NYA ZEELANDS
HÖJDPUNKTER
21 DAGAR

Tidigare resenär
”Resans upplägg var utmärkt med egen tid och många intressanta 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
Nationalväxten Silver Fur (ormbunke)

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.
Milford Sound

Maori, Rotorua

Nya Zeelands höjdpunkter - 21 dagar
PRIS: 69 900 KR (Pris per dag 3 329 kr)

Auckland

från Stockholm per person i delat dubbelrum
Tillägg: från Köpenhamn 1 500 kr
Tillägg: från Göteborg 2 500 kr
Enkelrumstillägg: 15 900 kr, se sidan 4

Greymouth
Franz Josef
Milford Sound

AVRESOR 2018: 18/11 2019: 17/2

Rotorua
Napier
Wellington
Blenheim
Kaikoura
Christchurch

Queenstown

VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Singapore Airlines i ekonomiklass t/r
• Flygskatter och bränsletillägg
• Inrikesflyg på Nya Zeeland
• Stopover i Singapore på både ut- och hemresan
• Boende 17 nätter på fyrstjärniga hotell med bästa läge
• 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

RESAN I KORTHET
Dag 1-3
Skandinavien - Singapore* - Auckland
Dag 4-5
Auckland
Dag 6-8
Rotorua och Napier
Dag 9-10
Wellington
Dag 11-13 Kaikoura och Christchurch
Dag 14-15 Christchurch - Greymouth (TranzAlpine)
och Franz Josef
Dag 16-18 Queenstown och Milford Sound
Dag 19-21 Auckland - Singapore* - Skandinavien
*Stopover 1 natt

Upplev mer!

Förläng rundresan med en ljuvlig söderhavsö på egen hand till Fiji eller Cooköarna.

Resans höjdpunkter
• Middag på hög höjd i Sky Tower
• Rotoruas bubblande gejsrar och 		
heta lergropar
• Mineralpoolerna på Polynesian Spa
• Art deco-staden Napier
• Valsafari i Kaikoura
• Middag i Christchurch gamla spårvagnar

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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Berömd
tågresa

NYA ZEELANDS HÖJDPUNKTER
Rotorua

TranzAlpine

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 jordbrukslandskap, puttrande gejsrar till snöklädda alptoppar, vackra fjordar och spegelblanka sjöar.

Auckland - staden med segel | 2+1 nätter

jordbruksmarker till mer spektakulära vyer över ett spännande
alplandskap. 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 kan variera
från säsong till säsong.
Färden går vidare med buss genom ett bördigt jordbrukslandskap, delvis kantat av bergsmassiv och spegelblanka sjöar,
på kurs mot äventyrsstaden Queenstown.

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 utsökt middag på hisnande höjd, 190 meter upp i Sky Tower.

Queenstown - alptoppar och fjordar | 3 nätter

En av resans absoluta höjdpunkter är bergslandskapet på
Sydön och charmiga Queenstown, vackert beläget intill Wakatipusjön 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.
Charmiga gamla ångfartyget TSS Earnslaw tar oss över
Wakatipusjön till fårfarmen Walter Peak för en välsmakande
BBQ-lunch.

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 marken lite överallt och vi får möjlighet att prova de hälsobringande mineralbaden.
Ett besök görs på kultur- och hantverkscentrat Te Puia
och en av kvällarna bjuds vi på ”hangi” - traditionell maorisk
festmåltid tillsammans med dansuppvisning.

Varför ska du välja just
den här rundresan?

Vindistrikt och böljande landskap | 3 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 huvudstaden 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, parlamentsbyggnaden och nationalmuseet Te Papa.

Du får uppleva storslagna vyer med besök på både Nordoch 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:

Vilda djur till havs | 3 nätter

En dryg tretimmars färjetur över Cooksundet tar oss till Sydön.
Här 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

En resa som inkluderar det bästa landet har att erbjuda!

Mysigt vingårdsbesök med vinprovning.
Tågresan TranzAlpine från Christchurch till Greymounth.
Franz Josef, Nya Zeelands största glaciär.
Charmiga ångfartyget TSS Earnslaw & fårfarmen
Walter Peak.
• Möjlighet att kombinera rundresan med en söderhavsö.

Stiger ombord på tåget TranzAlpine som ska ta oss från östtill 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

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se
Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för
		 mer information!
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DEN STORA

UPPLEVELSERESAN
till Australien och Nya Zeeland 2020
23 DAGAR

Håkan
Nilsson

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 kombineras prisbelönta viner med ländernas unika natur och djurliv. Helt enkelt en resa för dig
som uppskattar god mat och enastående viner i trevligt sällskap.
Resans höjdpunkter

PRISIDÉ: 98 500 KR

• Vingårdsbesök med gourmetmåltider och exklusiva
vinprovningar hos prisbelönta vinmakare 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

från Köpenhamn per person i delat dubbelrum
AVRESA 2020: 3/1
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 21-23 Wellington - Singapore* - Köpenhamn

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se
Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för
		 mer information!

*Stopover 1 natt

23

