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Tour Pacifics 
exklusiva rundresor

Alltid svenska 
färdledare

”Vi erbjuder resor som står 
för kvalitet, omtanke och 
mervärde där vår kunskap 
är din trygghet.”

Vi på Tour Pacific älskar att resa. Såväl våra duktiga rese-
producenter som skapar våra spännande rundresor, som 
de passionerade resesäljarna som du som kund kommer 
i kontakt med. Vi är Sveriges ledande specialister på 
Australien, Nya Zeeland och Söderhavet och det har vi 
varit i snart 25 år. 

Denna gedigna destinationskun-
skap genomsyrar hela vår verksam-
het, en garanti och trygghet för att 
våra kunder ska bjudas på unika 
upplevelser till bästa kvalitet.

Vi är stolta 
över våra 

engagerade och kompetenta 
färdledare, med mångårig 

erfarenhet av att leda grup-
per på långresor. Vi vänder 
oss endast mot den 
svenska marknaden och 
som en av få arrangörer 
kan vi dessutom garan-

tera svenska färdledare.

Vårt rundreseprogram inne-
håller något för alla intressen. 

Från regnskog, djur- och naturupplevelser till sol, bad 
och storstadsliv. Det finns även tid för egna upptäckter. 
Vi erbjuder ett väl avvägt och genomtänkt innehåll 
med noga utvalda hotell och sevärdheter, många gemen-
samma måltider och fler wow-upplevelser än någon 
annan arrangör. Jämför oss gärna med konkurrenterna!

Med Tour Pacific undviker du obehag-
liga överraskningar på resan. Alla de 
upplevelser och utflyker som vi beskriver 
i våra program ingår alltid i resans pris. 
Vi tar hand om dricks på restauranger 
och till busschaufförer. Vi sparar inte på 
upplevelserna och vi har inga extrakost-

nader under resan. Vi kanske inte är billigast men vi gillas 
av kunder som är både nyfikna och kräsna och som vill 
ha det bästa på sitt livs drömresa. Det är dig vi är till för.

Vi erbjuder resor som står för kvalitet, omtanke och mer-
värde där vår kunskap är din trygghet.

En sån här resa gör man oftast bara en gång i livet, se då 
till att välja arrangören med Sveriges bästa rundresor – 
Tour Pacific!

Australien kust till kust   6  
Kombinera storstad med unika naturupplevelser - 10 resmål på 22 dagar 

Klassiska Australien & Nya Zeeland   10  
Upplev natur och kultur i två spännande länder - 11 resmål på 24 dagar

Ultimata Australien & Nya Zeeland   14
Det mesta och det bästa av Oceanien - 19 resmål på 39 dagar

Nya Zeelands höjdpunkter   16  
Mäktiga djurupplevelser och storslagna vyer - 10 resmål på 21 dagar 

Förläng med Fiji eller Cooköarna 20 
Avsluta rundresan Nya Zeelands höjdpunkter med en söderhavsö!   

Söderhavets pärlor 2018  21
Möten med öarnas uråldriga kulturer - 5 öriken på 23 dagar

Den stora upplevelseresan med Håkan Nilsson   23
Exklusiv vin- och gourmetresa till Australien och Nya Zeeland - 24 dagar

NYHET!
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√   25 års erfarenhet - vi kan Australien,  
 Nya Zeeland och Söderhavet

√   100% specialist på våra resmål, vi 
 har själva varit där många gånger 

√   Vi tummar aldrig på kvaliteten

√   Fler måltider och kulinariska 
 matupplevelser än andra rundresor

√   Alltid noga utvalda hotell med 
 bästa läge

√   Sveriges mest kompetenta och 
 omtyckta färdledare

√   För ökad bekvämlighet har vi stopp   
 på både ut- och hemresan

√   Garanterade priser - inga valutatillägg

√   Vi bjuder på enkelrumstillägget 
 Läs mer på sidan 4

√   ALLT är inkluderat, även dricks - inga  
 oförutsedda kostnader tillkommer

En premiumprodukt för dig där endast det bästa är gott nog!

… goda skäl att välja Tour Pacific när du 
vill uppfylla dina rundresedrömmar.

Sveriges bästa rundresor! 

NYHET!

Lars Jönsson, vd och grundare av Tour Pacific

Rundresor för den kräsne resenären!



Res tryggt med Tour Pacific
Våra resor håller hög kvalitet från början till slut. Du får färd-
handlingar med kartor, resehandbok om resmålet samt tips 
och råd inför resan. Vi ställer lika höga krav på våra samar-
betspartners på resmålen som på oss själva. 
 Vi är medlemmar i bransch-
organisationen SRF - Svenska 
Resebyråföreningen och vi har 
ställt lagstadgad resegaranti för 
paketresor till Kammarkollegiet.

Mindre grupper  
– större upplevelser!
Våra rundresor sker med mindre 
grupper där genomsnittet ligger 
på 20 till 25 personer. För att resan ska kunna genomföras 
är minsta antalet deltagare 15 personer, maxantalet är 
30 personer.
 Att resa med mindre grupper brukar leda till en fin sam-
manhållning i gruppen oavsett om du åker med din partner,  
vän eller på egen hand. Att dela upplevelser med andra upp-
täcktsglada och nyfikna människor skapar minnen för livet.

Noga utvalda hotell
Vi väljer våra hotell med omsorg utifrån läge och atmosfär med 
en genomgående hög standard, vilket i regel är fyrstjärniga 
hotell. Hotellen är ofta centralt belägna med promenadavstånd 
till restauranger och attraktioner. På mindre orter eller ute på 
landsbygden håller hotellen ibland lägre standard. 
 Vi försöker ha två eller fler nätter på samma hotell där det är 
möjligt för att göra rundresan bekvämare för dig som resenär.

Vi bjuder på enkelrumstillägget!
Reser du själv och kan tänka dig att dela rum med en medrese-
när av samma kön så slipper du enkelrumstillägget. Finns det 
ingen att dela med så bjuder vi på enkelrumstillägget!

Matupplevelser i fokus
En viktig del av en resa är måltiderna och därför har vi inklude-
rat frukost varje dag i alla våra rundresor. Ett flertal luncher och 
middagar ingår också i priset. Vi ger även utrymme till egna 
kulinariska upptäckter, främst i storstäderna där det finns ett 
stort urval. Våra resor inkluderar i princip alltid halvpension.

