AUSTRALIEN & NYA ZEALAND
MED 5 NÄTTER PÅ COOK ÖARNA I POLYNESIEN
TOTALT 39 DAGAR MED ”STOP-OVER” I SINGAPORE

FRANZ JOSEPH GLACIER

SINGAPORE

AYERS ROCK
TASMANIEN

Jag heter Jörgen Tjörnvall, ägare och VD
för Flygmäklarna, och samtidigt Er
reseledare. Jag har arbetat i detta
område sedan 1983 med olika
kombinationer.
Under senare år har vi ständigt haft
önskemål från resenärer att kombinera
Australien med Nya Zeeland och
samtidigt se det mesta i båda länderna.
Vi har utökat med Polynesien/Cook
Island samt boende i Singapore med
sightseeing program och gott om tid.
AUSTRALIENSydney-Perth-Tasmanien
-Ayers Rock Melbourne
NYA ZEELAND
Queenstown – Franz Josef Glaciären –
Marlborough vindistrikt –Nelson- PictonWellington-Rotorua-Auckland
POLYNESIEN - COOK ISLAND
Aitutaki lagunen/Cook Öarna

MARLBOROUGH SOUNDS
sounds

AITUTAKI – COOK ISLAND

AUSTRALIEN & NYA ZEELAND
AITUTAKI/COOK ISLAND & SINGAPORE

ANTAL DAGAR: 39 DAGAR
Reseledare: Jörgen Tjörnvall

Koppla av och njut av detta äventyr.
Jag har arbetat med dessa destinationer sedan tidigt 1980-tal och försöker alltid plocka fram det bästa.
”ALLT” ingår i respektive land. Du skall ej betala till för sightseeing etc. Vissa ”slappedagar” får du kanske
ordna en lunch/middag på egen hand. Annars har vi 98% av alla måltider inkluderade. I Söderhavet har vi
en middag och en lunch inkluderat då många själva vill ”mysa” och inte äta så mycket i värmen.
Vi skall ha trevligt, njuta av varje dag utan oro.
’Detaljerat dagsprogram dels ut i respektive land: Det är våra berömda ”biblar” där finns alla
tider m.m.

Destinations information
DAG 1

UTRESA FRÅN KASTRUP & ARLANDA

Resans utgår Kastrup-SIN 12.30-07.30 & Stockholm-SIN 09.10-06.15 till Singapore,
resenärer från Göteborg ansluter till Kastrup mot tillägg. Vi landar i Singapore på morgonen och
sammanstrålar.

ett av världens bästa flygbolag

DAG 2

ANKOMST SINGAPORE

ANKOMST SINGAPORE på morgonen.
Lite sightseeing därefter frukost på hotellet.
Vila tills vi träffas på sena eftermiddagen för mingel.
För de som har ”spring” i benen så bor vi på bästa läge i Singapore. Gatan utanför
vårt hotell gå igenom hela Singapore city upp till slutet på Orchard Road – här finns
mycket att se. Mittemot vårt hotell ligger Raffels Hotel (under renovering f.n) slink
in och köp en Raffels souvenir

Båt till vår restaurang
Välkomstmiddag

Vi tar båt till restaurangen

OBS ! MJUK START,,
Det är viktigt att vi acklimatiserar oss på ett fullservice hotell
och kan börja våra resa utvilade och komma ikapp oss själva.
Vilar efter flygturen. Blandar sightseeing & god mat.
Vi måste vara utvilade och i rätt fas när vi skall flyga vidare till
Australien
Jag var här första gången redan 1979 och har arbetat med
grupper, konferenser, mässor, och lärt mig vikten av att

komma in i rätt rytm och inte stressa .
Singapore är för intressant för att rusas igenom.

Jörgen Tjörnvall VD

Stig in i en värld av komfort och upplev gästfrihet på Swissotel The Stamford,ett av Singapores ledande
affärshotell och ett av de högsta hotellen i Sydostasien. Strategiskt beläget i hjärtat av Singapore med
tågstationen City Hall Mass Rapid Transit (MRT) och andra större kommunikationer utanför dörren, är
Swissotel The Stamford ett fem-stjärnigt hotell som stoltserar med ett utmärkt läge med shopping i
världsklass, restauranger, underhållning och sightseeing.

DAG 3

SIGHTSEEING SINGAPORE & KVÄLLSFLYG
TILL PERTH/AUSTRALIEN

Vi har 5 minibussar och 5 guider. Åka runt med stor buss fungerar inte

1819 undertecknade Sir Thomas Stamford Raffles, en tjänsteman vid Brittiska Ostindiska Kompaniet, ett
fördrag med sultanen av Johor; han upprättade också Singapore som handelsplats. Singapore växte genast
och olika etniska grupper började invandra. Singapore blev senare en brittisk kronkoloni 1867. Efter ett
antal koloniala territorieutvidgningar höjde Brittiska imperiet, på grund av dess strategiska läge vid de
välanvända handelsrutterna som förband Europa med Kina, Singapores status till att bli en transit
transithamnstad

Mer om Singapore - följ denna länk

Chinatown, Singapore

Efter sightseeing tar vi en lunch
Eftermiddagen fri för egna aktiviteter. Vi bor på bästa läge.

Om du inte skulle hinna med drycken som är Singapores flaggskepp
Singapore sling, så bifogar vi receptet nedan
Detaljerat original recept:
•
•
•
•
•
•
•
•

30 ml gin
15 ml Heering Cherry Liqueur
120 ml ananasjuice
15 ml limejuice
7.5 ml Cointreau
7.5 ml DOM Benedictine
10 ml grenadine
Ett stänk Angostura Bitter

Singapore Sling är en ginbaserad drink som uppfanns någon gång mellan 1910 och 1915 . Drinken
skapades av bartendern Ngiam Tong Boon och är en typ av long drink.

BEHÅLL RUMMET

HELA DAGEN !

Notera att vi har betalt hotellet så vi kan behålla rummen hela dagen fram tills
kvällningen (18-tiden) då vi skall äta middag på hotellet och sedan köra ut till
flygplatsen och lyfta mot Perth!

Flyg Singapore-Perth 0010-0525

DAG 4

ANKOMST PERTH sightseeing – frukost

Tidig landning i Perth. Lätt sightseeing följt av frukost !

Vi nöjer oss inte med flygbolags ”frukost”.

Vi disponerar rummen redan nu på morgonen (mycket behagligt).

Disponera rummet direkt !
Notera att vi har betalt hotellet så vi kan checka in tidigt!

Inget för oss

Vårt hotell – HYATT

Disponera dagen efter frukost & incheckning. Promenera (10 min) in till city och
”gågatan” . Perth är en mycket behaglig stad. Vänliga människor + lugnt tempo.
Detta är det ”riktiga” Australien. Fika & sitt och titta på folk. Här är inte så mycket
stress . Koppla av men : Kom ihåg - vi skall mingla och äta middag på kvällen.

Området där Perth nu ligger bosattes av aboriginer från noongarstammen för cirka 40 000 år sedan.
Européer anlände för första gången 5 januari 1697 under ledning av flamländaren Willem de
Vlamingh via ön Rottnest, där de landstigit månaden innan. Floden som Perth nu ligger vid lät
de Vlamingh döpas till Svanfloden (på engelska sedermera Swan River) efter dess svarta svanar.
Sällskapet seglade vidare efter att förgäves försökt kontakta urinvånarna i sökandet efter
överlevande från Ridderschap van Hollants förlisning 1694.
1829 tog Charles Howe Fremantle området i besittning för Storbritanniens räkning, och James
Stirling lät grunda staden under namnet Swan River Colony. Från början beboddes kolonin av fria
bosättare, men det var först 1850, då fångar skeppades in som arbetskraft, som staden började växa
nämnvärt. Många av Perths äldre byggnader uppfördes av straffarbetande fångar.
Middag på kvällen

DAG 5

Perth till Fremantle dagstur - en trivsam liten
”promenad stad”.

