Nya Zeelands höjdpunkter - 20 dagar

Kontrastrik favorit!

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, charmiga städer och möten med gästvänliga ”kiwis”! Vi får vara med om en kulinarisk odyssé med gourmetmåltider och vingårdsbesök
som tar livsnjutaren till nya höjder.
Avresa: 18 feb 2023
Hemkomst: 9 mar 2023

1 = Antal nätter, totalt 16 nätter
30 Måltider: F = Frukost (16), L = Lunch (7) och M = Middag (7)
Resans höjdpunkter
















Middag på hög höjd i Sky Tower
Vingårdsbesök i Martinborough
Rotorua - den maoriska kulturens vagga med bubblande
gejsrar och heta lergropar
Härliga bad i mineralpoolerna på Polynesian Spa
Art deco-staden Napier
Huvudstaden Wellington
Interaktiva Nationalmuseum Te Papa i Wellington
Båtresa över Cooksundet mellan Nord- och Sydön
Valsafari i Kaikoura
Middag i de gamla spårvagnarna i Christchurch
TranzAlpine, en av världens mest berömda och spektakulära
tågresor från öst- till västkusten
Franz Josef, Nya Zeelands största glaciär
Natursköna äventysstaden Queenstown
Båttur med ångbåten TSS Earnslaw till fårfarmen
Walter Peak Farm
Vacker fjordkryssning genom Milford Sound

DAG-FÖR-DAG-PROGRAM
Dag 1
Köpenhamn/Stockholm - Singapore
Flyg med prisbelönta Singapore Airlines till världsmetropolen Singapore. (Flygmåltid)

18 feb

Dag 2
Singapore
1
19 feb
Ankomst på morgonen till Singapore. Direkt från flygplatsen beger vi oss ut i vimlet på en stadsrundtur där
vi upplever Singapores spännande fusion av moderna arkitektur, tempel och koloniala byggnader. I turen
ingår bland annat Little India, Chinatown och botaniska trädgården. Turen avslutas med en lunchbuffé på
hotellet i väntan på att få checka in. Resten av dagen ärtill eget förfogande.(Flygmåltid, L)
Dag 3
Singapore - Auckland
20 feb
Spendera dagen på egen hand, gå på upptäcktsfärd i denna myllrande och spännande stad eller koppla av
vid hotellets fina poolområde. På kvällen transfer till flygplatsen för nattflyg till Auckland. (F, flygmåltid)