Stopovers med mervärde
Då våra resmål ligger långt borta har vi för din bekvämlighets 
skull lagt in korta stopp i tusen-och-en-natt-staden Dubai och
kosmopolitiska Singapore.

Upplev mer - förläng resan
Passa på att uppleva mer eller bara koppla av ett par dagar ex-
tra. Vi är flexibla vilket innebär att vi kan skräddarsy en förläng-
ning med individuellt program enligt dina önskemål i princip på 
alla våra rundresor. För detta tillkommer en expeditionskostnad 
på 1 500 kr samt flygbolagets avgifter. Se förslag på sidan 20.
 

Följ oss i vår digitala värld  
På vår hemsida tourpacific.se hittar du mer om våra rund-
resor. Där kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
 Gilla oss på Facebook där vi lägger upp nyheter, tips och 
erbjudanden. 
 Följ oss även på Instagram så får du tillgång till vår värld 
med inspirerande bilder från våra resenärer och personal. 
Alla våra resenärer uppmanas att tagga sina 
foton från sin resa med #tourpacific

ARRANGÖR OCH UTGIVARE: 
Tour Pacific Scandinavia AB org.nr. 556502-0210 
TEXT- OCH BILDPRODUKTION: Tour Pacific Scandinavia AB   
GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Bubbla Idébyrå   
TRYCK: Danagård Litho
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Vi tummar inte på  kvaliteten   

Att resa med Tour Pacific

Klimat
Under perioden november till april är det sommar i Australien, 
Nya Zeeland och Söderhavet. Det innebär ett varmare klimat, 
högre luftfuktighet och en ökad risk för regnskurar och cykloner.
     Regn kan förekomma som intensiva skurar på sen eftermid-
dag eller under natten. Resten av dagen är det för det mesta 
uppehåll. Skulle någon programpunkt bli ändrad p g a vädret 
försöker vi kompensera med andra aktiviteter under resans 
gång, prisavdrag görs ej.

Valmöjlighet
Allt vi beskriver i programmet är inkluderat i priset. Du som 
resenär bestämmer själv hur mycket av programmet du vill 
vara med på. Önskar du att avstå från aktiviteter någon dag 
eller kväll så gör du självklart det, prisavdrag görs ej. 
 Rundresorna är mindre lämpliga för personer med be-
gränsningar i rörlighet eller behov av assistans.

Dricks och bagageservice
På resor är det mycket pengar som går till dricks och bagage-
service. Detta ingår alltid i priset för våra rundresor och ingen-
ting du behöver tänka på. 

Prisgaranti
Vi säkrar valutakurserna i  våra rundresor och kan därför 
garantera att angivna priser inte höjs. Enda undantaget är 
bränslekostnader och flygskatter som är rörliga.

Bränsletillägg och flygskatter
Flygbränslet är en väsentlig del av flygkostnaden och det  
är omöjligt att förutspå oljepriser i förväg. I rundresornas 
totalpriser ingår flygskatter och rådande bränsletillägg 
med angivet belopp på respektive resa. Kostnaden fastställs 
45 dagar före avresa och eventuella förändringar av flyg-
skatter tillförs slutfakturan.

Pass, visum, avbeställnings- och reseförsäkring
Vi hjälper dig gärna med avbeställnings- och reseförsäkring. 
Varje resenär är skyldig att ha en heltäckande reseförsäkring 
som även ersätter eventuell hemtransport och ett pass som  
är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. 
 Vid resor som inkluderar Australien krävs visum, vilket är 
inkluderat i resans pris för alla nordiska medborgare. Vid resor 
via USA krävs alltid ett godkänt inresetillstånd, ESTA, som 
varje resenär själv ansöker om. Mer information finns på vår 
hemsida tourpacific.se/införresan.

Boka direkt hos oss eller via våra återförsäljare
Våra rundresor bokas direkt hos Tour Pacific eller via någon 
av våra ca 120 återförsäljare i Sverige. Ta del av Svenska 
Resebyråföreningens och Tour Pacifics villkor för paketresor 
innan du bokar resan. Resevillkoren hittar du på vår hemsida 
tourpacific.se/införresan. 
 Handpenning 3 500 kr samt eventuell avbeställningsför-
säkring ska betalas i samband med bokning av resan.

Justeringar i dag-för-dag-programmet kan ske t ex vid 
ändrade flygtider eller oförutsedda händelser.

Bra att veta

Våra omtyckta svenska färdledare
På våra rundresor anlitar vi några av Sveriges mest kompetenta och omtyckta 
färdledare. De utgör ryggraden på rundresorna och är mycket uppskattade av 
våra resenärer. Färdledarna har förutom en lång erfarenhet även en gedigen 
kunskap om resmålen som de förmedlar med stort engagemang, värme och 
omtanke.

Bengt Marketoft

Eva ErlandssonLars-Åke NilssonKjell JakobssonHåkan Nilsson

Så tycker våra resenärer
”Snorklingen på Stora barriärrevet var en höjdarupplevelse 
och att vi fick åka i en mindre båt gav ett stort mervärde. 
Kangaroo Island var mycket bra och otroligt bra att vi fick flyga 
därifrån istället för att åka färja och buss tillbaka.”
Annika Bergström och Christer Heinegård,  
Ultimata Australien & Nya Zeeland 2016

 ”Reseledaren tog hand om hela gruppen på ett varmt och 
omtänksamt sätt. Allting gick smidigt och lätt på hela resan.”
Gundela Lindman, Stora Australien 2016

 
”Hög klass på middagarna. Skönt att slippa allt dricksande till 
busschaufförer och guider. Höjdpunkter på resan var de varma 
baden i Rotorua, tågresan över landet och Milford Sound.”
Birgitta och Göran Örtbrant, Nya Zeelands höjdpunkter 2016

”Kangaroo Island var en oväntad höjdpunkt för mig och en 
extremt bra färdledare.”
Ieva Zalitis, Klassiska Australien & Nya Zeeland 2016

 
 

Garanterade priser - inga valutatillägg
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Freycinet nationalpark, Tasmanien



AUSTRALIEN
KUST TILL KUST

22 DAGAR

Kombinera storstad med unika naturupplevelser 
Australien är ett enormt land - ja, en hel kontinent! Vi tar dig med på en resa från väst 
till öst, kust till kust, en resa fylld av unika upplevelser. Flodkryssning och bad med 
delfiner, djurupplevelser utöver det vanliga på Kangaroo Island. Röda ökenlandskap 
och aboriginernas uråldriga kultur i landets mitt, regnskog och barriärrev. Myllrande 
metropoler som Sydney och Melbourne samt avslutning i natursköna Tasmanien med 
intressant historia och kulinariska upplevelser.

