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Australien og New Zealand
På eventyr Down Under
Rundrejse med dansk rejseleder - 25 dage

Slip din indre eventyrer løs 
Tag med på et uforglemmeligt eventyr til nogle af verdens fjerneste egne i Australien og New Zealand. Her er outback, storbyliv 
og bragende intens natur på programmet. En kontrastfyldt rejse, hvor naturens værker gang på gang slår benene væk under 
os – en rejse der beriger og tryllebinder. 

Rejsen starter i Australiens tropiske hjørne ved Cairns, hvor vi oplever Great Barrier Reef og Australiens vilde regnskov, inden 
turen går til Australiens charmetrold af en storby, Melbourne. Vi nyder farvespillet over Ayers Rock og mærker pulsen i Sydney, 
for derefter at flyve videre til New Zealand. Her sejler vi gennem et pittoresk øhav, drikker vin, nyder synet af naturens mærk-
værdige værker og lader os overvælde af gigantiske gletsjere og himmelske fjorde. Vi kører gennem en naturskøn verden, hvor 
det ene landskab er mere overraskende end det næste, og vi møder folk og fæ i både by og land. 

Vi kommer vidt omkring det ganske kontinent, men vi har naturligvis sørget for at minimere transporttiden og krydser derfor 
Australien med fly. I New Zealand vil vi gerne nyde alle herlighederne, der byder sig undervejs, hvorfor vi her har valgt at køre i 
bus for at få alle naturens sjove påfund med. Og vi kan love for, naturen spiller op, når vi mindst venter det. 

Med små grupper af 15-25 deltagere og en erfaren rejseleder med et dybdegående kendskab til Australien og New Zealand 
kan du glæde dig til at opleve to uforglemmelige sider af ’Down Under’. En rejse, som allerbedst kan beskrives som et fuldendt 
eventyr med alt hvad det indebærer.

Vi ønsker jer rigtig god rejse! 

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser



3

Sydney

Dunedin

NEW ZEALAND

AUSTRALIEN

Cairns

Ayers Rock

Fiordland
National Park

Christchurch

(Great Barrier Reef)

Wellington
Nelson

Greymouth
Fox Glacier

Queenstown

Te 
Anau

Melbourne

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Afrejse fra Danmark. Vi rejser fra Danmark ved middagstid.

Dag 2. Ankomst til Cairns. Efter et skift i Singapore er vi fremme i Cairns  
 sidst på eftermiddagen, hvor vi bruger resten af dagen på at lade op  
 til de store oplevelser, der venter. 

Dag 3.  Cairns, besøg ved Cape Tribulation og Daintree National Park.  
 Vi skal møde saltvandkrokodiller og tropiske fugle i Daintree  
 National Park, på opdagelse i Cape Tribulation og nyde udsigten til  
 himmel, hav og grønne skove. 

Dag 4.  Cairns, en dag på Great Barrier Reef. Great Barrier Reef kalder,  
 og vi nyder en hel dag med udsigt til farverige fisk og koraller. Fra  
 havoverfladen, fra en båd og fra et undervandslaboratorium. 

Dag 5.  Cairns – Melbourne. Vi oplever et charmerende og livligt sceneskift,  
 når turen går til Melbourne, Australiens næststørste by. 

Dag 6.  Melbourne, byrundtur til fods, med bus og med sporvogn.  
 Melbournes højdepunkter serveres på en guidet tur, inden frokosten  
 kører på skinner. 

Dag 7.  Melbourne, på egen hånd og til pingvinparade. Der er fri leg til  
 livsnyderi, shopping og museumsbesøg i Melbourne, inden vi skal  
 opleve en parade af små pingviner i et fint optog på stranden. 

Dag 8.  Melbourne – Ayers Rock. Storbyen skiftes ud med Australiens  
 ørken, hvor der serveres eksotisk aftensmad under stjernehimmelen. 

Dag 9.  Ayers Rock, fra solopgang til solnedgang. Vi bliver vidne til et  
 vidunderligt farvespil, når solstrålerne danser over Ayers Rock i de  
 tidlige morgentimer og når solen går ned.

Dag 10.  Ayers Rock – Sydney. Turen går til Sydney, hvor vi indlogeres lige i  
 smørhullet.

Dag 11.  Sydney, rundt i byen, frokost til søs og en tur i Operaen.  
 Sydney ligger for vores fødder, og vi skal bl.a. se kolonitidslevn,  
 skyskrabere, strandløver og naturligvis Utzons operahus. 

Dag 12.  Sydney, på tur til Blue Mountains. Naturen har fået et blåt skær  
 ved Blue Mountains uden for Sydney, hvor vi skal svæve over kalk- 
 stensformationer og grønne skove til duften af eukalyptus. 

Dag 13.  Sydney, en dag på egen hånd. I dag er der frit slag. Måske  
 stranden kalder. Måske vi udforsker hyggelige nabolag… Hvis ikke vi  
 hellere vil iføres sikkerhedsdragt og ”bestige” Sydney Harbour Bridge. 

Dag 14.  Sydney – Wellington. Vi vender snuden mod New Zealand, hvor  
 hovedstaden Wellington byder os velkommen med lidt maorikultur. 

Dag 15.  Wellington – Picton – Nelson. Vi sejler til sydøen gennem et  
 pittoresk øhav, smager vinen hvor den dyrkes og nyder aftenen i  
 den hyggelige by Nelson. 

Dag 16.  Nelson, besøg i Abel Tasman National Park. Abel Tasman  
 National Park er et slaraffenland af skøn natur, som udforskes til  
 fods, til søs og med et dyp i det turkisblå vand.

Dag 17.  Nelson – Punakaiki – Greymouth. Vi får serveret pandekager,  
 hårde som sten, når vi besøger Punakaiki Pancake Rocks, hvor  
 havvandet pisker op gennem klippeformationerne. 

Dag 18.  Greymouth – Fox Glacier. Den barske kyst skiftes ud med en  
 rumlende gletsjer, når vi besøger Fox-gletsjeren, hvis ismasser er  
 ligger som en vugge mellem bjergene.

Dag 19.  Fox Glacier – Queenstown. Turen går gennem vild natur, forbi  
 den kæmpe Wanaka-sø, til Queenstown. New Zealands centrum  
 for adventureaktiviteter. 

Dag 20.  Queenstown på egen hånd. Naturen er ét stort tag-selv-bord.  
 Måske vi vælger at hægte os til en elastik og springe ud i landskabet  
 på denne dag på egen hånd. 