Vi kör längs kusten med utsikt mot Perth.
Detta kallas för miljonärernas gräddhylla. Husen benämns som ”trofé” hus.

Kanske ett ”trofé” hus ? Sommarstuga i Perth ? Lämna ett bud

Läs mer om Fremantle

Lunch

Fremantle är känt för sitt välbevarade arkitektoniska arv,
inklusive straffånge-byggda kolonialbyggnader, en
gammal brygga och hamn och fängelser; presentera en
mängd och enhet av historiska byggnader.
Dessa byggdes ofta i kalksten med utsmyckade fasader i
en följd av arkitektoniska stilar.

Lunch serveras i Fremantle

Middag serveras i Perth

DAG 6

Vingårdar i Swan Valley inklusive lunch – till
kvällen flyg till Hobart via Sydney

Swan Valley – Australiens äldsta vinområde
25-minuters bussresa från staden Perth kommer vi finna några av västra
Australiens äldsta vingårdar. Småskaligt och oexploaterat.

Små (nästan primitiva) vingårdar – särskilt utvalda .Ingen flärd. Bara gott gott.

Middag på hotellet

BEHÅLL RUMMET

HELA DAGEN !

Notera att vi har betalt hotellet så vi kan behålla rummen hela dagen fram tills vi
skall köra ut på flygplatsen och lyfta mot Hobart!
Vi flyger från Perth 22.55 via Sydney och landar i Hobart/Tasmanien imorgon 09.30

DAG 7

ANKOMST HOBART/TASMANIEN

09.30 Landar vi i Hobart, Tasmanien

Innan vi checkar in gör vi en tur i Hobart inklusive frukost stopp

Frukoststället i Hobart

Vårt hotell - lite historia:
Hadley's Hotel ,(byggt av fångar) öppnade 1834 som Golden Anchor Inn. Senare blev det Marquis of Waterford och på
1850-talet, Webb's Hotel, dåd et köptes av f.d fången John Webb, som installerade en balsal och en
skridskoåkningsavdelning !. Efter Webbs död (1881) köpte JC Hadley hotellet, som omnämnde det Hadley's Orient.
Under sina 55 år som ägare moderniserades Hadleys omfattande och gjorde det till ett Hobarts ledande hotell.
Elektriska lampor och telefoner var tidiga innovationer. Många kända gäster inkluderar Prince Alfred (1868), Princess
Melikoff och Amundsen, efter att ha återvänt från Sydpolen (1912). I slutet av 1970-talet moderniserades det igen,
med ett antal barer och teaterrestaurang. Det tillhör nu Doherty Hotels .
Numera får vi betrakta det som ett fint historiskt hotell som påminner oss om gamla tider. Unik gammal stil därför bor
vi här. Förvänta ingen superlyx utan res bakåt i tiden……Utmärkt centralt läge.

Eftermiddagen fri för egna aktiviteter i denna trevliga lilla stad. Vi bor på bästa läge. Gå omkring i
stan eller nere i hamnen.
Middag på kvällen

DAG 8

Salamanca Market – Landsbygden- Lunch på
vingård – ”hemma hos” farmare inklusive middag.

Varje lördag är det marknad i Hobart på Salamanca Place gångavstånd från vårt hotell..

Panorama över nya kajer och batteripunkt 1800-talet

Salamanca Place började ta form i slutet av 1820-talet, när antalet fartyg som transporterade
valprodukter, import och export varor ökade. Invandringen tog fart och den gamla kajen vid
foten av Hunter Street blev för liten. År 1830 kom regeringen överens om att bygga en ny kaj
där Salamanca Place nu ligger. New Wharf blev det känt som och var snart en av världens
stora valfångst hamnar och när Tasmaniens exportverksamhet ökade, ökade också behovet
av lagerhus i hamnen snabbt.
Hundratals fångar, inrymda i fångfartyg förtöjda vid New Wharf, sattes i arbete för att bryta ut
klipporna bakom Salamanca Place, hugga till stenen och bygga raden av sandstenslagerhus
som nu ligger i Salamanca Place – tänk på deras slit när ni traskar omkring..

Efter Salamanca Marknaden - dags att åka ut på landsbygden

Landsbygden med små charmiga samhällen

Lunch på vingård

Välkommen till Curringa Farm – ”hemma hos besök”

”Hemma hos” – vi besöker familjen Parsons på deras 750 tunnland stora farm
Våra värdar, Tim och Jane Parsons är 6: e generationen jordbrukare i den pittoreska Derwent
Valley Hamilton

Det finns ett mycket starkt fokus på ekologisk jordbruk .
Jane kommer att glädja alla med sin matlagning och är ansiktet bakom den globalt erkända Kungliga Danska
Sweetheart Cake till Marys och kronpris Fredriks bröllop – Jane van tävlingen och tårtan servades vid hovet..

DAG 9

Närkontakt med djur – flyg till Melbourne

Frukost
12.50 flyger vi till Melbourne där vi landar 14.05
Men först:

Från koala och känguruer till Tasmanska Djävlar är Bonorong Wildlife Sanctuary en
fristad för föräldralösa djur av alla former och storlekar i regionen.

Bonorong är inte riktigt en djurpark utan en fristad. Vi får ett pedagogiskt möte med
inhemska djuren och även de vänliga frivilliga djurskötarna/guiderna som kommer att
lotsa oss genom anläggningen. Var beredd på närkontakt.

Välkomna till oss!

Dags att flyga till Melbourne

Buss direkt till vårt ”nya” hotell i Melbourne Crown Promenade. Jo Du läste rätt – vi har

uppgraderat till 5 stjärniga Crown Promenade

Incheckning & vila.
Middag

Middagen blir 9 km sydväst om Melbourne (i Williamstown)

Avtal mellan Batman & aboriginer

Video Melbourne

DAG 10

SIGHTSEEING & SPÅRVAGNAR

Sightseeing Melbourne

För bästa sightseeing och maximal rörlighet delar vi oss i mindre grupper och använder minibussar i
storstäderna Sydney & Melbourne. Det är mycket svårt och tidsödande att ta sig fram med stora bussar

Vi har 4 bussar 4 guider

för att enkelt och bekvämt ta oss igenom trafiken i Melbourne .
Trafiken i Melbourne är ofta igenkorkad och en stor buss tar sig då knappt fram.

