utforske Christchurch. Det
kan virkelig anbefales å besøke minnesmerket for de 185
menneskene som omkom under jordskjelvet; «185
Empty White Chairs»

Deretter kjører dere til flyplassen, hvor dere også leverer
inn leiebilen, og starter på hjemreisen tilbake til Norge.
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Dag 24: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.
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Reiseperiode November - desember  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

Fra kr
62 598,00 NOK

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

Fra kr
63 998,00 NOK

Reiseperiode November-Mars  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo | Euro Tourer
66 798,00 NOK

Maui | Ultima
84 398,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Auckland - Christchurch - Oslo (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
Skatter og avgifter
Flyplasstransport i Auckland
2 netter på hotell i Auckland
20 dagers midsize leiebil, inkl. forsikring, enveisleie og fri km.
2 netter på hotell i Paihia
Dolphin Cruise Bay of Islands
2 netter på hotell i Rotorua
2 netter på hotell i Tongariro National Park
Heldags fjelltur med guide på Tongariro Crossing
1 natt på hotell i Wellington
Ferge Wellington - Picton
2 netter på hotell i Picton
Heldags gåtur med guide på Queen Charlotte Track
2 netter på hotell i Nelson
Heldags båt- og fottur i Abel Tasman National Park, inkl. transport fra Nelson
1 natt på hotell i Greymouth
1 natt på hotell i Franz Josef
3 netter på hotell i Queensland
Heldags fjelltur med guide på Routeburn Track
Heldagstur langs Milford Road og båttur på Milford Sound
2 netter på hotell ved Mount Cook
Tur ved Mount Cook
1 natt på hotell i Christchurch

Prisen inkluderer ikke:

Utflukter, måltider, entréer og transfers som ikke er nevnt i programmet
Reiseforsikring



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

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 8 600 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 19 600 (tillegg til prisen pr. person)

Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Auckland - Christchurch - Oslo (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
Skatter og afgifter
Flyplasstransport i Auckland
2 netter på hotell i Auckland
20 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
Båt- og fottur i Bay of Islands
Heldags fjelltur med guide på Tongariro Crossing
Ferge mellom Wellington og Picton
Heldags gåtur med guide på Queen Charlotte Track
Heldags båt- og fottur i Abel Tasman National Park, inkl. transport fra Nelson
Heldags fjelltur med guide på Routeburn Track
Heldagstur langs Milford Road og båttur på Milford Sound
Tur ved Mount Cook

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?
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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                

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/new-zealand/new-zealand-til-fots-9219?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/new-zealand/new-zealand-til-fots-9219%3E