Dag 21.  Queenstown – Milford Sound – Te Anau. Ved Milford Sound bliver  
 vi slået omkuld af maleriske bjergtinder, vandfald og spejlblankt vand.  
 Aftenen tilbringes i en grotte, hvor insekterne lyser op.

Dag 22.  Te Anau – Dunedin. Turen går til New Zealands Skotland, Dunedin,  
 hvor vi skal ”off road” på en ”wildlife” safari.  

Dag 23.  Dunedin – Christchurch. Vi ser kuglerunde kampesten på stranden, be- 
 søger en by, hvor tiden er gået i stå og tager på sightseeing i Christchurch. 

Dag 24.  Christchurch og hjemrejse. Vi nyder de sidste timer i Christchurch,  
 inden rejsen går mod Danmark via Singapore. 

Dag 25.  Ankomst til Danmark.

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Et eventyr for selv den største pionér

•  Great Barrier Reef, Ayers Rock,  
 Milford Sound og Fox-gletsjeren

•  Oplev to sider af ’Down Under’

•  Australiens kontraster: Storbyer og outback

•  Masser af oplevelser inkluderet - og tid til afslapning

Cairns - Melbourne - Ayers Rock 

- Sydney - Wellington - Nelson 

- Greymouth - Fox Glacier - Queenstown 

- Te Anau - Dunedin - Christchurch
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Daintree er ikke bare en vidunderlig grøn jungle. Nationalparken er også hjemsted for et utal af vilde dyr, ikke mindst Australiens glubske saltvandskrokodille, der 
kan blive 5-6 meter lang. 

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi rejser fra Danmark ved middagstid og kan 

se frem til en lang men behagelig flyvetur med 

Singapore Airlines, inden vi lander i Singapore 

først på morgenen lokal tid. 

Dag 2. Ankomst til Cairns
Vi flyver fra Singapore om mor-

genen og lander i Cairns sidst på 

eftermiddagen, hvor vi mødes 

med rejselederen og kører til 

hotellet ved havnefronten med 

udsigt til bugten. Efter den lange 

rejse nyder vi aftenen i vores 

eget tempo og lader op til de 

store oplevelser, der venter os 

fra i morgen. 

Dag 3. Cairns, besøg ved Cape 
Tribulation og Daintree National Park
Det store Australien-eventyr er lige på trap-

perne, så efter morgenmaden kører vi mod 

nord, hvor naturen slår sine folder på fineste vis.

 

Vi kører langs kysten ad til tider kringlede 

bjergveje og nyder udsigten til grønne land-

skaber mod venstre og det evige blå hav til 

højre. Vi nyder udsigten til bugten ved Port 

Douglas, inden vi kører videre til Australiens 

svar på en tropisk skattekiste af en regnskov. 

Første stop på turen er Mossman Gorge, hvor 

vi skal ud på en lille vandretur i den frodige 

natur. Her hører vi om naturens luner og de 

folk, der har boet i området gennem årtusin-

der, inden vi ad snørklede veje, gennem grøn 

natur, fortsætter videre til Alexandra Lookout, 

som byder på områdets måske mest spekta-

kulære udsigt over skov 

og koralspækket hav. 

Vi kører videre mod Cape 

Tribulation, men på vejen 

gør vi et stop ved Noah 

Valley, hvor vi spiser en 

tropisk frokost, omringet 

af regnskov og rislende 

vandløb. 

Med sulten stillet kører vi 

det sidste korte stykke til 

Cape Tribulation, hvor vi 

bl.a. skal en tur på stranden. Men ikke hvilken 

som helst strand. Cape Tribulation Beach er 

et næsten øde strandparadis, der ville have 

været spækket med strandstole, havde stran-

den ligget hvilket som helst andet sted i ver-

den. Vi sætter pris på den skønne kombi af 

vild regnskov og fortryllende strandliv, inden 

turen igen går i sydlig retning. 

Sidste punkt på dagens ekskursion er Dain-

tree National Park. Her går vi ombord i en lille 

flodbåd, der sejler os ad Daintree River gen-

nem et eventyrligt sammensurium af sprud-

lende grøn natur, der udgør et helt særligt 

økosystem. Nok er her smukt og ganske for-

tryllende, men det er også her, en stor del 

af Australiens glubske saltvandskrokodiller 

holder til. Heldigvis er vi på sikker ”grund” i 

båden og nøjes med at observere de gigan-

tiske reptiler, der mænger sig i kulissen med 

tropiske fugle og et ustyrligt frodigt planteliv. 

Godt fyldt op af store indtryk bruger vi aftenen  

lige som vi har lyst til i Cairns. 

Dag 4. Cairns, en dag på Great Barrier Reef
Efter morgenmaden stiger vi ombord på et 

skib, der skal sejle os ud til et af verdens 

helt store naturvidundere, nemlig Great Bar-

rier Reef. Revet er verdens største levende 

organisme og strækker sig over 2000 km 

langs den nordlige del af Australiens øst-

kyst. Revet opstod for 8000 år siden efter 

den seneste istid og er hjemsted for et rigt 

marineliv, hvilket vi får mulighed for at se 

med egne øjne i dag. 

Med badetøj, håndklæde, solcreme, solbril-

ler og solhat sejler vi ud på revet. Her venter 

5 skønne timer med udsigt til det turkisblå 

vand, farverige koraller og et væld af nuttede 

fisk såvel som majestætiske skildpadder. 

Oplevelserne foregår med snorkelmasken på, 

fra et undervandslaboratorium på Outer Barrier  

Reef Pontoon eller fra en båd med glasbund. 

Men dagen i dag er meget mere end en æste-

tisk undervandoplevelse. Vi får også spæn-

dende historier om verdens største rev og 

hører om det unikke økosystem, der på en og 

Vi nyder udsigten 
til bugten ved Port 
Douglas, inden vi 
kører videre til 
Australiens svar 
på en tropisk skatte-
kiste af en regnskov

Australien og New Zealand - på eventyr Down Under
25 dage
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THE GREAT BARRIER REEF

Under havoverfladen ved Great 
Barrier Reef lever fisk og koraller 
i alle regnbuens farver. Revet er 
verdens største og strækker sig 
2000 km langs den nordlige del 
af Australiens østkyst. Revet er 
naturligvis på UNESCOs verdens-
arvliste over verdens vigtigste 
fredede områder. Her venter en 
oplevelse for livet!
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Vi nyder frokosten på skinner, når vi kører en tur med 
en af byens historiske sporvogne.

samme tid er fortryllende og aldeles skrøbe-

ligt. Hertil skal vi også se fiskene blive fodret, 

hvilket resulterer i et livligt og farverigt show. 