Sightseeing halva dagen – egen tid halva dagen,
Spårvagnsmiddag på sena eftermiddagen

Melbourne
Melbourne, huvudstad i den australiska delstaten Victoria, är en hamnstad i sydöstra Australien.
Det är Australiens näst största stad med drygt 3,9 miljoner invånare . Melbourne var huvudstad i
Australien mellan 1 januari 1901, då federationen bildades, och 9 maj 1927, då parlamentshuset i
Canberra togs i bruk. Staden genomkorsas av floden Yarra.
Melbourne och Sydney har i hela Australiens moderna historia varit de två konkurrerande
storstäderna och medan Sydney är det ekonomiska centret i federationen, så har Melbourne blivit
den kulturella medelpunkten. En annan viktig skillnad städerna emellan är arkitekturen och
stadsplaneringen.
Sydney har med tiden fått en mer metropolartad struktur, vilket gör den mer oöverskådlig, medan
Melbourne åtminstone i stadskärnan behållit mer av den brittiska koloniala stadsplaneringen.
Gatorna är raka och geografiskt mycket jämnt fördelade, vilket gör det lätt att ta sig fram. Bland de
mer kända byggnaderna i Melbourne kan nämnas Eureka Tower.
Melbourne grundades år 1835 av självständiga nybyggare på stränderna av Yarrafloden.
Staden blev snabbt ett viktigt centrum i regionen, och guldrushen i Victoria på 1850-talet gjorde
Melbourne till Australiens största och viktigaste stad under andra halvan av 1800-talet, innan rollen
övertogs av Sydney.
På grund av konkurrensen mellan de två jämnstarka städerna förlades den politiska verkställande
makten i den självständiga staten till Canberra, en stad som grundades mitt emellan de båda
städerna.
Under andra världskriget låg de Allierades huvudkvarter för krigsoperationerna i Stilla havet under
några år i Melbourne samtidigt som kriget gav produktionen i staden ett så pass stort uppsving att
det blev Australiens viktigaste industristad.

Melbourne var arrangörsort vid Olympiska sommarspelen 1956, vilket ytterligare befäste
Melbournes position som kulturellt och idrottsligt centrum.

Middag

Vi spårar genom Melbourne, njuter av måltiden och en fullproppad bar med AU viner.”Allt ingår”

19.15 Promenad tillbaka till hotellet.

DAG 11

VINDISTRIKTET YARRA VALLEY

07.00 Frukost
09.00 Med buss till Yarra Valley 38 km från Melbourne., Runt Melbourne finns 21 olika vinområden fördelat
på 850 olika vingårdar varav vi besöker 2-3 stycken under utflykten.

Yarra Valley historia som vinområde är mer än 150 år gammalt, klimatet är marginellt varmare än Burgundy
men svalare än Bordeaux och mycket lämpligt för vinodling.Vi provar vin på nedan odlingar som Du kan
följa via länk längst upp i text eller via deras vinlogga nedan.

Nej Tack !
Under åren har jag märkt en underlig attityd förändring hos många vingårdar (över hela jordklotet).
Besökare betraktas mer eller mindre som ”jobbiga”. Attityderna har gått mot ”löpande band” besök.
Fort in, någon skvätt standard vin och snabbt ut igen.
Ingen värme, ingen inlevelse, trist attityd och noll gästfrihet. Det är oftast de ”stora”, ”fina”
”väletablerade” som glömmer bort kunderna i sin egen självförträfflighet.
Sedan många år besöker vi bara små familjeägda vingårdar som älskar sitt hantverk och sina
kunder/besökare. Här gäller passion, gästfrihet och gedigen kunskap. Vi blandar dessa små vingårdar
med en och annan ”specialare”.

Ja tack !

Ja tack ! Vi vill besöka ”vanliga” människor på små familjeägda gårdar som kan sitt
hantverk och älskar & respekterar sina besökare.

Goda viner görs av goda människor

Lunch på spännande restaurang i vindistriktet
16.00 Buss tillbaka till vårt hotell
Middag på kvällen

DAG 12

MELBOURNE – AYERS ROCK

Frukost
Direktflyget Melbourne-Ayers Rock är inställt…. Vi flyger istället:
Melbourne-Sydney 0725-0850
Sydney-Ayers Rock 1030-1230

Vi tar sightseeing och lunch innan vi checkar in på vårt hotell
Vilar ut innan vi besöker Uluru vid solnedgången

Desert Gardens Hotel Ayers Rock 4 ****

Uluru, också känt som Ayers Rock, är en 600 miljoner år gammal sandstensmonolit i södra
NorthernTerritory i Australien. Monoliten är ett inselberg, vilket innebär att det står kvar där omgivande
berggrunden har eroderats bort. Klippan är cirka 3,5kilometer lång, upp till två kilometer bred och omkring
9kilometer i omkrets. Toppen ligger 869meter över havet och 348meter över den omliggande marken.
Berget når 2100meter under markytan. Uluru ligger vid orten Yulara i nationalparken Uluru-Kata Tjuta335
km sydväst om Alice Springs (ca 440km vägavstånd). Formationen består huvudsakligen av sandsten, och
har en rödaktig färg till följd av korrosion och reflekterande mineraler såsom fältspat. Urbefolkningens namn
på platsen, Uluru, är ett lokalt familjenamn från Pitjantjatjarastammen. Platsen anses som helig av
urbefolkningen och används än idag för ceremonier.

Vi ser solnedgången ute vid klippan. Middag till kvällen.

DAG 13

SIGHTSEEING AYERS ROCK

Vi stiger upp tidigt för att se solens första strålar belysa Ayers Rock/Uluru samtidigt som vi tar del
av aborigin sten målning och dess legender.

Vi har med oss guider som är special utbildade på området

Denna dag har vi 2 st specialiserade guider som bor i området

Soluppgång vid Ayers Rock – magiskt, därefter tillbaka till hotellet och en god frukost

Vi kommer även att besöka The Olgas:

The Olgas är ca 30 km från Ayers Rock/Uluru och består av 36 rundade kupoler med den högsta
(Mt. Olga) vilken är 200m högre än Ayers Rock/Uluru .
Kata Tjuta, ibland skrivet Tjuta (Kata Joota), och även känd som Mount Olga (eller vardagligt som The
Olgas), är en grupp av stora kupolformade klippformationer eller bornhardts ligger cirka 365km Ayers
Rock/ Uluru, ligger 30km öster om The Olgas, The Olgas 36 kupoler, täcker en yta av 21,68km 2 , består av
konglomerat , en sedimentära bergarter består av gatsten och stenblock av varierande bergarter inklusive
granit och basalt , cementerade genom en matris av sandsten. Den högsta punkten, Mount Olga, är
1.066m över havet, eller ungefär 546m över den omgivande slätten (200m högre än Ayers Rock/Uluru).

DAG 14

AYERS ROCK – SYDNEY

Frukost
Vi flyger Ayers Rock Sydney 12.35-17.10

Nonstop mot Sydney

Vi landar i Sydney 17.15 och tar en snabb introduktionssightseeing på vägen till hotellet

Incheckning på vårt hotell https://www.radissonblu.com/en/plazahotel-sydney

Centralt med bästa läge nära till operahuset
336 eleganta rum och 26 lyxiga sviter, Radisson Blu Plaza Hotel Sydney ligger i Cirqular Quay inom
gångavstånd från det berömda operahuset i Sydney och Sydney Rocks-området.
Vårt boende i Sydney CBD erbjuder två prisbelönta restauranger, ett spa, en exklusiv Business Class Lounge
och gratis trådlöst Internet.

Vi bor 1200
meter från
Opera Huset!

Det är ett ”måste” att bo i detta område och ha nära till allt.

Man måste bo i närheten av Opera Huset!
En underbar miljö vi har Operan , The Rocks & Harbor Bridge inom promenadavstånd

Vårt hotell i Sydney Radisson Blue

Välkomst middag på hotellet. Tips - efter middagen så kan Du ta en promenad bort till Opera
Huset och se det ”by night”. Strandpromenaden kommer att vara full med folk. Stämning.
Övernattning Radison Blu Sydney

DAG 15

OPERA HUSET OCH MANLY

Efter frukost promenerar vi till Opera Huset där deras guider visar oss runt.
Efter visningen av Operahuset kan Du åka ut till Manly med färjan.