PRIS: 82 900 KR (Pris per dag 3 768 kr)
från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg per person i delat dubbelrum.
Enkelrumstillägg: 16 900 kr, se sidan 4.

AVRESOR: 2017: 30/10 2018: 5/2

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien (via London) - Singapore* - Perth
Dag 4-6 Perth
Dag 7-8 Adelaide och Kangaroo Island 
Dag 9 Ayers Rock 
Dag 10-12 Port Douglas, norr om Cairns
Dag 13-15 Sydney
Dag 16-18 Tasmanien
Dag 19-20 Melbourne
Dag 21-22 Dubai* - Skandinavien (via London)
*Stopover 1 natt

Resans höjdpunkter
• Delfinsafari 
• Kangaroo Islands unika djurliv
• Kulinarisk dag i Barossa Valley
• Middag under stjärnorna i Ayers Rock
• Pittoreska badorten Port Douglas
• Snorkling vid Stora barriärrevet med  
 exklusiv segelkatamaran

• Upplev autentisk aboriginkultur
• Besök på Sydney Opera House
• Läcker skaldjursplatå i Sydney
• Cykelsightseeing i Sydney
• Vilda orörda Tasmanien
• Middag i Melbournes gamla 
 spårvagnar
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Uluru

VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Qantas Airways i ekonomiklass
• Flygskatter och bränsletillägg ingår med 8 400 kr, se sidan 5
• Inrikesflyg från Kangaroo Island
• Stopover i Singapore och Dubai  
• Boende 19 nätter på fyrstjärniga hotell
• 36 måltider; 19 x frukost, 9 x lunch och 8 x middag 
 (utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt program
• Visum till Australien för nordiska medborgare
• Dricks, bagageservice och resehandbok
• Svensk erfaren färdledare
• Prisgaranti

Australien kust till kust - 22 dagar

Unik 
resa!

NYHET!

Stora barriärrevet

Sydney

Wineglass Bay, Tasmanien

Sydney

Port Douglas

Ayers Rock

AdelaideKangaroo Island
Melbourne

Dubai

Perth

Singapore

Stora barriärrevet

Hobart



Sydney - storstadspuls och stränder  | 3 nätter
Sydney anses av många vara världens vackraste stad. Här bor 
vi bekvämt mitt i händelsernas centrum med gångavstånd till 
caféer, shopping och attraktioner.
 Under tre dagar får vi uppleva Sydneys vackra naturhamn, 
de historiska kvarteren The Rocks och en guidad rundvisning 
av Sydney Opera House. Vi får även uppleva staden från cykel-
sadeln då vi cyklar genom parker, längs kajer, bland gränder och 
historiska platser. En av de kulinariska höjdpunkterna är skaldjurs-
platån på Nick’s i Darling Harbour.

Tasmanien - vild och orörd natur  | 3 nätter | NYHET
Tasmanien är Australiens största ö med huvudstaden Hobart, 
vars centrum kännetecknas av 1800-talets koloniala arv med 
många hänsynsfullt restaurerade historiska byggnader blandat 
med modern arkitektur. Den pittoreska staden är med sina 
150 000 innevånare Australiens minsta och allestädes närvarande 
är det mäktiga berget Mount Wellington med sina 1 270 m ö h. 
 Tasmanien, känd för sin dramatiska natur och vackra national-
parker. Vi besöker Freycinet National Park där vi beskådar natu-
rens under och ser kända landmärken som Wineglass Bay på en 
båttur som även kan bjuda på vilda djur såsom havsörnar, sälar 
och delfiner. 
 Byn Port Arthur är känd för sin fångkoloni från mitten av 
1800-talet. Det var hit de farligaste och mest besvärliga fångar-
na från England och Irland deporterades. Här besöker vi frilufts-
museet och får ta del av de fasansfulla historierna från det 
moderna Australiens början.

Melbourne - Australiens skönaste stad  | 1 natt 
Melbourne bjuder på ett myllrande storstadsliv, en mångkulturell 
historia och ett levande centrum vid nöjeskomplexet Crown Casino 
där vi bor. 

Staden är känd för sina parker och trädgårdar, trädkantade gator 
och breda boulevarder. Utmed stadens huvudgator huserar alla 
kända varuhus och märkesbutiker, men det är inne i de smala 
gränderna som det är spännande att gå på upptäcktsfärd bland 
alternativa affärer och små caféer. Badorten St Kilda är enkel att 
nå med spårvagn. Varma sommardagar är stränderna fulla av 
soldyrkare.
 Resan avslutas med att avnjuta en minnesvärd middag i de 
gamla spårvagnarna, ombyggda till restaurang, som sakta rullar 
genom Melbournes centrala delar.
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AUSTRALIEN KUST TILL KUST

AUSTRALIEN – som ett av världens mest kontrastrika och fascinerande länder bjuder Australien 
på öknar, frodiga regnskogar, spännande storstäder och ett unikt djurliv. En ung nation på 200 år trots att 
här har funnits en civilisation och kultur i mer än 50 000 år. Australien måste upplevas! 

Perth - Australiens soligaste stad  | 3 nätter | NYHET
Vi startar resan i väst med miljonstaden Perth, känd för sina 
många vackra parker och floden Swan River som förbinder 
centrum med charmiga hamnstaden Fremantle. Här bor vi   
under vistelsen när vi utforskar Perth med omnejd. Från vårt 
hotell är det promenadavstånd till restaurangerna i hamnen 
eller citys många spännande caféer.
      En riktig höjdare är onekligen utflykten till Rockingham 
där vi får möjlighet att simma med delfiner, en upplevelse
för livet!