I løbet af dagen nyder vi en frokost, der gan-

ske passende byder på alt godt fra havet, 

og så er der selvfølgelig også mulighed for 

at holde en lille pause under solens stråler 

på soldækket. 

Vi er tilbage i Cairns sidst på eftermiddagen. 

Godt trætte efter en skøn dag med masser af 

sol og saltvand er aftenen til fri disposition – 

med afslapning, god mad eller lige, hvad man 

har lyst til. 

Dag 5. Cairns – Melbourne
Vi flyver fra Cairns til Melbourne ved middagstid.  

Selv om vi ”bare” skal fra en australsk by til  

en anden, kan vi forvente en rejsetid på 

3,5 timer over landets øde, orangerøde  

midte, der synes uendelig, selv med 900 km/t. 

Sidst på eftermiddagen er vi fremme i Mel-

bourne, Australiens næststørste by med lidt 

over 4 millioner indbyggere. En folkemængde, 

som faktisk udgør næsten en femtedel af lan-

dets indbyggere. 

Der er kæmpe kontrast mellem land og by på 

det australske kontinent, og her befinder vi 

os altså i en moderne metropol med en sky-

MELBOURNE

Melbourne er Australiens kultu-
relle centrum og fyldt til briste-
punktet med kunstgallerier og 
museer. På den sportslige front er 
byen mest kendt for tennisturne-
ringen Australia Open, som spilles 
her hvert år i januar. En af byens 
største attraktioner er Colonial 
Tram Car Restaurant, som vi 
naturligvis spiser på. 
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Når mørket falder på, kommer pingvinerne op af vandet og vralter henover stranden til deres små huler i klitterne. En parade der finder sted dagligt her på 
Philip Island. 

umsbesøg, inden vi om eftermiddagen skal 

på pingvinekskursion til Phillip Island til den 

berømte pingvinparade. 

Phillip Island er hjemsted for verdens mind-

ste pingviner, og her er mange af dem. 

Inden pingvinerne disker op med det dag-

lige show, skal vi bl.a. 

kigge nærmere på koalaer, 

wallabies og nogle af de 

mange fugle, der også 

lever her på øen. Men som 

solen sænker sig, retter vi 

blikket mod stranden.

Det er ved solnedgang, det 

går løs. Her ser vi, hvor-

dan pingvinerne vimser og 

vralter fra havet, henover 

stranden og hen til deres 

huler i klitterne. 

På vejen kan de sagtens finde på at slå et 

smut forbi publikum på gangbroerne, inden 

de går til køjs. Vi nyder øjeblikket og gemmer 

telefoner og kameraer langt væk. Af respekt 

for pingvinerne er det nemlig ikke tilladt at 

tage fotos eller filme. 

Vi afslutter turen med en 3-retters middag på 

Harry’s Restaurant på Phillip Island, inden vi 

kører tilbage til byen om aftenen. 

Australien og New Zealand - på eventyr Down Under
25 dage

Efter en byvandring til fods skal vi ud at køre 

med sporvogn. Men ikke hvilken som helst 

sporvogn. Her er nemlig tale om en helt sær-

lig historisk sporvogn, der giver os en bid 

victoriansk historie med på turen. Vi kører ad 

smukke boulevarder, alt imens frokosten ser-

veres til synet af Melbournes smukke gader. 

En tidslomme på skinner om 

man vil. 

Efter den rullende frokostop-

levelse mister vi fodfæste for 

en stund, når vi begiver os 

op i Australiens næsthøjeste 

bygning, Eureka Tower, der 

byder på en svimlende god 

udsigt fra Eureka Skydeck på 

88. etage. 

Herefter nyder vi resten af 

eftermiddagen og aftenen, 

som vi har lyst. Måske med 

god mad, teateroplevelser eller når vi mænger 

os med de lokale på en hyggelig pub. Endnu 

et britisk fænomen, som lever videre i bedste 

velgående på de australske breddegrader. 

Dag 7. Melbourne, på egen hånd 
og til pingvinparade
I dag er der god tid til at slappe helt af og 

suge byen til sig i eget tempo. Måske med 

shopping, en hyggelig frokost eller muse-

line af skyskrabere og et gadebillede prydet 

med britiskinspireret arkitektur, street art og 

afslappet leben.

Om aftenen er der rig mulighed for at udfor-

ske byens mange tilbud i området omkring 

vores hotel i nabolaget Southbank. Her bug-

ner det med spisesteder og barer med kuli-

nariske oplevelser fra alle verdenshjørner, 

men livet omkring vandet er såmænd også en 

oplevelse i sig selv. 

Dag 6. Melbourne, byrundtur til fods, 
med bus og med sporvogn
I dag skal vi opleve Melbournes moderne 

højdepunkter og historiske charme, når 

rejselederen tager os vidt omkring i den 

australske metropol. Vi ser bl.a. shopping-

gaderne Bourke Street og Collins Street, 

hvis kommercielle præg er prydet med 

grønne træer, og vi skal også forbi univer-

sitetet, rådhuset og et par af de arkitekto-

niske teaterperler. 

Man kan til tider næsten fristes til at tro, 

at det er London vi er havnet i, når turen 

går til St. Paul’s Cathedral og gennem byens 

gader, der emmer af engelsk charme, der 

kan spores tilbage til 1800-tallet. Den 

afslappede australske attitude skal dog nok 

minde os om, at vi befinder os under helt 

andre himmelstrøg. 

Det er ved solned-
gang, det går løs. 
Her ser vi, hvordan 
pingvinerne vimser 
og vralter fra havet, 
henover stranden og 
hen til deres huler i 
klitterne
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Dag 8. Melbourne – Ayers Rock, 
middag under stjernerne
Vi står tidligt op og sætter kursen mod lufthav-

nen. Herfra flyver vi mod Uluru, bedre kendt 

som Ayers Rock, i Northern Territory sådan cirka 

lige midt i landet.

Ayers Rock er den gigantiske klippe bestående 

af arkose (an art sandsten), den er ca. 3,6 km 

lang, 1,9 km bred og 348 meter høj. Et monu-

ment, der tårner op på den flade slette. Nyere 

geologiske undersøgelser har vist, at Ayers Rock 

ikke, som før antaget, er en monolit (en stor 

sten) men derimod den blottede top af en geo-

logisk formation, der når flere kilometer ned i 

undergrunden. En formation som har været 600 

millioner år undervejs. 