Sydney (uttalas / sɪdni /) är den största och folkrikaste staden i Australien och delstatens huvudstad
i New South Wales. Sydney ligger på Australiens sydöstra kust Tasmanhavet. Med en ungefärlig
befolkning på 4,5 miljoner i Sydney huvudstadsregionen, staden är den största kommunen i
Oceanien. Invånare i Sydney kallas Sydneysiders, med en kosmopolitisk och internationell
befolkning av människor från många platser i världen.
Platsen för den första brittiska kolonin i Australien, Sydney inrättades år 1788 i Sydney Cove av
Arthur Phillip, kommendör av första flottan som en straffkoloni. Staden är byggd på kullarna runt
Port Jackson som allmänt kallas Sydney Harbour, där den berömda Sydney Opera House och
Harbour Bridge befinner sig. Sydney storstadsregion är omgiven av nationalparker, och olika
kustområden med många vikar, floder och stränder, inklusive den kända Manly Beach och
BondiBeach. Inom staden finns många kända parker, bland annatHyde Park och Royal Botanical
Gardens . Sydney är klassificerat som ett Alpha World City, vilket återspeglar dess rykte som ett
internationellt centrum för handel, konst, mode, kultur, underhållning, utbildning och turism.
Sydney har stått värd för stora internationella sportevenemang, bland annat 1938 brittiska imperiet
Games, de olympiska sommarspelen 2000, final matchen för 2003 Rugby World Cup, liksom 2008
Världsungdomsdagen

Efter Opera besöket tar vi färjan ut till Manly Beach. Egna aktiviteter gäller här ute.
Promenera, fika, luncha, bada.

Manly Beach är inte bara en badort. Här finns massor med affärer och små restauranger.
Bara 30 minuter båt tur från Sydneys affärsdistrikt, ligger Manly på en vacker halvö omgiven på
tre sidor av glittrande Stilla havet och spektakulära Sydney Harbour. Orörda stränder, inklusive en
av Australiens mest berömda (och vackraste), gömda vikar och inlopp, fantastiska nationalparker,
aborigin platser och historiska landmärken. Manly är verkligen en av Sydneys mest älskade resmål.
Öppet året runt, med mer än 30 attraktioner och aktiviteter,100 restauranger och caféer och 200
butiker och specialbutiker, Manly är helt rätt plats för att fördjupa dig, koppla av och
njuta.http://www.manlyaustralia.com.au/http://www.manlyaustralia.com.au/information/photograp
hs.asp

Passa på att njuta av dagen. Koppla av på strandpromenaden med en lunch & fika.
Ta färjan tillbaka till Sydney när Du känner för det.

Mingel och middag på kvällen
Övernattning Radison Sydney

DAG 16

SYDNEY SIGHTSEEING & KRYSSNING

För bästa sightseeing och maximal rörlighet delar vi oss i mindre grupper och använder minibussar i
storstäderna Sydney & Melbourne

Vi har 5 bussar och 5 guider för riktigt personlig sightseeing.
Trafiken i Sydney är mycket svår att ta sig fram i med en stor buss därför har vi minibussar.
Efter frukost på hotellet startar vår halvdags rundtur bland Sydneys attraktioner., Harbour Bridge,
Chinatown, Darling Harbour, m.m. Vid lunchtid övergår vi till en Sydney Harbour Cruise
inklusive lunch. Se Sydney från havet.

Vi kommer att genomföra förmiddags sightseeing denna dag i Sydney.
Vid lunchtid tar vi en kryssning och får se Sydney från havet (med en lätt lunch ombord).

55 meters katamaran

Sightseeing och lunch till sjöss

Historien om Sydney och Australien började när den första flottan, som beställts av Thomas Townshend
baron Sydney, sätter segel för Botany Bay den 13 maj 1787. Ledda av kapten Arthur Phillip, flottan består
av fregatten HMS Sirius, fyra förrådsfartyg, krigsfartygen Supply, Golden Grove, Borrowdale, Fishburn och
sex transportfartyg, Scarborough, Lady Penrhyn, Friendship, Charlotte, prinsen av Wales och Alexander.
Flottan samlades på Isle of Wight anländer senare till Kapstaden för att ta ombord växter, fruktträd och djur.
HMS Supply, tillsammans med fartyg Scarborough, Friendship och Alexander seglar före flottan.
De anlände till Botany Bay den 18 januari, vid ankomsten upptäcktes det att inget färskvatten fanns lokalt
tillgängligt. När resten av flottan anlände tidigt den 19: e, såg de till sin förvåning har att förtruppen beslutat
att gå längre norrut till Port Jackson (numera känd som Sydney Harbour). Det vill säga att Sydney kan ha
tillkommit av en slump!
En formell flagga höjdes på stranden och ceremoni hölls av flottchefen Kapten Arthur Phillip för att förkunna
kolonin New South Wales, i namn av kungen av England den 26 januari 1788. Denna dag firas som
Australien Day. Kapten Arthur Philip kom senare att namnge viken de landade på till Sydney Cove, för att
hedra Thomas Townshend, Baron Sydney (1733-1800), minister för kolonin. Senare tog man bort ordet
"Cove” från ursprungsnamnet Sydney Cove.

Aussie BBQ på kvällen…….Du skall laga Din egen middag…

Övernattning Radison Sydney

DAG 17

SLAPPEDAG OCH EGNA ÄVENTYR

Frukost och sedan en hel egen dag att enbart strosa omkring eller att ännu en gång besöka dina
favoritplatser i Sydney. Vi kommer att organisera turer ni gör på egen hand typ:
Promenad i The Rocks. Området vi bor i heter The Rocks. Precis nedan för vårt hotell börjar detta område.
The Rocks, tillsammans med Dawes och Millers Points bildar Sydneys första bostadsområde, det var här
straffångarnas tält restes 1788. Trots att många generationer har kommit och gått så går det fortfarande att
hitta spår från fånglägren - pubar, kyrkor, arkeologiska utgrävningar och bostäder minner alla om den tid
som var. Stadens äldsta byggnad, Cadman’s Cottage (1816) ligger också i området.

Fisk och skaldjurs lunch på Sydneys Fiskmarknad, ett himmelrike för de som älskar skaldjur
Varje vardag är Sydney Fish Market den största marknaden i sitt slag på södra halvklotet och världens näst
största fisk och skaldjurs marknad när det gäller mångfald, utanför Japan. Cirka 50 ton fisk och skaldjur
auktioneras dagligen Skaldjur kommer från enskilda fiskare, kooperativ, företag, fiske och vattenbruk i
Australien + Nya Zeeland och Asien/ Stillahavsområdet.
Här handlar man sina skaldjur eller varmrätter. Köper dryck, sätter sig ner och njuter av de färska råvarorna.

Spännande restaurang på kvällen kanske ett mingel innan maten…

Övernattning Radison Sydney
___________________________________________________________________

DAG 18

SYDNEY – QUEENSTOWN NZ

Frukost därefter buss till flygplatsen: Flyg Sydney-Queenstown10.30-15.30

10.30 Vi lyfter från Sydney med Virgin och landar 15.30 i en mäktig inflygning i Queenstown

In flygningen till Queenstown

Vi landar i Queenstown

NYA ZEELAND

Vi landar i Queenstown på Sydön i Nya Zeeland kl 15.30 och checkar vi in på hotellet & njuter av den
underbara miljön innan kvällens middag.