Dag 4
Auckland
2
21 feb
”Kia Ora” och välkommen till Nya Zeeland! Anländer på eftermiddagen till Auckland, Nya Zeelands största
stad. Här bor vi på ett centralt beläget hotell. Kvällen är till eget förfogande. Efter incheckning kanske
avrunda dagen med en promenad i ”the City of Sails” som staden också kallas för, vilket är lätt att förstå
när man ser alla masterna i hamnen. (Flygmåltid)
Dag 5
Auckland
22 feb
Första dagen hela gruppen är samlad, även de resenärer som anslutit från Australien och åker på rundresan Ultimata AU/NZ. Efter frukost en promenad ner till hamnen och besök på intressanta Maritime
Museum. Färjan tar oss sedan över till charmiga kronjuvelen Devonport där vi kan strosa omkring bland
konstgallerier, kaféer och butiker i de gamla historiska trähusen med nyzeeländsk charm. På vägen tillbaka
till hotellet får vi en stadsrundtur. På kvällen äter vi middag på hög höjd till en fantastisk panoramautsikt i
Sky Tower, södra halvklotets högsta byggnad! (F, M)
Dag 6
Auckland - Waitomo - Rotorua
2
23 feb
På vägen till Rotorua stannar vi för en guidad tur i de mäktiga kalkstensgrottorna Waitomo Caves, kända
för sina tusentals lysmaskar och vackra droppstensformationer. Vi gör även paus för lunch i vacker lantlig
idyll innan bussresan fortsätter. Väl framme i Rotorua, den maoriska kulturens vagga får vi ta del av den
mångtusenåriga maorikulturen. Dagen avslutas med ”hangi”, en genuin maorisk festmiddag med dansuppvisning. (F, L, M)
Dag 7
Rotorua
24 feb
Överallt pyser och bubblar det ur marken så idag står Rotoruas geotermiska områden på programmet.
Besöker det maoriska konst- och hantverkscentrat Te Puia som ger en inblick i maoriernas kultur och
förhoppningsvis ser vi även Pohuta Geyser får ett av sina många utbrott. Därefter tar vi gondolen uppför
Mount Ngongotaha för lunch till en härlig utsikt över sjöarna. Resten av dagen är sedan till eget förfogande. Det ingår även ett besök på Polynesian Spa. Här kan man njuta och koppla av i de varma mineralpoolerna till den vackra utsikten över Lake Rotorua. Var och en kan själva bestämma tidpunkt för besöket.
(F, L)
Dag 8
Rotorua - Napier
1
25 feb
Resan mot kusten går via Nya Zeelands största sjö. Lake Taupo. Vi färdas genom stora pinjeskogar och
gröna jordbrukslandskap. Under eftermiddagen når vi Napier, en charmig pittoresk kuststad med fin
strandpromenad vars centrum består av pastellfärgade byggnader i art deco-stil. På eftermiddagen en
guidad art deco-promenad i stadens centrum som efter jordbävningen 1931 återuppbyggdes i sin
tidstypiska stil då mycket av staden blev förstört. Kvällen spenderas på egen hand. (F)
Dag 9
Napier - Martinborough - Wellington
2
26 feb
Resan fortsätter söderut genom Nordöns vackra landskap med stopp för lunch och vinprovning på en av
vingårdarna i det kända vindistriktet Martinborough, ett vinområde känt för sina fantastiska Pinot Noirviner. Anländer under eftermiddagen till Nya Zeelands trevliga huvudstad Wellington, centrum för
regering, finansliv och kultur. Resten av dagen är till eget förfogande. (F, L)

Dag 10 Wellington
27 feb
Stadsrundtur under förmiddagen där vi ser träkatedralen St Paul’s, Mount Victoria som bjuder på de bästa
vyerna över staden. Vi får även en guidad visning i Parlamentet. Besöker även Nya Zeelands intressanta
nationalmuseum Te Papa, som öppnade 1998. På ett interaktivt sätt får vi följa olika kulturer på Nya
Zeeland samt landets fascinerande natur. Återstoden av dagen spenderas på egen hand, kanske en tur
med linbanan eller en promenad till hamnen, ett stort utbud av restauranger och caféer finns där. (F)
Dag 11 Wellington - Picton - Kaikoura
1
28 feb
Dags att lämna Nordön. Efter frukost tar vi oss till hamnen där vi går ombord på färjan som tar oss över
Cooksundet till Sydön och Picton, en båttur på drygt tre timmar. Under resan njuter vi av den vackra
inseglingen genom Marlborough Sounds. Fortsätter färden till kuststaden Kaikoura där vi kanske har
turen att se pälssälar längs klipporna. Efter incheckning på vårt hotell, serveras middag på en lokal
restaurang. (F, M)
Dag 12 Kaikoura - Christchurch
2
1 mar
Vi ska se valar! Ombord på valskådningsbåten hoppas vi på magiska ögonblick när dessa väldiga däggdjur
dyker upp. Ofta kommer de riktigt nära båten. Huvudattraktionen är kaskelottvalar som kan ses när de
vilar vid ytan. Sälar och delfiner är vanligt förekommande och med lite tur även späckhuggare.Därefter
går bussresan vidare och vi färdas längs med kusten till Christchurch, Sydöns största stad. Väl framme
checkar vi in på Crowne Plaza Hotel Christchurch 4*, där vi avslutar denna händelserika dag medmiddag
på hotellet. (F, M)
Dag 13 Christchurch
2 mar
En stadsrundtur direkt efter frukost därefter spenderas eftermiddagen på egen hand i denna intressanta
stad som drabbats hårt av jordbävningar både 2010 och 2011. Staden är känd som den mest engelska
staden utanför Storbritannien. På kvällen träffas vi för en trevlig middag i stadens gamla spårvagnar,
Tramway Restaurant. (F, M)
Dag 14 Christchurch - Greymouth - Franz Josef
1
3 mar
Stiger ombord på en av världens mest berömda tågresor, TranzAlpine som tar oss från öst- till västkusten.
En tågresa som går genom ett otroligt vackert och spektakulärt landskap. Innan ankomst till Greymouth
serveras en lättare lunch ombord på tåget. Därifrån fortsätter vi med buss och mot kvällen anländer vi till
Frans Josef och vårt hotell där en middag väntar på oss. (F, L, M)
Dag 15 Franz Josef - Queenstown
3
4 mar
Idag ska vi bekanta oss med Franz Josef, en av Nya Zeelands största glaciärer. Vi deltar i en vacker
naturvandring upp mot den unika glaciären, då den dels ligger på låg höjd men också i ett väldigt milt
klimat, vilketäven innebär att glaciärens storlek varierar över säsong. När vi har fyllt lungorna med frisk
alpluften sättervi kurs mot charmiga äventyrsstaden Queenstown. Färden går genom ett bördigt
jordbrukslandskap, kantat av bergsmassiv. Under eftermiddagen når vi Queenstown, vackert belägen
mellan dramatiska alptoppar. Kvällen är fri för egna aktiviteter. (F)