Ayers Rock er et helligt sted for aboriginerne, og 

i nogle af de huler, som vind og vejr har gravet 

ud ved klippens fod, ses gamle udsmykninger 

af rituel karakter. Inden vi når frem til hotellet, 

skal vi ud på en let vandring ved The Olgas, også 

kaldet Kata Tjuta, som er en samling af mindre 

klipper 32 km vest for Uluru. 

Hele området, der samlet set er på 1.325 km2  

og hedder Uluru-Kata Tjuta National Park,  

blev i 1985 givet tilbage til de lokale anangu-

aboriginere og administreres af dem med hjælp 

fra den australske regering. Parken er naturligvis 

på UNESCOs verdensarvliste. 

Vi spiser frokost og kører derefter til vores hotel 

et kort stykke fra selve Ayers Rock. Her slapper vi 

af for en stund, inden vi sidst på eftermiddagen 

bliver hentet og kørt ud i ørkenen, hvor vi skal 

nyde en smuk solnedgang over ørkenen, inden 

der serveres middag under stjernerne på den 

kulsorte nattehimmel. 

Med aftenens menu skal der ikke herske tvivl 

om, hvilket kontinent vi befinder os på, når vi 

bl.a. sætter tænderne i eksotiske delikatesser 

som kænguru, emu og krokodille. Den gode 

mad nydes til tonerne af en 

didgeridoo og outbackens 

beroligende lyde, alt imens 

stjernerne skruer godt op for 

nattens belysning. 

Dag 9. Ayers Rock, fra 
solopgang til solnedgang
Vi står op før solen, for i 

det tidlige morgengry skal 

vi opleve solopgangen over 

Ayers Rock. En oplevelse, der 

med garanti vil lagre sig på 

nethinden. Efterhånden som solen stiger på 

himlen, skifter farverne i en hel palet af gule, 

røde og lilla nuancer. Oplevelsen giver os god 

appetit, så efter det imponerende farvespil 

over klippen kører vi tilbage til hotellet og 

nyder morgenmaden. 

Med fyldte maver begiver vi os ud på en klas-

sisk vandretur på 2 kilometer ved foden af Ayers 

Rock: Mala-vandringen, som følger i fodspo-

rene af hare-wallaby-folket. Undervejs hører vi 

om folket og de ceremonier, som de udførte på  

stedet. Vi ser også eksempler på gamle hule-

malerier på klippevæggen.

Vi nyder en fortryllende Sounds of Silence Dinner. En helt særlig oplevelse under den kulsorte himmel med god mad og vin og interessant historiefortælling.

Efter vandreturen, som varer et par timer, kører 

vi tilbage til hotellet, hvor vi kan nyde eftermid-

dagen ved poolen og spise frokost, inden vi skal 

betragte Ayers Rock fra den anden side, når solen 

går ned. Et sådant vue gør sig selvfølgelig bedst 

akkompagneret af canapeer og champagne, så 

det er også sådan vi vælger at nyde solnedgan-

gen over aboriginernes farverige monument. 

Resten af aftenen er til fri disposition. 

Dag 10. Ayers Rock – Sydney
Fra Australiens øde outback går 

turen til landets største by, Syd-

ney, hvor vi er fremme sidst på 

eftermiddagen. 

Sydney er Australiens ældste 

by fra 1788, og i dag er den 

en moderne metropol, der 

slår Melbourne med et par 

hundrede tusinde mennesker. 

Trods de næsten identiske stør-

relser er de to byer dog meget forskellige. Mens 

Melbourne vinder på kunst og kultur, vinder 

Sydney på ’must see’ sights som Operahuset og 

Harbour Bridge – og ikke mindst på den noget 

nær perfekte liste af strande, herunder den 

legendariske Bondi Beach. 

Vi indlogeres på vores hotel i Darling Harbour, 

hvor restauranterne og barerne er linet op langs 

havnefronten. Aftenen er til fri disposition, og 

der er nok at tage sig til. Lige her i hjertet af Syd-

ney finder vi alt, hvad hjertet begærer af mad fra 

alle verdenshjørner, og vil vi underholdes, kan 

vi også blive det. Alternativt ligger den gamle 

Efterhånden som 
solen stiger på 
himlen, skifter 
farverne i en hel 
palet af gule, røde 
og lilla nuancer

Australien og New Zealand - på eventyr Down Under
25 dage
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AYERS ROCK

Ayers Rocks aborigine navn er Uluru, og det navn 
bruges også om klippen i dag. Det er en gigan-
tisk klippe bestående af arkose (en art sand-
sten), den er ca. 3,6 km lang, 1,9 km bred og 
rejser sig 348 meter over den omgivende slette. 

Nyere geologiske undersøgelser har vist, at 
Ayers Rock/Uluru ikke, som før antaget, er en 
monolit (en stor sten) men den blottede top af 
en geologisk formation, der når flere kilometer 
ned i undergrunden - en formation, som har 
været 600 millioner år undervejs. 



10

SYDNEY

Sydney er med sine små 5 
mio. indbyggere Australiens 
største by og landets finans-
centrum. Den ligger smukt 
ved naturhavnen Port Jack-
son med skønne badestrande 
inden for rækkevidde og er 
kendt for sin kosmopolitiske 
og afslappede atmosfære og 
for sin mangfoldighed på den 
kulinariske front. 
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bydel med The Rocks og Circular Quay blot en 

kort køretur væk, hvis man ønsker at nyde afte-

nen i lidt mere historiske rammer. Måske med et 

smugkig til Utzons operahus. 

Dag 11. Sydney, rundt i byen, 
frokost til søs og en tur i Operaen
Det er store udflugtsdag i dag, og vi begynder 

med en køretur forbi mange af byens sevær-

digheder. Vi kører gennem The Rocks, Sydneys 

ældste bydel med de gamle 

pubber, yndigt restaurerede 

huse og maleriske butikker og 

videre gennem byens spraglede 

shoppingområde og Chinatown. 

Herfra går turen til Mrs. Mac-

quarie’s Chair, hvorfra man har 

en uovertruffen udsigt over 

havnen og kan fotografere 

Operahuset og Sydney Har-

bour Bridge sammen. Vi pas-

serer også St. Mary’s Cathedral 

og Kings Cross, sidstnævnte er 

Sydneys underholdningscen-

trum, hvad nattelivet angår. 

Efter turen gennem Sydneys centrum kører vi 

ud i forstæderne og stopper ved den berømte 

Bondi Beach på Stillehavskysten, som er et 

surferparadis uden lige. Bølgerne er store 

og surferne er frygtløse, men det afholder 

nu ikke Sydneys strandglade folk fra også at 

hænge ud her. For det gør de i stor stil. 