Adelaide - vilda djur, natur och goda viner  | 3 nätter
En av resans absoluta höjdpunkter är Kangaroo Island, 
Australiens tredje största ö, som till större delen består av 
nationalpark, med ett rikt och unikt djurliv. Bussresan dit går 
förbi böljande fält, farmer och vingårdar innan vi tar färjan 
från Jervis Bay över till Kangaroo Island.
 Här möter vi koalor, kängurur, sälar och sjölejon på nära 
håll i sin naturliga miljö, helt unikt för landet. En resa till Aust-
ralien är inte komplett om man inte besöker Kangaroo Island! 
Flyget tar oss sedan smidigt tillbaka till Adelaide.
 Vi testar våra smaklökar under en kulinarisk heldag bland 
Barossa Valleys berömda vingårdar och sköna landskap. Vi 
avnjuter flera vinprovningar och en utsökt lunch.

Uluru - den världsberömda monoliten | 1 natt 
Mitt i Australiens öken, omgiven av den karaktäristiska röda 
sanden tornar det mytomspunna Ayers Rock upp, aboriginernas 
Uluru - en monolit som är minst 600 miljoner år gammal. Här 
färgas bergen och klipporna magiskt röda vid både soluppgång 
och solnedgång. Här får vi avnjuta en minnesrik middag under 
stjärnorna till ackompanjemang av didgeridoo-musik.
 

Port Douglas - barriärrev och regnskog   | 3 nätter
Den tropiska delen av vår Australienodyssé har vi med omsorg 
förlagt till den fashionabla badorten Port Douglas, en timme
norr om Cairns. Här ligger den berömda stranden Four Mile 
Beach som inbjuder till långa sköna strandpromenader och 
ett mysigt centrum med caféer, restauranger och butiker. 
Port Douglas ligger nära både världens största barriärrev och 
regnskogarna i norr, båda uppsatta på UNESCOs världsarvslista.
      På en spännande vandring genom urskogen får vi lära 
oss mer om aboriginernas intressanta historia, kultur och 
traditioner.
      Stora barriärrevet når vi med en exklusiv segelkatamaran 
som tar oss ut på bara en timme. Med en liten sandö som 
bas har vi revet för oss själva och kan tryggt snorkla oavsett 
tidigare erfarenhet. Har vi tur kan kolonier av havssköldpaddor 
siktas här! Ta en promenad runt den lilla ön som även har en fyr 
och ett litet museum samt gott om växtlighet för att kunna 
ge skön skugga. På vägen hem bjuds vi på ett glas bubbel sam-
tidigt som solen sakta börjar gå ner. Livet är till för att njutas!

  

Barossa Valley

Kangaroo Island

Great Ocean Road Skaldjursplatå på Nick’s

Sydney

Port Arthur, Tasmanien

Varför ska du välja just 
den här rundresan?
Du får en komplett och variationsrik resa genom hela 
Australien med unika stopp utöver de traditionella höjd-
punkterna såsom Sydney, Melbourne och Ayers Rock.

• Perth och charmiga hamnstaden Fremantle.
• Kangaroo Islands unika djurliv, ett måste på 
 varje australienresa!
• Port Douglas, en genuin badortsupplevelse med 
 barriärrev, regnskog och aboriginkultur.
• Tasmanien, den vilda orörda ön.

Sveriges mest kompletta Australienresa!

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

Sveriges mest kompetenta  
och omtyckta färdledare

Alltid noga utvalda hotell med bästa läge

AUSTRALIEN KUST TILL KUST

Perth
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AUSTRALIEN & 
NYA ZEELAND

KLASSISKA

24 DAGAR

Upplev natur och kultur i två spännande länder
Vår mest populära rundresa, en klassiker som snabbt blir fullbokad. En komplett resa 
med innehåll av naturens mästerverk från Australiens röda ökensand och korallrev 
till Nya Zeelands varma källor och vackra fjordar. Lägg till möten med ursprungs-
befolkning, unikt djurliv och en fascinerande arkitektur, kryddat med härliga mat- 
och vinupplevelser!

PRIS: 84 900 KR (Pris per dag 3 538 kr)
från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg per person i delat dubbelrum.
Enkelrumstillägg: 16 900 kr, se sidan 4.   

AVRESOR: 2017: 7/11 2018: 15/1

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien (via London) - Dubai* - Sydney
Dag 4-6 Sydney
Dag 7-9 Adelaide och Kangaroo Island
Dag 10-11 Ayers Rock och Alice Springs
Dag 12-15 Port Douglas, norr om Cairns
Dag 16-17 Auckland
Dag 18 Rotorua
Dag 19-21 Queenstown och Milford Sound
Dag 21-24 Sydney* - Singapore* - Skandinavien 
 (via London)
 *Stopover 1 natt

Resans höjdpunkter
• Besök på Sydney Opera House
• Läcker skaldjursplatå i Sydney
• Cykelsightseeing i Sydney
• Kangaroo Islands unika djurliv
• Kulinarisk dag i Barossa Valley
• Bubbel till solnedgången 
 i Ayers Rock
• Ljusinstallationen Field of Light 

• Snorkling vid Stora barriärrevet med  
 exklusiv segelkatamaran 
• Upplev autentisk aboriginkultur
• Pittoreska badorten Port Douglas
• Waiheke Islands vingårdar
• Rotoruas bubblande gejsrar 
• Kryssning genom Milford Sounds   
 fjordlandskap
 

Allt 
ingår!
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Kangaroo Island

VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Qantas Airways i ekonomiklass
• Flygskatter och bränsletillägg ingår med 8 200 kr, se sidan 5
• Inrikesflyg från Kangaroo Island och på Nya Zeeland
• Stopover i Dubai och Singapore
• Boende 20 nätter på fyrstjärniga hotell
• 38 måltider; 20 x frukost, 11 x lunch och 7 x middag 
 (utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt program
• Dricks, bagageservice och resehandbok
• Visum till Australien för nordiska medborgare
• Svensk erfaren färdledare
• Prisgaranti

Klassiska Australien & Nya Zeeland - 24 dagar

Walter Peak Station, Queenstown

Förlängd 
1 dag

Field of Light

Kata Tjuta

Sydney

Port Douglas

Ayers Rock Alice  
Springs

Adelaide
Kangaroo Island Auckland

Queenstown

Singapore

Stora barriärrevet

Dubai

Rotorua
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KLASSISKA AUSTRALIEN & NYA ZEELAND

AUSTRALIEN – stor som en kontinent är världens största ö som täcker hela Europas yta. 
Savann och öken dominerar landskapet men även regnskog, charmiga städer och makalösa kustlinjer med 
världens största korallrev. Överallt omges man av en unik flora och fauna.