Queenstown är en semesterort i Otago i sydvästra Nya Zeeland på Sydön.
Den är byggd kring ett inlopp som kallas Queenstown Bay och ligger vid sjön Wakatipu, en lång smal sjö
som bildats av inlandsisens processer . Queenstown med omnejd finns många platser som används vid
inspelningen av Sagan om ringen film trilogin

Bästa läge i Queenstown 30 nära centrum. Nere vid vattnet utsikt mot viken. Du går från hotellet rakt ned i
Queenstowns trevliga centrum. Massor med affärer. Trevlig atmosfär och middag på kvällen

Middag & Övernattning Novotel/Queenstown

DAG 19

QUEENSTOWN SIGHTSEEING

Queenstown utsikt från Gondolan

Queenstown påminner mycket om naturen i de stora Norska fjordarna och vi har sightseeing när
området. Vi besöker bl.a. guldgrävare staden Arrowtown. Under höjdpunkten av guldrushen (1860talet) steg befolkningen i Arrowtown till över 7.000. Idag bor här ca 2000 personer.

Ett levande museum

Kryssning till middag ”hemma hos” familj på deras farm

Övernattning Novotel/Queenstown

DAG 20

QUEENSTOWN Slappedag
Sovmorgon – promenader –shopping –måltider på egen hand

Koppla av i den friska luften – lev på hoppet.

Ikväll skall Du ut på egen hand. Liten mysig restaurang kanske…..

Leta upp en liten mysig restaurang på kvällen

DAG 21

QUEENSTOWN–FRANZ JOSEF GLACIER

Vi startar så tidigt som möjligt efterfrukost (ej före 0800!!). Dags för den 37 milspännande bussresan till
Franz Josef Glaciären, vi har fika stopp under vägen samt även ett par stopp för att sträcka på benen.
Vi kommer till en otrolig naturmiljö där regnskog möter glaciär.
Men först besöker vi vingård strax utanför Queenstown ( 50 minuters körning)

Liten liten familjeägd vingård som producerar prisbelönta Pinot Noir och även några
underbara exempel på aromatiska Pinot Gris, druvaktig men torra ! Riesling och vacker
Pinot Noir Rosé : Nytt är att de är nu inne på sin tredje skörd av Chardonnay. Endast
fransk ek används för smakfull fatmognad.

Välkomna till oss önskar familjen Quider

Wild Earths Quintin Quider - grundare och drivkraft
Det var havet och inte det land som ursprungligen fanns i Wild Earths ägare Quintin Quider's hjärta. En
kommersiell dykare, som blev kär i Nya Zeelands robusta landskap och flyttade med sin partner och unga
familj till Stewart Island NZ, de önskade att fly från stressen och hets i Kalifornien. Intresset för vinodling
följde och snart utvecklade han en passion för Nya Zeeland Pinot Noir. De var en utmaning när de fick
möjlighet att köpa en vingård i världens mest sydliga område.

Området känt som "Valley of the Vines", är en av de mest natursköna vinodlingsområden som du någonsin
kommer att stöta på. Vinodlingar varvas, ibland betänkligt mellan robust skiffer berg och klippiga Kawarau
River Gorge. Detta område är föremål för kalla vintrar, varma torra somrar. Dessa utmanande
förhållanden har konsekvent bidragit till intressanta viner, världsomspännande erkännande och en lavin
av internationella utmärkelser. Mer än 70% av de druvor som odlas här är pinot noir, och resten vita
druvor som Chardonnay, Pinot Gris, Riesling och Sauvignon Blanc.

Nästa stopp vid Lake Wanaka

Lake Wanaka ligger i Otago regionen, på en höjd av 300meter. Täcker en yta av 192km
Det är Nya Zeeland 's fjärde största sjö, och beräknas vara ca 300m djup.

Enkla stopp för fika

KRYSSNING MED JET BOAT
http://www.haastriver.co.nz/

Flodfärd
Vi gör en timmes uppströms kryssning på Haarst floden. Ett båtteam tar hand om oss, och delar gärna
passionen de har för denna avlägsna del av Nya Zeeland med oss.
Resan ger en informativ och trevlig inblick i områdets natur, historia och dess folk . Vi tar oss upp på
floden mellan Haast och Fox Glacier

Franz Josef Glaciären

UNIKT BOENDE PÅ REGNSKOGS HOTELL
A haven from the city rush, a foray into New Zealand’s pristine wilderness – Te Waonui Forest Retreat is truly a
place to relax and refresh.

All focus has been on creating a healthy, environmentally safe habitat to maximise guests’
wellbeing. With a natural, earthy ambience and attentive service, there’s no better place to take a
deep breath and simply unwind.
Every aspect of the 5 star Qualmark rated Te Waonui Forest Retreat has been crafted to an
impeccable standard. From deluxe soundproofing technology between rooms to the five-course
degustation menu featuring local cuisine, every detail you can imagine has been thought out and
developed.
A truly innovative retreat, Te Waonui Forest Retreat raises the bar in unique luxury hotel
accommodation in New Zealand.

Här bor vi 2 nätter i Franz Joseph – bästa hotellet unikt boende i regnskogen

Te Waonui Forest Retreat

Boende i den lilla staden Franz Josef - vi
kommer på sena eftermiddagen till vårt
hotell.
Vi stannar 2 nätter så vi får en heldag och förhoppningsvis flygväder ( imorgon)
Middag på kvällen och övernattning Te Waonui Forest Retreat

DAG 22

HELIKOPTER FLYGNING TILL GLACIÄREN

Storslagen natur – helikopter sightseeing ingår i resans pris

I vårt stopp i
Frans Josef
ingår en tur
med helikopter
upp på
glaciären.
Ett minne för
livet – otroligt
vackert.
Middag på
kvällen

Efter frukost genomför vi de flyg program som bokats eller så kopplare vi bara av i denna fantastiska miljö i
väntan på flygningen.(Helikopterflygningen är beroende av väder och vi vet aldrig om vi kan flyga upp på
glaciären). Och helikopterbolaget tillämpar https://sv.wikipedia.org/wiki/Force_majeure

Franz Josef är en 12km lång glaciär som ligger i Westland National Park på västkusten. Tillsammans med
Fox Glacier (20 km söderut), är det en unik glaciär, nära havet, mitt i grönskan och omgiven av subtropisk
regnskog.

Regnskog& vacker natur
Lake Matheson, följ länk

Middag och övernattning Te Waonui Forest Retreat

DAG 23

FRANZ JOSEF GLACIER – NELSON

Frukost
09.00 Avresa från hotellet - nästa stop och lunch Bay House Café, Tauranga Bay
13.30 Lunch Tauranga Bay

17.00 (tidigast) ankomst Nelson och våra Studio Apartments på DELORENZOS´s

19.30 Middag

DAG 24

NELSON - PICTON

Frukost
Ankomst med buss till Picton Marina. Kryssning inkl. måltid på MV Odyssea runt det natursköna området
Queen Charlotte Sound.