Vi kører tilbage til byen, hvor vi skal nyde en 

skøn frokost med alt godt fra havet ombord 

på et ’harbour cruise’. Her får vi mulighed for 

at se byens smukke seværdigheder og skyline 

fra søsiden, mens vi slapper af med god mad. 

Efter frokostsejladsen ven-

ter dagens store højde-

punkt, nemlig Operahu-

set. Her vil en guide vise 

os rundt og fortælle om 

husets dramatiske tilbli-

velse. Den danske arkitekt 

Jørn Utzon vandt arkitekt-

konkurrencen om tegnin-

ger og idéer til et operahus 

i 1957, og byggeriet blev 

påbegyndt to år senere. 

Utzon forlod projektet 

i 1966 efter uoverens-

stemmelser med statens politikere, og da 

huset blev indviet i 1973 var det med et andet 

indre, end det, Jørn Utzon havde forestillet sig. 

Det ydre er dog helt og holdent Jørn Utzons 

værk, og det regnes for at være et af 1900- 

tallets mesterværker. 

I 1999 lagde man stridighederne bag sig, og i 

2007 oplevede Jørn Utzon den meget sjældne 

ære, at hans bygningsværk blev optaget på 

UNESCOs verdensarvliste, mens han var i live. 

Her afholdes årligt omkring 1500 forestil-

linger af forskellig art. Efterfølgende har 

Jørn Utzons søn, Jan Utzon, været involve-

ret i renoveringer af dele af huset, og disse 

ombygninger foretages efter Jørn Utzons 

tegninger og anvisninger, som han udfærdi-

gede før sin død i 2008. 

Efter besøget i Operahuset er resten af 

dagen på egen hånd. Dagens byrundtur har 

gjort Sydney lidt større i vores bevidsthed, så 

måske vi har mod på at nyde middagen i et af 

Sydneys hyggelige nabolag. 

Dag 12. Sydney, på tur til Blue Mountains
I dag venter endnu en UNESCO verdensarv-

seværdighed. Denne gang i naturen. Vi 

kører til Blue Mountains, en bjergkæde som 

begynder omkring 60 km vest for Sydney. På 

afstand kan bjergene have et svagt blåligt 

skær på grund af nogle oliedampe fra områ-

dets tusindvis af eukalyptustræer, hvilket har 

givet bjergene deres navn. 

Inden vi når frem til Blue Mountains, skal vi 

en tur forbi Featherdale Wildlife Park. Herfra 

Koalaen er et af Australiens ikoniske dyr, som vi 
måske får fornøjelsen af at møde på denne rejse.

Blue Mountains får det tågede, blålige skær fra dampene fra områdets mange eukalyptustræer. 

Australien og New Zealand - på eventyr Down Under
25 dage

Vi begynder med 
byens absolutte høj-
depunkt - ikke kun 
set med danske øjne 
– det fantastiske 
Sydney Opera House 
tegnet af den danske 
arkitekt, Jørn Utzon
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kører vi ud til Echo Point ved Blue Mountains, 

hvorfra vi har en overvældende udsigt over 

Jamison Valley og nogle berømte sandstens-

formationer, som kaldes The Three Sisters. 

Herefter stempler vi ind hos Scenic World i 

Katoomba, som byder på forskellige måder at 

opleve verdensarven på. 

Vi kører med Scenic Railway 415 meter ned 

gennem en tunnel til regnskoven, hvor vi går ad 

stisystemer gennem den grønne regnskov frem 

til Scenic Cableway-perronen. Den hopper vi 

på og oplever regnskoven fra et nyt perspektiv, 

inden vi igen bliver sat af oppe på toppen. 

Herfra tager vi så Scenic Skyway, en tur hvor 

vi svæver i 270 meters højde hen over kløf-

ten med en helt fortryllende udsigt. Gondolen 

har glasgulv, så vi har fuld udsigt over The 

Three Sisters, Katoomba-vandfaldene og den 

uendelige Jamison Valley. Frokost på en lokal 

restaurant i Blue Mountains er inkluderet i 

dagens program. 

Aftenen er til fri disposition, og der er natur-

ligvis hjælp at hente hos rejselederen, hvis 

man har særlige ønsker til spisesteder. 

Dag 13. Sydney, en dag på egen hånd
Det står os frit for, hvordan vi vil bruge vores 

sidste dag i Sydney. Heldigvis er der nok at 

fornøje sig med. 

En af byens helt store attraktioner er at 

”bestige” Sydney Harbour Bridge. En gåtur 

til toppen af broen kan gennemføres af de 

fleste med almindeligt helbred, og sikkerhe-

den på turen er meget høj. Der er ca. 1000 

trin, der skal forceres, og turen 

tager ca. 3,5 timer inklusive 

introduktionen, hvor man lærer 

at håndtere udstyret. 

Et andet godt bud på en god 

dag i Sydney er et besøg 

ved en af de mange skønne 

strande, og her er en strand 

til hver en personlighed. Vil 

man opleve flere strande, kan 

det varmt anbefales at gå langs kysten 

fra Coogee Beach til Bondi Beach, hvor 

man undervejs passerer strandene Bronte,  

Clovelly og Tamarama, alt imens man nyder 

en storslået udsigt til Stillehavets blæn-

dende kystlinje. 

Øverst: Ifør jer fuld ”udrustning” og bestig Harbour 
Bridge i selskab med en guide. 

Sydney er levemenneskets by, og livet leves ikke mindst omkring strandene. Et liv vi fx kan opleve på en smuk 
gåtur fra Coogee til Bondi Beach.

Alternativt kan man tage færgen til Manly, der 

emmer af strandliv, hygge og lokale glæder. 

Er det ikke stranden, der lokker, kan det være 

byens små, hyggelige nabolag gør. Besøg fx 

Darlinghurst og Surry Hills, hvor de smukke, 

gamle huse ligger på rad og række, blot afbrudt 

af hyggelige kaffebarer og fortovscaféer, der lig-

ger i skyggen af gadernes grønne træer. Fort-

sæt evt. videre til byens botaniske have, der 

foruden en eventyrlig 

park også byder på en 

smuk udsigt over byen 

og vandet. 

Om aftenen spiser vi 

sammen på en restau-

rant på King Street 

Wharf på havnefronten 

i nærheden af hotellet. 

Dag 14. Sydney – Wellington
I dag skal vi vinke farvel til Australien og 

indtage New Zealand. Vi flyver fra Sydney 

om formiddagen og er fremme i Wellington 

på New Zealands nordø om eftermiddagen. 