Sydney – med berömd ikon | 3+1  nätter
Resan startar med staden som har det mesta - storstadspuls, 
stränder och unika sevärdheter! Vi bor bekvämt och centralt 
med det myllrande folklivet runt knuten och gångavstånd till 
många attraktioner.
 Under våra tre dagar får vi uppleva Sydneys vackra natur-
hamn, de historiska kvarteren The Rocks och den berömda 
strandkulturen. Vi upplever Sydney även från cykelsadeln när 
vi trampar runt genom parker, längs kajer, bland gränder och 
historiska platser.
 Sydney Opera House är stadens mest berömda ikon där vi 
självklart guidas runt och lär oss om byggnadens osannolika 
historia.  
 Vårt program ger utrymme att njuta av staden även på 
egen hand.

 

Kangaroo Island – djurpark utan stängsel  | 3 nätter
En av resans absoluta höjdpunkter är den stora ön Kangaroo 
Island som till större delen består av nationalpark med ett rikt 
och unikt djurliv. Bussresan dit går förbi böljande fält, farmer 
och vingårdar innan vi tar färjan från Jervis Bay över till 
Kangaroo Island.
 Här möter vi koalor, kängurur, sälar och sjölejon på nära 
håll i sin naturliga miljö som är unikt för landet. En resa till 
Australien är inte komplett om man inte besöker Kangaroo 
Island. Flyget tar oss bekvämt tillbaka till Adelaide.
 Vi testar våra smaklökar under en kulinarisk heldag bland 
Barossa Valleys berömda vingårdar och sköna landskap. Vi 
avnjuter flera vinprovningar och en utsökt lunch.

Australiens röda öken | 2 nätter
Från grönt till rött. Vi lämnar de gröna vingårdarna för öken-
landskapet i landets mitt, där bergen och klipporna färgas 
magiskt röda.
 Här tornar det mytomspunna Ayers Rock upp, aboriginer-
nas Uluru - en monolit som är minst 600 miljoner år gammal. 
Den unika temporära konstinstallationen Field of Light finns 
givetvis med i programmet.
 Med buss genom det karga landskapet når vi Alice Springs 
där vi får se hur skolor och sjukvård drivs på ett annorlunda 
sätt. Vi får en inblick i hur annorlunda vardagslivet för lokal-
befolkningen ter sig här ute i ödemarken - the Outback.

Queensland – barriärrev och regnskog | 3 nätter
Den varma fuktiga luften välkomnar oss till tropikerna! Här 
stoltserar man med både världens äldsta regnskog och största 
barriärrev, båda uppsatta som världsarv på UNESCOs lista. Vi 
har med omsorg förlagt vår vistelse till den fashionabla bad-
orten Port Douglas, en timme norr om Cairns. Ta en promenad 
längs den berömda stranden Four Mile Beach eller strosa runt 
bland butiker, caféer och restauranger i byns mysiga centrum.
      På en spännande vandring genom urskogen får vi lära oss 
mer om aboriginernas intressanta historia, kultur och traditioner.
      Stora barriärrevet når vi med en exklusiv segelkatamaran 
som tar oss ut på bara en timme. Med en liten sandö som 
bas har vi revet för oss själva och kan tryggt snorkla oavsett 
tidigare erfarenhet. Har vi tur kan kolonier av havssköld-
paddor siktas här! Ta en promenad runt den lilla ön som även 
har en fyr och ett litet museum samt gott om växtlighet för 
att kunna ge skön skugga. På vägen hem bjuds vi på ett glas 
bubbel samtidigt solen som sakta börjar på ner. Livet är till för 
att njutas!

Port Douglas

Sydney

KLASSISKA AUSTRALIEN & NYA ZEELAND
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NYA ZEELAND – eller Aotearoa som betyder ”det långa vita molnets land” på maori - bjuder 
på stora omväxlingar från subtropiskt i norr till glaciärer och fjordar i söder. Den storslagna och vackra 
naturen ger känslan av att befinna sig mitt i en filmkuliss och många filmproduktioner lockas också hit.

Auckland – City of Sails  | 3 nätter
Nya Zeelands största stad gör skäl för sitt smeknamn och 
hyser en stor hamn med båtar av olika slag. Vi hoppar på en 
av dem och styr kosan mot Waiheke Island där det böljande 
landskapet bjuder på vingårdar, olivlundar och vackra stränder. 
 Besöker intressanta Maritime Museum och tar därefter färjan 
över till pittoreska byn Devonport. I Auckland äter vi en välsmak-
ande middag på hisnande höjd, 190 meter upp i Sky Tower!
 

Rotorua – gejsrar, gyttja och varma källor | 1 natt
De mäktiga kalkstensgrottorna Waitomo Caves med sina 
lysmaskar blir ett intressant stopp på vägen till den maoriska 
kulturens vagga - Rotorua. Här pyser och bubblar det ur mark-
en lite överallt. 
 Vi bjuds på traditionell maorisk festmåltid - hangi - med 
dansuppvisning. Innan flyget nästa dag tar oss till Sydön 
besöker vi Te Puia och lär oss mer om maorikulturen och deras 
hantverk. Vi hälsar även på Nya Zeelands största gejser, som vi 
hoppas får ett av sina många mäktiga utbrott under besöket.

Queenstown – alptoppar, fjordar och fårfarm | 2 nätter
Vid kanten av Lake Wakatipu ligger Queenstown omgivet 
av dramatiska alptoppar. Det charmiga gamla ångfartyget 
TSS Earnslaw tar oss över sjön till fårfarmen Walter Peak där 
en läcker BBQ-middag serveras.
 En av höjdpunkterna på resan är dagsturen som bjuder 
på spektakulära vyer utanför bussfönstret på färden genom 
Fiordland National Park - upptagen på UNESCOs lista över 
världsarv, till Milford Sound. Där väntar en fjordkryssning med 
lekfulla delfiner, sälkolonier och mäktiga vattenfall. 