Dag 16 Queenstown
5 mar
Efter en skön morgon och god frukost ses vi för en promenad som avslutas i hamnen Steamer Wharf.
Här stiger vi ombord på det fina gamla ångfartyget TSS Earnslaw som tar oss ut på sjön, Lake Wakatipu
och över till fårfarmen Walter Peak Farm där en utsökt BBQ-lunch väntar på oss i mysig miljö.
Eftermiddagen är fri att utforska vackra Queenstown. (F, L)
Dag 17 Milford Sound
6 mar
Heldagsutflykt till det vackra fjordlandskapet i Milford Sound. Resan går genom den enastående vackra
Fiordland National Park som finns med på UNESCOs lista över världskulturarv. Därefter kryssar vi genom
fjordarmen och en lunchbuffé serveras under båtturen. Detta är en magisk plats med en sagolik natur av
vattenfall, dramatiska berg och skogsklädda sluttningar. Har vi tur ser vi både sälar och delfiner. Så var
redo för att föreviga magiska ögonblick! Åter i Queenstown står kvällen till eget förfogande. (F, L)
Resan går bra att förlänga på individuell basis med en ljuvlig
söderhavsö t ex Cooköarna eller Fiji alternativt varför inte några
dagar i Sydney? Det går också bra att stanna några extra dagar i
Singapore på hemresan. Fråga oss gärna efter förslag!

Dag 18 Queenstown (via Auckland) - Singapore
1
7 mar
Det är dags att ta farväl av vackra Nya Zeeland för den här gången Under förmiddagen flyg till Auckland.
Här är vi i transit i någon timma innan flyget lyfter mot Singapore dit vi anländer sen kväll. Efter
incheckning säger vi god natt. (F, flygmåltid)
Dag 19 Singapore - Köpenhamn/Stockholm
8 mar
Förmiddagen spenderas på egen hand. Efter utcheckning träffas vi för att under eftermiddagen besöka
en av Singapores nyare attraktioner, Gardens by the Bay med inträde till de båda gigantiska växthusen,
Cloud Forest och Flower Dome. Dagen avrundas med en avskedsmiddag. Därefter beger vi oss mot
flygplatsen för nattflyg mot Köpenhamn eller Stockholm och vi säger hej då till varandra för den här
gången med förhoppningsvis många härliga minnen från resan med hem i bagaget. (F, M, flygmåltid)
Dag 20 Köpenhamn/Stockholm - hemdestination
9 mar
Ankomst tidig morgon till Köpenhamn och Stockholm. Beroende på avreseort fortsätter vi med olika
anslutningstransporter vidare mot hemdestinationen. Vi tackar för denna gång - välkommen åter!
Med reservation för att ändringar i dag-för-dag-programmet kan ske vid t ex ändrade flygtider eller oförutsedda
händelser.

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

E-post: bokning@tourpacific.se

Telefon: 042-17 95 00