Wellington er landets hovedstad, men trods 

Er det ikke stranden, 
der lokker, kan det 
være byens små, hyg-
gelige nabolag gør
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Nelson er en romantisk lille plet på New Zealands land-
kort. Her er vinmarker og bjerge så langt øjet rækker.

Vi sejler gennem det pittoreske Marlborough Sounds på vej til havnebyen Picton.

byens funktion er den ganske afdæmpet med 

bare 200.000 indbyggere. 

Fra lufthavnen tager vi direkte på New  

Zealands nationalmuseum, Te 

Papa. Museet åbnede i 1998 og 

viser på fantastisk vis stort set 

alt om New Zealands flora og 

fauna og præsenterer også lan-

dets historie med imponerende 

udstillinger, bl.a. en hel etage 

med fokus på maoriernes kul-

tur. Hvor aboriginerne i Austra-

lien fylder mindre i både gade-

billede og national bevidsthed, 

vil vi hurtigt opdage, at maori-

erne har en langt større plads i 

New Zealand. 

Vores bagage bliver kørt tilbage til hotellet, 

men vi vælger at gå, så vi får set lidt af byen. 

Aftenen er til fri disposition, og rejselederen 

hjælper gerne til at finde et godt spisested. 

Dag 15. Wellington – Picton – Nelson 
Efter et kort møde med nordøen, skal vi 

videre til sydøen, hvor det helt og holdent 

er naturen, der hersker. Her er langt mel-

lem byer og mennesker, men til gengæld 

disker øen op med det ene naturvidunder 

efter det andet. 

Vi sejler med Interislan-

der-færgen over Cook-

strædet til Sydøen. Sejl-

turen er flot og tager os 

gennem det pittoreske 

Marlborough Sounds, 

inden vi når frem til den 

lille havneby Picton, der 

er porten til Sydøen. 

Under sejlturen vil der  

være mange muligheder  

for at fotografere den smukke natur, og specielt 

udsejlingen fra Wellington og den sidste times 

sejlads gennem Queen Charlotte Sound er 

imponerende. Hele dette maritime område med 

små og større øer, strande, sletter og bjerge har 

et rigt og varieret plante- og dyreliv og ikke at 

forglemme lakse- og muslingefarme. 

Fra Picton går turen til Nelson, men inden 

vi når frem til Nelson, holder vi dog en vel-

fortjent pause med en vinsmagning. Marl-

borough er New Zealands største vinområde, 

og her producerer man ca. 70% af landets 

samlede vinproduktion. 

På en af områdets kendte vingårde får vi en 

god snak om New Zealands vinproduktion og 

smager på vingårdens liflige, prisvindende 

vine og spiser en let frokost. 

Vi ankommer til Nelson sidst på dagen, hvor 

de maleriske træhuse minder os om de første 

pionerer, der ankom hertil omkring 1842. Nel-

son og området omkring byen har i mange år 

tiltrukket kreative mennesker, og tusindvis af 

kunstnere og kunsthåndværkere har slået sig 

ned og ladet sig inspirere af de exceptionelle 

naturscenerier. 

Aftenen er til fri disposition, men rejselederen 

hjælper gerne med at finde et godt spisested 

i den hyggelige by. 

Dag 16. Nelson, besøg i 
Abel Tasman National Park

Vi forlader hotellet tidligt (efter morgenmaden)  

og kører mod den spektakulære nationalpark, 

Efter et kort møde 
med nordøen, skal 
vi videre til sydøen, 
hvor det helt og 
holdent er naturen, 
der hersker
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I Abel Tasman National Park møder vi bl.a. den new-
zealandske pelssæl. En sælart hvor hannerne kan nå en 
kampvægt på hele 160 kilo. 

Abel Tasman. Her venter en heldagsudflugt med 

båd- og vandretur i New Zealands mindste, men 

mest populære nationalpark. Efter en times tid 

er vi fremme i Kaiteriteri, der er udgangspunktet 

for denne dags forrygende naturoplevelser.

Vi begynder med en sejltur langs kysten og 

stiler mod bugten ved Tonga Quarry. Under-

vejs ser vi muligvis sæler og delfiner boltre sig 

i havet. Langs den mageløse kyststrækning 

ligger små isolerede strande med gyldent 

sand og indbydende turkisfarvet havvand.

Ved ankomsten til Tonga Quarry går vi ca. 

1½-2 timer til Medlands Beach - en vandretur 

der for alvor vil brænde sig fast i hukommel-

sen, og som visse steder er noget kuperet. 

Især den første bid er lidt sej, men typisk kan 

alle være med.

Ved Medlands Beach indtager vi en lækker pic-

nicfrokost og bader evt. i det friske havvand 

- så husk badetøj! Kl. 15.00 henter båden os 

igen og sejler os tilbage til Kaiteriteri.

Efter en flot og oplevelsesrig dag kører vi tilbage 

til Nelson, hvor aftenen er til fri disposition.

Dag 17. Nelson – Punakaiki – Greymouth
Vi kører fra Nelson til Punakaiki, bedre kendt 

som Pancake Rocks. Turen hertil går gennem 

ABEL TASMAN NATIONAL PARK

Abel Tasman er New Zealands mindste, 
men mest besøgte, nationalpark. Her 
skal vi på opdagelse blandt kæmpe-
granit, blågrønne laguner, bedårende 
strande og dybe skove ad skønne van-
dreruter. Parken har fået sit navn efter 
den hollandske opdagelsesrejsende af 
samme navn, som sejlede i land i 1642, 
hvor han hurtigt blev drevet væk af de 
maorier, der havde levet i området gen-
nem århundreder. 300 år senere blev 
området udnævnt til nationalpark.
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Fox-gletsjeren og nabogletsjeren Frantz Josef er blandt de 11 gletsjere i verden, som delvist befinder sig i en regnskov, kun 250 meter over havets overflade. 

landskaber af både landlig, flad og bakket 

karakter, til vi når kysten.

Fremme ved Punakaiki venter den smukke 

Paparoa National Park med de berømte klip-

per, der ligner stakke af pandekager. Disse 

pandekageklipper er kalkstensformationer 

skabt for millioner af år siden på havets bund. 

Jordskælv har bragt dem op til overfladen, og i 

dag bliver de langsomt udhulet og eroderet af 

det vilde Tasmanske Hav. 