Kryssning i Nya Zeelands vackraste vatten där Queen Charlotte Sound är
National park på den norra av delen av Nya Zeelands södra ö.
Staden Picton, är ändpunkten och slutet för järnväg och riksvägar
Området var en bas för valfångst under de 18-1900 talet, särskilt på Perano
Head på Arapawa ön.
Queen Charlotte Sound har lugnt vatten och är populärt för segling - en bjärt kontrast till de ökända
Vattnen i Cook sundet, där många fartyg har havererat, framför allt kryssningsfartyget Mikhail
Lermontov, som sjönk i 1986 i Port Gore.

Captain Cook

Hans fartyg

Skörbjugg gräs

Captain Cook stod 1770 på Motuara Island i Queen Charlotte Sound och proklamerade att Nya Zeelands
södra ö nu tillhörde engelska kronan. Här fann han också en växt som var mycket rik på c-vitamin och
kunde förebygga skörbjugg. Växtens namn är Lepidiumoleraceum, en ört i Brassicaceae familjen, endemisk
för Nya Zeeland, kallas ibland för Cooks Skörbjugg Gräs
Picton – den lilla kust staden
Picton är en pittoresk hamnstad inbäddat djupt i Marlborough Sounds och ligger i en av de soligaste delarna
av Nya Zeeland. Här bor ca 3.000 personer .Staden är uppkallad efter Sir Thomas Picton, den walesiska
militära medarbetare till hertigen av Wellington, (som dödades vid slaget vid Waterloo).
Enligt källor var aldrig Thomas Picton själv i Nya Zeeland, samtidigt som det finns flera Picton
(Australien/Canada) också döpta efter honom. Det går en daglig färja mellan Picton och huvudstaden
Wellington. Färjan går igenom Marlborough Sounds.

Sir Thomas Picton

Marlborough Sounds är en fristad för miljön, med vackra slingrande vattenvägar, skyddade vikar och
urskog. Här seglar man i de ändlösa vikarna där marina livet myllrar i det turkosa vattnet. Marlborough
Sounds utgör hela norra området av Sydön d.v.s. allt norr om staden Havlock och staden Picton

Vi lämnar Picton – mot nya spännande vatten och de yttre delarna av Queen Charlotte Sound

På vägen besöker vi King Salmon laxodling och andra odlingar som vi naturligtvis provsmakar

Musselodling

Ostron odling

Musselodling är en snabbt växande industri i Nya Zeeland. Under år 2000 fanns 3000hektar
musselodlingar och förslag till ytterligare 30.000hektar är nu igång.
Normalt är enskilda gårdar mindre än 50 hektar och placeras i skyddade vatten nära land . Med den
senaste tekniska utvecklingen kan större musselodlingar nu konstrueras längre ut till havs och i mer utsatta
vatten
Musselindustrin verkar inom några av de strängaste kvalitetskraven i världen Både musslor och
havsvatten runt gårdarna är testade för biotoxiner, bakterier och tungmetaller. Vattenkvaliteten övervakas
ständigt med provtagningar enligt de normer som fastställts av US Food and Drug Administration,
Europeiska unionen, och NZ Myndigheten för livsmedelssäkerhet . Kvalitetskrav som finns för att möta den
ökande globala efterfrågan på säkra och hälsosamma fiskprodukter

Man kan se Marlbourgh Sounds från rymden ( markerat rött )
Vi avbryter lektionen med buffé middag ombord

16.30 Tillbaks i Picton och åker buss till vårt hotell

Incheckning på vårt hotell i Blenheim

DAG 25

BLENHEIM OCH VINDISTRIKTET

Frukost

Blenheim är den största staden i regionen Marlborough , i nordöstra delen på södra ön . Den har
en urban befolkning på 30 700 (juni 2016). Området är känt som ett centrum för Nya Zeelands
vinindustri.
Blenheim har ett av Nya Zeelands mest soliga klimat , med varma, relativt torra somrar och korta
vintrar.
Den avslappnade livsstilen och den blomstrande vin- och gourmetmatindustrin i Marlborough
uppskattas av både lokalbefolkningen och besökarna.

Blenheim är uppkallad efter slaget vid Blenheim (1704), där trupper ledde av John Churchill,
besegrade 1: a hertigen av Marlborough en kombinerad fransk och bayersk styrka.

• Marlborough har över 100 vingårdar, främst producerar man Sauvignon Blanc men mer och mer håller
man på att bygga upp ett rykte om goda Riesling, Pinot Gris, och fantastiska Pinot Noir
• Det finns mer än 40 källare som har sina dörrar öppna för allmänheten.

Marlborough Vin
Marlborough kan göra anspråk att ha startat den moderna Nya Zeeland vin industrin.I slutet av 1970
producerade Marlborough fantastiska Sauvignon Blanc, vilket ledde till ett internationellt förtroendet för att
Nya Zeeland kunde producera intressanta viner. Området anses numera producera några av världens
bästa Sauvignon Blanc.
Idag producerar Marlborough regionen 62% av den totala vinodlingsarealen i landet.
Störst är man på Sauvignon Blanc , tätt följd av PinotNoir och Chardonnay Den starka kontrasten mellan
varma soliga dagar och svala nätter hjälpa vinodlare förlänga mognadsprocessen för sina druvor som ingen
annanstans, vilket resulterar i unika smaker .
Majoriteten av Marlboroughs många vingårdar ligger runt Renwick ,Blenheim och Cloudy Bay i Wairau
dalen. Längre söderut i Awatere dalen finns odlingar nära Seddon.Dessa är till största delen på gamla
terrasser vid Wairau och Awatere. Det finns också en produktion av Methode traditionelle mousserande vin,
särskilt nära Renwick.
Blenheim är den folkrikaste staden i regionen Marlborough Den har en befolkning på 30 tusen(juni 2009
uppskattning). Område runt staden är känt som ett centrum för Nya Zeelands vin industri. De har ett av Nya
Zeelands soligaste klimat, med varma, relativt torra somrar och barska vintrar.

Vi kommer att besöka några intressanta vingårdar bl.a.

’
Två läkare & en vingård
Forrest vingård lanserades 1988 av läkarna (ja läkare) John och Brigid Forrest och var en av de första 10
vingårdarna i Marlborough regionen.
Nu med 29 års erfarenhet av vinodling och vetenskapligt konkret tillvägagångssätt för att få fram bra viner är
läkarna unika då de äger vinodlingar inte bara i i Marlborough utan även i Otago ,Gimblett och Hawkes Bay
dvs. Nya Zeeland främsta terroir!
Dr John & Brigid tillför vinframställningen vetenskaplig disciplin blandat med egen sprudlande konstnärlig
stil, ett fokus på att göra premium viner som återspeglar den mark de odlas på.

Ordinarie sortiment

I gömmorna kan,man även ev. hitta viner gjorda på druvorna: Arneis ( som härstammar från Piedmont
Italien) St Laurent (österrikisk rödvinsdruva) Albarino (vit druva från Galicien) Gruner Veltiner ,
Malbec samt Jörgens favorit vin Forrest Petit Manseng

FORREST är en liten mycket intressant vingård, de producerar en liten mängd vin men har fått ett regn av
medaljer.

Detta är Forrest ”normala” utbud:

Liten vingård med stora framgångar

Dedikerat team

Brancott Vineyard
Brancott Estate är Nya Zeelands främsta innovatörer och entreprenörer inom vintillverkning.