Milford Sound

VingårdsbesökRotorua

Varför ska du välja just 
den här rundresan?
Du får en väl genomtänkt kombinationsresa med det 
bästa från två länder, där de absoluta höjdpunkterna 
ingår såsom Sydney, Red Center, Auckland, Rotorua 
och Queenstown förutom våra unika pärlor:

• Uppskattad cykeltur till Sydney ikoniska sevärdheter.
• Kangaroo Islands unika djurliv, ett måste på varje  
 australienresa!
• Unika temporära konstinstallationen Field of Light i  
 Ayers Rock.
• Port Douglas, en genuin badortsupplevelse med 
 barriärrev, regnskog och aboriginkultur.
• Förlängd vistelse i Auckland som inkluderar både
 Waiheke Island och Devonport.

Vår absoluta storsäljare år efter år!

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

Flera kulinariska matupplevelser

25 års erfarenhet - vi kan NZ!

Remarkable Rocks, Kangaroo Island 



AUSTRALIEN & 
NYA ZEELAND

ULTIMATA

39 DAGAR

Low Isles, Stora barriärrevet

Det mesta och det bästa av Oceanien!
Denna ultimata resa kombinerar våra båda rundresor Australien kust till kust och 
Nya Zeelands höjdpunkter. Resan är för dig som vill uppleva två länder på djupet, 
utan att behöva åka hem emellan. Sveriges längsta och mest innehållsrika rundresa 
för dig där endast det bästa är gott nog!

PRIS: 132 900 KR (Pris per dag 3 408 kr)
från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg per person i delat dubbelrum.
Enkelrumstillägg: 30 900 kr, se sidan 4.   

AVRESOR: 2017: 30/10 2018: 5/2

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien (via London) - Singapore* - Perth
Dag 4-6 Perth
Dag 7-8 Adelaide och Kangaroo Island 
Dag 9 Ayers Rock 
Dag 10-12 Port Douglas, norr om Cairns
Dag 13-15 Sydney
Dag 16-18 Tasmanien
Dag 19-21 Melbourne
Dag 22-23 Auckland
Dag 24-27 Rotorua och Napier
Dag 28 Wellington
Dag 29-30 Blenheim och Kaikoura
Dag 31-33 Christchurch - Greymouth (TranzAlpine) 
 och Franz Josef 
Dag 34-36   Queenstown och Milford Sound
Dag 37-39     Auckland - Dubai* - Skandinavien (via London)
*Stopover 1 natt

Resans höjdpunkter
• Delfinsafari
• Kangaroo Islands unika djurliv
• Kulinarisk dag i Barossa Valley
• Pittoreska badorten Port Douglas
• Snorkling vid Stora barriärrevet med   
 exklusiv segelkatamaran
• Uppleva autentisk aboriginkultur 
• Läcker skaldjursplatå i Sydney
• Cykelsightseeing i Sydney

• Vilda orörda Tasmanien
• Middag i Melbournes gamla spårvagnar
• Rotoruas bubblande gejsrar och 
 heta lergropar
• Art deco-staden Napier
• TranzAlpine, en av världens mest 
 spektakulära tågresor
• Franz Josef, Nya Zeelands största glaciär  

Noga 
utvalda 
hotell
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VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Qantas Airways i ekonomiklass
• Flygskatter och bränsletillägg ingår med 8 400 kr, se sidan 5
• Inrikesflyg från Kangaroo Island och på Nya Zeeland
• Stopover i Singapore och Dubai
• Boende 36 nätter på fyrstjärniga hotell
• 66 måltider; 36 x frukost, 15 x lunch och 15 x middag
 (utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transport enligt program
• Visum till Australien för nordiska medborgare
• Dricks, bagageservice och resehandbok
• Svensk erfaren färdledare 
• Prisgaranti

Walter Peak Station, Queenstown

Dubai

Remarkable Rocks, Kangaroo Island 

Ultimata Australien & Nya Zeeland - 39 dagar

Förlängd
3 dagar

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

Resan som har allt!

Perth

Auckland
 Rotorua

Queenstown

Wellington
Blenheim

Kaikoura
Christchurch

Napier
Greymouth

Milford Sound
Franz Josef

Sydney

Port Douglas

Ayers Rock

AdelaideKangaroo Island
Melbourne

Perth

Singapore

Stora barriärrevet

Hobart



”Resans upplägg var utmärkt med egen tid och många intres-
santa sevärdheter som kryssningen i Milford Sound, flygturen 
över mäktiga landskap och grottorna i Waitomo. Reseledaren 
var också mycket duktig och kunnig! Kan verkligen 
rekommendera denna rundresa!”                /Inga Almerud, Uppsala

Tidigare resenär

NYA ZEELANDS
HÖJDPUNKTER

21 DAGAR

Mäktiga djurupplevelser och storslagna vyer
Upplev en kontrastrik resa genom maoriernas land, Aotearoa, som betyder ”det långa 
vita molnets land”. Nya Zeeland bjuder på fantastiska naturscenerier, spännande 
städer och möten med gästvänliga ”kiwis”! Vi får vara med om en kulinarisk odyssé 
med gourmetmåltider och vingårdsbesök som tar livsnjutaren till nya höjder. 

PRIS: 72 900 KR (Pris per dag 3 471 kr)
från Köpenhamn/Stockholm per person i delat dubbelrum. 
Flygtillägg från Göteborg: 1 750 kr.
Enkelrumstillägg: 14 900 kr, se sidan 4.