I nationalparken findes et væld af dramatiske 

kløfter, kalkstenshuler og en lang række geo-

logiske seværdigheder samt en tempereret og 

varieret lavlandsskov med de sydligste palme-

træer i verden. 

Efter besøget ved pandekage-klipperne, kører 

vi til den gamle guldgraverby, Greymouth, 

hvor vi tjekker ind på vores hotel og nyder 

aftenen på egen hånd. 

Dag 18. Greymouth – Fox Glacier
Vores rejse fortsætter gennem Westlanddi-

striktet sydpå til gletsjerområdet og Westland 

National Park, hvor Franz Josef- og Fox-glet-

sjerne udgør de helt store hovedattraktioner. 

Vel fremme ved Fox, spiser vi frokost for egen 

regning, inden vi tager et kig på gletsjeren, 

der er helt unik. Den er nemlig blandt de gan-

ske få gletsjere i verden, som går direkte ned i 

regnskoven, og så er den ikke mindst attraktiv 

idet, den ligesom Franz Josef-gletsjeren, er 

særdeles tilgængelig og nem at bestige.

Begge gletsjere er omgivet af sneklædte 

bjergtinder, frodige regn-

skove og buldrende floder. 

Et fantastisk syn! Vi går 

en tur ved Fox-gletsjeren 

sammen med rejselede-

ren og nyder det impone-

rende landskab, der nær-

mest ligner et brusende 

vandfald, der er frosset til 

is på et splitsekund.

Hvis vejret tillader det, er 

det også muligt at tilkøbe 

en smuk og uforglemmelig flyvetur med en 

helikopter, der lander i sneen på toppen af 

gletsjeren. Sidst på dagen tjekker vi ind på 

vores hotel og har resten af dagen og aftenen 

til fri disposition i den hyggelige by Fox.

Dag 19. Fox Glacier – Queenstown
Et af højdepunkterne på turen i dag er De Syd-

lige Alpers storslåede bjergformationer og regn-

skoven i både Westland National Park og Mount 

Aspiring National Park. Vi passerer Haast Pass 

og gør stop mange gange i løbet af dagen for 

at nyde den spektakulære natur. Naturen her i 

nationalparkerne er så flot, at parkerne er på 

UNESCOs liste over bevaringsværdige steder.

I løbet af eftermiddagen kører vi langs de idyl-

liske gletsjersøer, Hawea og Wanaka, og vi gør 

holdt i den lille by, Wanaka, 

inden vi fortsætter til Queens-

town. Byen kaldes med rette 

Adventure Capital of the World. 

Den er New Zealands outdoor 

mekka og syder af liv og ople-

velser. Her bydes på et uover-

truffent udvalg af spændende 

ture og adrenalinpumpende 

aktiviteter, men byen oser 

også af charme og ligger utro-

ligt smukt ved bredden af den 

293 km2 store Wakatipu, landets 3. største sø.

Vel fremme tjekker vi ind på vores hotel, 

hvorefter vi skal gå en tur ved Lake Mathe-

son, der på en god dag giver dobbelt op 

på det omkringliggende landskab af skov og 

bjergtinder, der spejler sig i søen. 

Efter gåturen holder vi fri resten af dagen, 

men der er rig mulighed for at spise godt i 

den lille hyggelige by. 

Begge gletsjere er 
omgivet af sneklædte 
bjergtinder, frodige 
regnskove og bul-
drende floder. Et 
fantastisk syn
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Dag 20. Queenstown på egen hånd
I kan i dag slappe af i Queenstown og lade 

rejsens mange indtryk bundfælde sig og evt. 

selv arrangere en lille vandretur ad en af 

byens utallige stier, som fører ind i naturen.  

Men jeres rejseleder er selvfølgelig også 

behjælpelig med andre forslag.

Queenstown var stedet, hvor den største 

guldfeber rasede i 1860’erne. I dag er byen 

centrum for alverdens vilde eventyr og dris-

tige sportsaktiviteter, så der er rigeligt at 

kaste sig ud i. 

Med sin perfekte beliggenhed ved landets 

3. største sø, Wakatipu, og omgivet af høje 

bjerge tilbyder Queenstown omkring 75 for-

skellige aktiviteter og attraktioner for den 

eventyrlystne turist.

Alle disse mere eller mindre vilde ting gør 

Queenstown til et unikt sted. Men der er 

også gode muligheder for shopping i byens 

outdoorbutikker. Hvorfor ikke prøve bungy 

jumping, white water rafting, jetboating, tan-

dem paragliding eller skydiving? 

Eller måske en mere rolig tur med T.S.S. Earn-

slaw, dampskibet fra 1912, hvor man sejler til 

den gamle farm, Walter’s Peak, hvor man får 

et indblik i fårefarmernes hverdag. Mulighe-

derne er uendelige her i Queenstown, og ikke 

mindst er der rig mulighed for at slappe af i 

skønne omgivelser. 

Dag 21. Queenstown – 
Milford Sound – Te Anau
Dagen i dag byder på et 

af rejsens absolutte højde-

punkter: Milford Sound. Det 

er endnu en uforglemmelig 

naturoplevelse, der byder 

på brusende vandfald ned 

i de regnskovsklædte dale, 

gletsjere, øde og spekta-

kulære fjorde mellem maje-

stætiske bjerge og ende-

løse strækninger af fabel-

agtige vyer. 

Fiordland er New Zealands største national-

park, og den er så smuk og enestående, at 

den også er på UNESCOs liste over verdens-

arv. Naturen her vil betage selv den mest 

kræsne naturelsker!

Vi kører først langs med Wakatipusøen 

og ankommer i løbet af formiddagen til 

byen Te Anau, som er udgangspunktet 

for sightseeing i området. Vi fortsætter 

yderligere godt to timer til 

Milford Sound, og denne 

strækning beskrives som 

en af verdens smukkeste. 

Vi kommer bl.a. gennem 

den smukke Eglingtondal, 

og senere skal vi gennem 

Homer-tunnelen, som det 

tog flere årtier at bygge.

Vi oplever nu udsigten over 

Mitre Peak, tinden som 

majestætisk rejser sig og 

spejler sig i Milford Sound. 

Denne fjord er den mest 

berømte og lettest tilgængelige af de 14 

fjorde i Fiordland National Park, og vi nyder 

en flot sejltur her og oplever den spektaku-

lære natur på nært hold.

Australien og New Zealand - på eventyr Down Under
25 dage

Queenstown var 
stedet, hvor den 
største guldfeber 
rasede i 1860’erne. 
I dag er byen centrum 
for alverdens vilde 
eventyr

Queenstowns fortryllende natur er udgangspunkt for en uendelighed af oplevelser. Er man ikke til rafting og 
bungyjump, er der heldigvis også rig mulighed for at opleve naturen til fods eller på en sejltur.