Brancott Vineyard

Vi varvar liten vinprovning med snacks

1975 var Brancott Vineyard den plats där de första Sauvignon Blanc-rankorna planterades i
Marlborough – ett beslut som gick tvärt emot dåtidens allmänna åsikt att Sydön på Nya Zeeland
var alltför kall för vinodling. Genom sin nyfikenhet och tron på sitt land bevisade Brancott snart att
den allmänna åsikten saknade grund. Det första Marlborough Sauvignon Blanc-vinet släpptes
1979. Det sensationella vinet blev ett fenomen som inte bara satte Nya Zeeland på den
internationella vinkartan, utan även blev ett lysande exempel på den extraordinära kvaliteten på det
vin som produceras i denna del av världen.
Idag fortsätter Brancott Vineyard att vara en källa till inspiration för vinproducenter. De har inte
bara visat att allting är möjligt om man är nyfiken utan även att övertygelse och kunskap kan leda
till prisbelönta viner som åtnjuts i hela världen.
Hitta ditt favoritvin!
Många intressanta kombinationer
http://www.brancottestate.com/our-wines/our-wine

www.brancottestate.com
Nya Zeelands största vinproducent köper upp äger många vingårdar av klass i landet. Det gör väl inte så
mycket så länge man levererar viner av högsta kvalitet. Brancott äger för närvarande:
o
o
o
o
o
o
o
o

Brancott Winery
Church Road Winery
CorbansWinery
Montana GisborneWinery
TamakiWinery
Stoneleigh
Deutz
Lindauer
Det började dock lite mindre omfattning:

Montana/Brancott grundades av en kroatisk invandrare, Ivan Yukich (Jukić), som planterade sin första
vinstockar 1934 i Waitakere Ranges väster om Auckland.Det första vinet såldes 1944,och 1960 var
10hektar planterade. Ivans söner, Mate och Frank, hade blivit inblandade, och de sätter upp företaget
Montana Wines 1961. I slutet av 1960-talet hade företaget expanderat ytterligare, plantering land söder om
Auckland. År 1973 expanderade företaget till Gisborne och Marlborough. Montana exporterade sina första
viner 1980

Vi avslutar dagen med middag

Imorgon skall vi ta oss över till Nordön

Kvällens restaurang

DAG 26

FÄRJA PICTON - WELLINGTON

Från Sydön till Nordön drygt 3 timmar med båt.

WELLINGTON

WELLINGTON

Nya Zeelands huvudstad

Wellington (maori: Te Whanganui-aTara eller Pōneke) är huvudstad på Nya
Zeeland och landets näst största stad,
efter Auckland och strax före
Christchurch. Wellington har 381 900
invånare och är därmed Oceaniens
största huvudstad. Wellington ligger på
Nordöns södra kust vid Cooksundet.
Staden grundades 1840 och blev
huvudstad 1865.
Prins George är tredje i tronföljden för Storbritannien och därmed i framtiden eventuellt
statsöverhuvud även för Nya Zeeland och Australien.

Vårt hotell i Wellington
Förutom sightseeing i Wellington innehåller dagen en överraskning
Middag på kvällen

DAG 27

WELLINGTON ROTORUA MED BUSS

Rotorua

Rotorua är en stad i regionen Bay of Plenty på Nordön av Nya Zeeland. Invånarantalet i staden
ligger på 53 000 och i distriktet cirka 67 000, varav en tredjedel är māorier. Staden är belägen 60
kilometer syd om Tauranga, 105 kilometer sydost om Hamilton och 82 kilometer nordost om
Taupo. Rotorua är känd för sin geotermiska aktivitet i staden då ett antal gejsrar finns i området
och heta lergropar. I staden finns också svavelhaltiga källor.
Staden ligger vid
den södra foten av Lake Rotorua och har ett milt, tempererat klimat, något kyligare än Tauranga
vid kusten.

Heta källor är termalkällor med en vattentemperatur som är högre än människokroppens normala
temperatur, 37°C. [1]En het källa är ett ställe där varmt vatten kommer upp ur jordens inre. Vattnets värms
exempelvis upp av vulkanisk aktivitet. Om vattnet blir så varmt att det kokar kallas det för en gejser.

Nya Zeeland ligger på det som man kallar ”Ring of Fire” och Rotorua ligger på en vulkanisk platå
med en mycket tunn jordskorpa. Det pyser och fräser ur marken lite överallt i och omkring staden

och doften av svavel är slående. Det finns fem huvudsakliga geotermiska områden här med en
mängd olika gejsrar, varma källor, kokande pooler, lera och kratrar som kan upplevas på nära håll.
En stark doft av svavel emot oss och vi rynkar våra näsor. Det tar dock bara en kort stund innan
man vänjer sig och, tro det eller inte, men efter en stund till så tycker man nästan att det luktar gott.

Rotorua City

Māori culture

Maori kultur är kulturen av maorierna på nya Zeeland (ett östra polynesiska folk) och bildar en särskiljande
del av nya Zeeland kultur.
Inom gemenskapens maorier och i mindre utsträckning i hela nya Zeeland hela ordet Māoritanga används
ofta som en ungefärlig synonym för Maori kulturen
Det har varit tre distinkta men överlappande kulturella epoker — innan Europeisk kontakt.

Under 1800-talet började maorierna interagera med Europeiska besökare och bosättare och den moderna
eran sedan början av 1900-talet. Dess kultur har i modern tid förändrats av ökande urbanisering, närmare
kontakt med nyzeeländare av europeisk härkomst (eller Pākehā) och återupplivande av traditionella
metoder. Läs mer på denna länk

Percentage of Māori with the ability to converse in the Māori language (te reo Māori), by region.

Vårt hotell i Rotorua

Sightseeing och kanske tillfälle för varma bad
Middag och Maori show på kvällen

DAG 28

ROTORUA – AUCKLAND MED BUSS

Vackert landskap

Vi kör Rotorua och Auckland. Avstånd 228.2 km (vi har mätt exakt)

ANKOMST AUCKLAND

ANKOMST AUCKLAND vi åker på en introduktions sightseeing i staden.
Auckland, är den största och folkrikaste tätorten i landet med en befolkning som närmar sig 1,4 miljoner
invånare, vilket motsvarar en tredjedel (31 procent) av landets befolkning! Demografiska tendenser tyder på
att Auckland kommer att fortsätta att växa snabbare än resten av landet. Auckland blir allt mer
kosmopolitisk, och har bl.a. den största polynesiska befolkningen av alla städer i världen, Många människor
med asiatisk etnicitet har flytta in under de senaste två decennierna. Maorierna namn på Auckland är
Tamaki-makau-Rau, eller översatt en version av Auckland nämligen Akarana.
Mercer Institutet som mäter levnadsstandard rankade Auckland på 4: e plats i världen(2009), medan The
Economist's lista över världens mest ”beboliga” städer för 2010 rankar Auckland på 10:e plats. Auckland
ligger mellan Haurakigolfen i Stilla havet i öster, den låga Hunua Ranges i sydöst, och Manukau Harbour i
sydväst samt Waitakere Ranges i väst/ nordväst. Den centrala delen av staden ligger på en smal landtunga
mellan Manukau Harbour på Tasmanska sjön samt WaitemataHarbour på Stilla havs sidan.
Det är en av de få städer i världen som har hamnar på två olika stora vattendrag.

Ankomstdagen har vi en introduktions sightseeing i Auckland. Därefter incheckning på hotellet.

Vårt hotell i Auckland är 5 stjärniga Stamford Plaza ligger på bästa läge:

Middag på stan.