AVRESOR: 2017: 17/11  2018: 23/2

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien - Singapore* - Auckland
Dag 4-5 Auckland
Dag 6-9 Rotorua och Napier
Dag 10 Wellington
Dag 11-12 Blenheim och Kaikoura
Dag 13-15 Christchurch - Greymouth (TranzAlpine) 
 och Franz Josef  
Dag 16-18    Queenstown och Milford Sound
Dag 19-21     Auckland - Singapore* - Skandinavien 
*Stopover 1 natt

Resans höjdpunkter
• Vingårdsbesök på Nordön och   
 Sydön
• Rotoruas bubblande gejsrar och   
 heta lergropar
• Mineralpoolerna på Polynesian Spa
• Art deco-staden Napier
• Valsafari i Kaikoura

• TranzAlpine, en av världens mest   
 spektakulära tågresor 
• Franz Josef, Nya Zeelands  
 största glaciär  
• Kryssning genom Milford Sounds   
 fjordlandskap 
• Natursköna Queenstown
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Auckland

VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Singapore Airlines i ekonomiklass
• Flygskatter och bränsletillägg ingår med  6 000 kr, se sidan 5
• Inrikesflyg på Nya Zeeland
• Stopover i Singapore på både ut- och hemresa
• Boende 17 nätter på fyrstjärniga hotell
• 31 måltider; 17 x frukost, 6 x lunch och 8 x middag 
 (utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt program
• Dricks, bagageservice och resehandbok
• Svensk erfaren färdledare
• Prisgaranti  

Nya Zeelands höjdpunkter - 21 dagar

Auckland

 Rotorua

Queenstown

Wellington
Blenheim

Kaikoura
ChristchurchMilford Sound

Singapore

Napier

Greymouth
Franz Josef

Rotorua

Berömd 
tågresa

Milford Sound

Milford Sound

Upplev mer!
Kombinera med golfspel i världsklass, se förslag sidan 19.
Förläng med en ljuvlig söderhavsö, se förslag sidan 20.
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NYA ZEELANDS HÖJDPUNKTER

NYA ZEELAND – en innehållsrik resa för dig som vill uppleva det bästa landet har att erbjuda. 
Vi reser med buss genom det vackra landskapet från nord till syd där naturen skiftar från böljande jord-
brukslandskap, puttrande gejsrar till snöklädda alptoppar, vackra fjordar och spegelblanka sjöar.

Auckland – staden med segel | 2+1 nätter
Auckland, Nya Zeelands största stad, gör verkligen skäl för sitt 
smeknamn, ”City of Sails”, och hyser en stor hamn med båtar 
av olika slag.
 Vi promenerar ner till hamnen och går på intressanta 
Maritime Museum innan färjan tar oss över till pittoreska byn 
Devonport. På vägen tillbaka en sightseeingtur i staden med 
omnejd där vi upplever de östra stränderna, Bastion Point med 
fantastisk utsikt och Queen Street, den stora shoppinggatan. 
Det finns även tid att strosa runt på egen hand.
 Avrundar en av dagarna med en enastående middag på 
hisnande höjd, 190 meter upp i Sky Tower. 

Rotorua – gejsrar, gyttja och varma källor  | 2 nätter
De mäktiga kalkstensgrottorna Waitomo Caves med sina 
lysmaskar blir ett intressant stopp på vägen till den maoriska 
kulturens vagga - Rotorua! Här pyser och bubblar det ur mark-
en lite överallt och vi får möjlighet att prova de hälsobring-
ande svavelbaden.  
 

Ett besök görs på kultur- och hantverkscentrat Te Puia och en 
av kvällarna bjuds vi på ”hangi” -  traditionell maorisk festmål-
tid tillsammans med dansuppvisning.

Vindistrikt och böljande landskap | 4 nätter
Resan mot kusten går via Lake Taupo genom pinjeskogar 
och böljande jordbrukslandskap. Vi njuter av staden Napiers 
pastellfärgade byggnader i art deco-stil. Söderut mot huvud-
staden Wellington blir det stopp för lunch med vinprovning i 
Martinborough, känt för sina välsmakande Pinot Noir-viner.
 I Wellington besöker vi träkatedralen St Paul’s, parlaments-
byggnaden och nationalmuseet Te Papa. En dryga tretimmars 
färjetur över Cooksundet tar oss till Sydön och Blenheim. Nu 
är vi mitt i det bördiga vinområdet Marlborough. På kvällen 
njuter vi av vinprovning och middag på en av vingårdarna.

Vilda djur till havs | 2 nätter
På Sydön får vi naturupplevelser utöver det vanliga. Valar, sälar 
och delfiner är självklara attraktioner i kustorten Kaikoura. 
 Efter valsafari fortsätter resan utmed kusten till Christchurch, 
som sägs vara den mest brittiska staden utanför Storbritannien, 
vars citykärna förstördes efter jordbävningen 2011.

Berömd tågresa mot känd glaciär  | 1 natt  | NYHET
Stiger ombord på tåget TranzAlpine som ska ta oss från öst- 
till västkusten, från Christchurch till Greymouth. En tågresa 
som av många anses vara en av världens vackraste. Utanför 
tågfönstret glider ett vackert landskap förbi av bördiga jord-

TranzAlpine Franz Josef-glaciären

Rotorua

Varför ska du välja just 
den här rundresan?
Du får uppleva storslagna vyer med besök på både Nord- 
och Sydön. En resa med självklara höjdpunkter såsom 
maoristaden Rotorua, art deco-staden Napier, huvudstaden 
Wellington och äventyrsstaden Queenstown. Allt detta 
tillsammans med de här guldkornen:

• Mysiga vingårdsbesök med vinprovningar
• Tågresan TranzAlpine från Christchurch till Greymounth
• Franz Josef, Nya Zeelands största glaciär
• Charmiga ångfartyget TSS Earnslaw & fårfarmen 
 Walter Peak
• Kombinera rundresan med några dagar på en söderhavsö

En resa som inkluderar det bästa landet har att erbjuda!

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

bruksmarker till mer spektakulära vyer över ett spännande alp-
landskap. Väl framme fortsätter vi med buss till Franz Josef.
      Vi besöker Nya Zeelands största glaciär, Franz Josef, med 
en promenad där vi går längs den mäktiga flodbädden. På 
håll kan vi se hur glaciären breder ut sig, vars storlek varierar 
från säsong till säsong.
      Färden går vidare med buss genom ett bördigt jordbruks-
landskap, delvis kantat av bergsmassiv och spegelblanka sjöar, 
på kurs mot äventyrsstaden Queenstown.

Queenstown – alptoppar och fjordar  | 3 nätter
En av resans absoluta höjdpunkter är bergslandskapet på 
Sydön och charmiga Queenstown, vackert beläget intill Waka-
tipusjön med dramatiska alptoppar som inramning.
 På vår dagstur genom Fiordland Nationalpark till Milford 
Sound, upptaget på UNESCOs världsarvslista, upplever vi 
hänförande fjordar när vi kryssar genom sagolik natur med 
vattenfall, sälar och delfiner. 
 Ett besök i guldgrävarstaden Arrowtown står också på 
programmet och charmiga gamla ångfartyget TSS Earnslaw 
tar oss över Wakatipusjön till fårfarmen Walter Peak för en 
välsmakande BBQ-lunch.