Hyggelig aftenstemning i Queenstown.
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MILDFORD SOUND

Milford Sound er den mest berømte 
fjord i Sydøens bedårende Fiord-
land Nationalpark. Et område der 
er blevet dannet af gletsjere gen-
nem mere end 100.000 år. Her 
sejler vi på fjorden med tårnhøje 
klippevægge og regnskov til alle 
sider, blot afbrudt af imponerende 
vandfald, der falder mere end 100 
meter ned i det ellers blanke dyb.
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DUNEDIN 

Dunedin er keltisk for Edinburgh, 
og det var da også skotske nybyg-
gere, der skabte byen i starten af 
1900-tallet, hvorfor vi også stadig 
kan se en masse fine bygninger 
med stærke referencer til Skotland. 
Byen er i dag en af landets største 
universitetsbyer, men for det rej-
selystne segment er det primært 
dyrelivet og verdens stejleste gade, 
Baldwin Street, der lokker. 

Måske er vi heldige og ser også delfiner, 

pingviner og sæler. Vi spiser frokost ombord 

(inkluderet), og efter sejlturen kører vi til-

bage til Te Anau. Her skal vi tilbringe en del 

af aftenen i nogle grotter, der lyses smukt 

op af lysende insekter. Turen begynder med 

en kort sejlads, inden vi glider ind i grot-

ternes mørke, hvor vi blandt andet skal 

gå rundt blandt kalkstensformationer og 

underjordiske vandfald.

 

Dag 22. Te Anau – Dunedin
I dag skal vi videre til den modsatte kyst, nær-

mere betegnet byen Dunedin. Turen tager rundt 

regnet fire timer, og vi forventer at være fremme 

til frokost. Byen, der ligger som et smørhul i det 

kuperede landskab, blev grundlagt i 1848 af 

skotske indvandrere og den har fortsat mange 

flotte bygninger fra dengang.

Vi tager et hurtigt kig på byen og dens vartegn, 

herunder en af verdens stejleste gader, Bald-

win Street. Herefter kører vi videre til Glenfal-

loch Gardens på Otago-halvøen, hvor en god 

frokost venter os på restauranten i den idylliske 

have. Vi stiller sulten og går en tur i haven, hvor 

rhododendron og andre botaniske skønheder 

udgør den skønne kulisse.

Otago-halvøen er hjemsted for to små pingvinarter, bl.a. 
de små blå pingviner, der er verdens mindste pingvinart. 
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Om eftermiddagen er der igen vilde dyr og 

smukke landskaber på programmet, når vi skal 

på ’wildlife tour’. På en ’off road’-køretur ser vi 

skræppende skarver og sæler, der daser på klip-

per i vandkanten. Vi nyder en betagende udsigt 

over land og hav og ser minipingvinerne, der 

lever på Penguin Beach. Ikke mindst nyder vi 

køreturen gennem de barske landskaber, der er 

helt og aldeles bjergtagende. 

Aftenen er på egen hånd. Her er mange gode 

spisesteder, endda med gode priser, der appel-

lerer til byens mange studerende, så det er bare 

om at tage for sig af retterne. 

Dag 23. Dunedin – Christchurch
I dag skal vi mod rejsens sidste destination, 

Christchurch, der også er sydøens største by og 

landets næststørste by. En længere tur på ca. 

5 timer, som vi vælger at dele op med skønne 

oplevelser på vejen. 

Efter en times kørsel når vi frem til Moeraki Boul-

ders, hvor naturen har foldet sig ud med egne 

kreative kunstværker. Stranden er spækket med 

kuglerunde sten, der er formet af vind og vejr 

gennem flere millioner af år. Sådan er forklarin-

gen ifølge videnskaben i hvert fald. Spørger vi 

maorierne er forklaringen en helt anden. Ifølge 

legenden er det forsteninger af forskellige ting, 

der engang faldt ud af en kæntret kano, som 

spiller en stor rolle i maoriernes mytologi. 

Uanset hvilken sandhed vi vælger at forholde 

os til, er det et særsyn, der 

venter os på stranden, hvor vi 

selvfølgelig nyder en stund med 

frisk vind i håret. 

Fra de runde sten på stranden 

kører vi videre til Oamaru, der lig-

ger længere oppe ad kysten. Her 

fristes man til at tro, at tiden har 

stået stille. Det lokale liv leves i 

slowmotion, pingvinerne vralter 

langsomt langs stranden og de 

victorianske bygninger er fra en tid, hvor alt 

var mere simpelt. Alligevel er byen på mange 

måder indbegrebet af ’cool’ med trendy caféer, 

kunstgallerier og masser af charme. 

Vi holder en lille pause i byen, tanker måske 

op med lidt mad, inden vi sætter kursen mod 

dagens og rejsens endelige mål, Christchurch. 

Vi er fremme i Christchurch først på eftermid-

dagen, og vi tager fluks på sightseeing i byen. 

Byen blev i 2010 og 2011 ramt af voldsomme 

jordskælv, men trods rystelserne er det meste 

af byen stadig fin og flot. Her er pastelfarvede 

engelskprægede bygninger, gamle sporvogne 

og moderne arkitektur. 

Vi besøger bl.a. Cathedral 

Square med den smukke 

engelske kirke, kommer 

forbi en park eller to og 

suger byens charme til os. 

Aftenen er til fri disposi-

tion. Rejselederen guider 

selvfølgelig gerne til byens 

bedste spisesteder på rej-

sens sidste aften. 

Dag 24. Christchurch og hjemrejse
Vi skal først flyve midt på eftermiddagen, så vi 

tager det roligt og får måske gjort de sidste ind-

køb og nyder en god frokost, inden vi kører til 

lufthavnen efter middag.  

Vi flyver med Singapore Airlines til Singapore, 

hvor vi skifter og flyver videre til København.

Dag 25. Ankomst til Danmark

Moeraki Boulders er gigantiske kuglerunde sten, der enten er 
formet af vind og vejr – eller af ting, der engang faldt ud af 
en kano, hvis vi spørger maorierne. 

Christchurch er en moderne storby med et strejf af historisk charme. Hop fx på en af de 
gamle sporvogne og oplev byen fra skinnerne. 

Australien og New Zealand - på eventyr Down Under
25 dage

Vi er fremme i Christ-
church først på efter-
middagen, og vi tager 
fluks på sightseeing 
i byen
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