DAG 29

MYSIG LITEN Ö & VINGÅRDAR

Frukost
09.30: Avresa med nya EXPLORE FERRY från Pier 3 till Matiatia på Waiheke Island

10:15

Färjan ankommer till hamnen Maitiatia

Vi har 4 bussar och 4 guider som tar oss runt ön bekvämt på småvägarna.
Det är för ”jobbigt” och dålig kvalité på sightseeing att åka alla i en stor buss.

Vi skall besöka några av nedan (inte alla):
Te Motu Vineyard
10:45 Vi besöker Te Motu vingård - en av de äldsta odlingarna på ön med start 1989
Känt för deras ”flaggskepp” Te Motu

11:45 Vinprovning Obsidian vingård
Tillverkar ett boutique sortiment inriktat på röd Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc och Malbec, flera av dessa belönade

Obsidian vineyard

Senare år ingår även Syrah, Tempranillo Viognier, Chardonnay, Pinot Gris och
Montepulciano i produktionen.
12:45

Kennedy Point Vineyard
En mindre vingård som producerar Syrah, Merlot, Malbec, Chardonnay och Rosé
med biologiska metoder – producerar även oliv & avokado olja.
Vackert beläget med utsikt över Kennedy Bay

13:30

Stonyridge Vineyard

Stonyridge grundades1982 och är en producent i världsklass av Cabernet viner och hem för
Nya Zeelands kultviner som Stonyridge Pilgrim (Syrah, Mourvedre, Grenache), och Larose.

Vi passar också på att ta vår lunch här.
16:00 Buss från Stonyridge till färjan
16:30 Färjan avgår till Auckland City
Ledigt- Vila & egen tid efter denna på alla sätt mäktiga dag
Middag på kvällen

DAG 30

SLAPPEDAG AUCKLAND & SÖDERHAVET

Frukost

De som skall till Söderhavet flyger idag en dag tidigare än planerat pga.
inställt flyg 26/2.

DE SOM FLYGER TILL POLYNESIEN idag 25/2
Frukost
08.50 flyger vi från Auckland till Rarotonga på Cook Island och landar där 13.35 en (1) dag tidigare
Vi är nu längre bort än både Fiji och Tonga - nästan på väg mot Påskön.
Samma eftermiddag flyger vi med lokalflyg från Rarotonga till den lilla ön/lagunen Aitutaki där vi bor vid
turkost vatten

De som inte skall till Söderhavet stannar i Auckland . Slappedag med
middag på kvällen och flyger 26/2 till Singapore. Särskilt detaljprogram
delas ut i Nya Zeeland avseende arrangemang 26+27+28 Februari.

Göra vad Du vill i Auckland! Vi har någon tur på gång om Du har dåligt med fantasi. Vi bor mitt i centrala
Auckland. Staden är en väldigt trevlig ”promenad stad”.

26/2 DE SOM FLYGER TILL SINGAPORE
Frukost
13.30 flyger de resenärer som valt bort Cook med Singapore Airlines till Singapore och landar 19.05 där
transport möter på flygplatsen efter bagagehanteringen och tar er till hotellet. .Guide möter upp och
det erbjuds även aktiviteter m.m. nästa dag. Hemresan sker vid midnatt. Dvs. de som valt bort Cook
Islands har samma program i Singapore som Cook Islands resenärer.
Program/häfte dessa dagar meddelas under resan

26 Januari Auckland-Singapore 1330-1905
26-28 Januari boende på Stamford Plaza i Singapore
28 Februari flyg Singapore-Arlanda 2355-0745
28 Februari Singapore-Kastrup 2350-0600

AITUTAKI– känt som en av världens mest exklusiva laguner

Besök AITUTAKI på ovan länkar – Ctrl- klicka på 10 minute tour & Aititaki Tour
Jordglobben visar läget virtuellt om du har laddat ner Google Earth
Om inte – ladda ner Google Earth

“As close to paradise as humanly possible.....”

Vårt boende i bungalows med olika läge. Bungalowens disposition se nedan bilder

Vi avslutar dagen med välkomstmiddag och diskuterar våra kommande spännande dagar på lagunen

DAG 30-34

AITUTAKI LAGUNEN

https://www.youtube.com/watch?v=JBRHDpNk6fc
https://www.youtube.com/watch?v=b9WTzRfiwHU
https://www.youtube.com/watch?v=iV2SGjSlzZA
https://www.youtube.com/watch?v=Ov94jkVG1IM

Dagarna I lagunen är tänkta som fria dagar med egen tid och utan schema.
Vi kommer dock att ha en lagunkryssning med bad och lunch.
Nedan presenterar vår värd/värdinna prov på möjlig sysselsättning förutom att slappa.

Aitutaki Lagoon Cruise - 4WD Safari Tour -Walking Tour-Island Tour NiteLife Tour - Scuba Diving - Fishing – Church – Golf

Maorooro Aromatherapy Massage (30 minutes), Mirimiri Aromatherapy
Full Body Massage (1 hour)AuaTiare Herbal Body Scrub (45 minutes),
Tama Coconut Scrub (45 minutes) , Moana AquaMarine Sea Salt Rub (45
minutes) , SpaPolynesiaThalassoAlgae Body Wrap (45 minutes) , Akaora
Sea Mineral Mud Pack for the Body (45 minutes), Rima Deluxe Manicure
(45 minutes), VaevaeSpaPedicure (50 minutes), Pateka Deep Cleansing
Facial (1 hour, Pa'i Hydrating Facial Treatment (1 hour)

Traditionell underhållning – ceremoni ingår i planlagd aktivitet

DAG 35

AITUTAKI TILL RAROTONGA

Vårt plan från Söderhavet och tillbaka till ”verkligheten” går tidigt på morgonen från
huvudön Rarotonga.
Därför flyger vi till Rarotonga dagen innan vårt Auckland flyg avgår och bor en natt på
huvudön

Vi flyger till ”huvudön” Rarotonga

Oförglömliga minnen

DAG 36

COOK ÖARNA till AUCKLAND

”Vårt” plan hämtar oss på Rarotonga och vi skall nu till Singapore via Auckland (1 natt i Auckland)

VI LANDAR I AUCKLAND

Flyg från Rarotonga (08.10) till Auckland där vi landar 11.35. Vi tackar besättningen och åker direkt in till
Auckland

Incheckning på hotell

Egen tid i Auckland

Vi skall äta middag 300 meter från hotellet och startar med mingel i restaurang baren.

Middag

Vi vilar ut och tar flyget till Singapore imorgon. Utvilade & ingen stress.

DAG 37

AUCKLAND - SINGAPORE

Sovmorgon - frukost

Nonstop Auckland – Singapore 1330-1905

Ankomst Singapore. Incheckning på ”vårt” hotell – middag.

DAG 38

SINGAPORE

– Sovmorgon – Frukost– Shopping

Middag - Hemresa

Sovmorgon & Frukost.

Resten av dagen egen tid

Världsberömd shopping gata

BEHÅLL RUMMET

HELA DAGEN !

Notera att vi har betalt hotellet så vi kan behålla rummen hela dagen fram tills 1800
då vi skall ät middag på hotellet sedan åka ut till flygplatsen och lyfta mot
Skandinavien

Middag på kvällen

Vid midnatt flyger vi hem. Kl 00.15 till Arlanda och kl 23.55 till Kastrup

DAG 39

HEMMA IGEN

Ca 07.45 landar vi på Arlanda. Ca 06.00 landar vi på Kastrup för vidare anslutning Landvetter - tider se
flygtider/flygbiljetten