Vill du spela golf?
Passa på att fylla ledig tid i rundrese-
programmet med oförglömligt golfspel på 
fem av Nya Zeelands bästa golfbanor.

• Auckland – Gulf Harbour Country Club
• Wairakei  –  Wairakei International Golf Course
• Napier – Cape Kidnapper’s Golf Course
• Queenstown – Millbrook Golf Club
• Queenstown – Jack’s Point Golf Course

Upplev 
mer!
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Stopp i Singapore på både ut- och hemresan

TSS Earnslaw, Queenstown

Kaikoura

NYA ZEELANDS HÖJDPUNKTER

Rotorua
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SÖDERHAVETS 
PÄRLOR 2018

23 DAGAR

Möten med öarnas uråldriga kulturer

En unik resa som tar dig med till fem länder i Stilla havet. Söderhavets dragningskraft 
är mytomspunnen med dess skönhet och ländernas olika kulturer. Njut av matupp-
levelser, vita stränder, tropisk regnskog och kristallklart vatten. Oavsett om du möts av 
ett ”Kia Orana” eller ”Bula” så blir du varmt välkomnad överallt av hjälpsamma män-
niskor med stora leenden.

PRISIDÉ: 94 900 KR
från Köpenhamn /Stockholm/Göteborg  
per person i delat dubbelrum.

PRELIMINÄR AVRESA 2018: 5/10

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien via London - Los Angeles* - Cooköarna
Dag 3-6 Cooköarna med Aitutaki
Dag 7-10 Tahiti och Bora Bora
Dag 11-13 Auckland
Dag 14-17 Samoa
Dag 18-20 Fiji
Dag 21   Auckland
Dag 22-23 Auckland - Singapore* - Skandinavien
*Stopover 1 natt

5 
öriken!

Resans höjdpunkter
• Snorkling i Aitutakis turkosblå lagun
• Regnskogsvandring på Rarotonga
• Spektakulär ”Island Night Show” med   
 vickande höfter
• Legendariska och mytomspunna Bora Bora
• Maorikulturen på Nya Zeeland
• Samoa, Polynesiens vagga
• Bad i regnskogens vattenfall på Samoa
• Kavacermoni på Fiji
• Båtresa i Fijis skärgård
• Middag i Auckland på hög höjd i Sky Tower

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

Unik 
resa!

Förläng resan 
till en ljuvlig söderhavsö 

FIJI

Avsluta rundresan Nya Zeelands höjdpunkter med en skräddar-
sydd förlängning efter dina önskemål till Fiji eller Cooköarna. 
Kontakta oss för förslag – vi kan Söderhavet!

”Bula” och välkommen till söderhavsnationen med världens 
lyckligaste folk, vilket smittar av sig! Fiji, en enastående 
tropisk arkipelag bestående av 333 öar spridda över ett stort 
havsområde, där livet är genuint och oförstört av massturism.
 Här finns förutom härliga vita stränder och kokospalmer 
även höga berg, regnskog med vattenfall och en spännande 
polynesisk kultur med bland annat kavaceremonier.

Upplev 
mer!

COOKÖARNA
Likt juveler i det azurblå havet ligger Cooköarnas 15 öar. Här 
välkomnas du av stora leenden, gästvänlighet och ingen 
bebyggelse får vara högre än palmerna. 
 Rarotonga, den vackert lummiga huvudön med finkorniga 
sandstränder och Aitutaki, denna sagolika paradisö som 
omfamnas av Söderhavets vackraste lagun, ger minnen för 
livet.

Bara hos 
Tour Pacific
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Exklusiv vin- och gourmetresa 
med vinskribenten Håkan Nilsson   
En rundresa som karaktäriseras av utsökta gourmetmåltider med exklusiva vinprovningar, 
hos några av de mest välkända vinmakarna i Australien och på Nya Zeeland. Här kombi-
neras prisbelönta viner med ländernas unika natur och djurliv. Helt enkelt en resa för dig 
som uppskattar god mat och utsökta viner i trevligt sällskap. 

PRIS: 99 900 KR
från Köpenhamn per person i delat dubbelrum.
   
AVRESA 2018: 2/1

    
RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Köpenhamn - Singapore* - Sydney
Dag 4-8 Sydney
Dag 9-12 Adelaide och Kangaroo Island
Dag 13-15 Melbourne
Dag 16 Christchurch - Kaikoura - Blenheim
Dag 17-20 Blenheim - Wellington
Dag 21-24 Wellington - Singapore** -  Köpenhamn

*Stopover 1 natt   **Stopover 2 nätter

Resans höjdpunkter
• Vingårdsbesök med gourmetmåltider och exklusiva 
 vinprovningar i vindistrikten Barossa Valley, McLaren Vale  
 och Yarra Valley i Australien samt Marlborough och 
 Martinborough på Nya Zeeland
• Sightseeingturer i Singapore, Sydney, Adelaide, 
 Melbourne, Christchurch och Wellington
• Besök på Sydney Opera House
• Kryssning i Sydneys vackra naturhamn
• Kangaroo Islands unika djurliv
• Valsafari i Kaikoura

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

Håkan 
Nilsson

Välkommen hem till oss
Qantas är det naturliga valet av flyg till Australien, som är vårt hem sedan 1920. Njut av Australiens 
varma gästfrihet och prisbelönt service redan ombord på flyget. Vi kan ta dig till många olika spännande 
destinationer i vårt hemland, inklusive flertalet stoppmöjligheter på vägen. Dessutom erbjuder vi mer 
generösa bagageregler i ekonomiklass med tillåtna 30 kg. Välkommen ombord!

DEN STORA 

UPPLEVELSERESAN  
24 DAGAR

till Australien och Nya Zeeland



Exotiska resor sedan 1993 - Australien, Nya Zeeland, Söderhavet och Indiska Oceanen.  

Kontakta oss eller din resebyrå. 042-17 95 00 | travel@tourpacific.se |  tourpacific.se

 

Rundresor för den kräsne resenären!

Välj Tour Pacifics rundresor när endast det bästa är 
gott nog. Vi tummar inte på kvaliteten!




