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Krydstogt

Rundt om New Zealand inkl. Sydney
17 dage med dansk rejseleder

Eventyrligt krydstogt fra New Zealand til Australien
Drømmer du om at opleve New Zealand og Sydney, og har du samtidig lyst til 11 dages luksusliv ombord på Celebrity Cruises'
berømte skib, Celebrity Solstice, så er dette rejsen for dig. Vi begynder med et par dage i Auckland på Nordøen, hvor vi finder
os selv efter den lange rejse og oplever byens seværdigheder. Herefter sejler vi ind i det subtropiske paradis ved Bay of Islands,
hvor vi går i land for at opleve spektakulær natur med vulkaner og boblende mudderpøle og ikke mindst for at lære om maorierne og deres spændende kultur.
På Nordøen har vi yderligere stop i Wellington, inden vi når frem til Sydøen, hvor vi besøger hyggelige Dunedin og sejler ind i
New Zealands verdensberømte Fiordland National Park. Vi glider stille gennem Dusky, Doubtful og Milford Sound med stejle klippesider, brusende vandfald og delfiner, der springer – landskaber så smukke, at man næsten taber mælet.
Herefter stikker vi over Det Tasmanske Hav til Eden i Australien, og krydstogtet slutter i Sydney, hvor vi har et par oplevelsesrige
dage på land. Ud over store oplevelser på land er der også masser af oplevelser på skibet, når det gælder service, forplejning
og faciliteter. Celebrity Solstice har det hele: supergode restauranter, en velassorteret vinkælder, hyggelige barer, en spa, flere
pools, lokkende butikker, flotte shows og meget mere.
Krydstogtet inkluderer alle måltider, og vi spiser middag sammen om aftenen i skibets hovedrestaurant, men man har naturligvis også mulighed for at spise på egen hånd i specialrestauranterne. Vores rejseleder fører os rundt med sikker hånd, både
på skibet og på land og holder forskellige oplæg undervejs på krydstogtet. Alle udflugter i Auckland og Sydneý er inkluderet i
prisen, og herudover tilbyder vi en udflugtspakke med vores egne, private udflugter undervejs på krydstogtet, der byder på de
bedste oplevelser.
Glæd jer til et dejligt krydstogt rundt om New Zealand krydret med oplevelser i Sydney, Australien.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard teamet
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2 nætter Auckland
10 nætter krydstogt, Celebrity Solstice
2 nætter Sydney, Australien
Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Afrejse fra Danmark. Afrejse fra Københavns Lufthavn med kurs
mod Auckland og med et stop undervejs.

Dag 2.

Auckland, New Zealand. Vi ankommer til Auckland, hvor vi møder
rejselederen. Vi kører til et dejligt hotel for at hvile ud efter rejsen og
blive klar til de mange oplevelser, der venter os.

Dag 3.

Auckland. Veludhvilet skal vi rundt i Auckland, også kaldet City of
Sails. Vi oplever byen til fods bl.a. ved det gamle havneområde og
ved Auckland Art Gallery. Om aftenen har vi velkomstmiddag på
roterende restaurant på toppen af Sky Tower.

Dag 4.

Auckland og ombord på skibet. Vi tjekker ud af hotellet og har
lidt tid på egen hånd, inden vi køres til skibet Celebrity Solstice, der
stævner ud på havet kl. 18.00.

Dag 5.

Bay of Islands, ved tilkøb af udflugtspakken. Skibet ligger i Bay
of Islands, og vi tager på privat udflugt bl.a. til Puketi-skoven og
Waitangi, hvor maorierne bød engelske missionærer velkommen i
1819. Vi hører om de historiske begivenheder og oplever også den
smukke newzealandske natur.

Dag 6.

På havet. En dag på havet på vej mod New Zealands hovedstad,
Wellington. Tid til at nyde skibets mange faciliteter og forskellige
aktiviteter. Rejselederen holder flere oplæg undervejs de dage, vi er
på havet.

Dag 7.

Wellington, ved tilkøb af udflugtspakken. Byrundtur i hovedstaden Wellington inkl. landets flotte nationalmuseum, Te Papa, der
har udstillinger om både maorier og om landets flora og fauna.

Dag 8.

På havet. En dag på havet på vej mod Sydøen. Tid til afslapning på
skibet med alt inden for rækkevidde.

Dag 9.

Dunedin, ved tilkøb af udflugtspakken. Ankomst til Dunedin, der
blev grundlagt af skotske indvandrere i 1848. Her tager vi på privat
udflugt til Royal Albatross Centre og nyder smuk natur på Otagohalvøen. Vi besøger Larnach Castle og har tid i byens centrum.

AUSTRALIEN
Sydney

Bay of Islands

Eden

Auckland

NEW ZEALAND
Wellington
Milford
Doubtful
Fiordland National Park

Dunedin

Dag 10. Fiordland, New Zealand. Fiordland er New Zealands største nationalpark (12.000 km2), og den rummer adskillige ubeskriveligt
smukke fjorde. Skibet sejler ind i tre af de mest berømte - Dusky,
Doubtful og Milford Sound. Det bliver et syn, vi aldrig glemmer.
Dag 11-12. På havet. Vi forlader New Zealand og sejler til Australien. To
dage på havet, hvor vi igen kan nyde skibets mange faciliteter og
forskellige aktiviteter. Rejselederen holder foredrag undervejs.
Dag 13. Eden, Australien. Første møde med Australien er den lille hvalfangerby Eden. Vi har ikke noget fast program, men det vil være
muligt at gå i land med rejselederen og kigge sig omkring. Eventuelle
udgifter til transport med mere skal betales på stedet.
Dag 14. Sydney, på land igen. Krydstogtet er nu slut, og vi får fast grund
under fødderne. Vi tager på sightseeing i Sydney, hvor vi bl.a. skal
opleve den berømte Bondi Beach med skøn surferstemning og nogle
af byens dyreste og flotte kvarterer.
Dag 15. Sydney. Vi tager ud til fods og kigger på Sydneys højdepunkter,
beliggende indenfor gåafstand: det verdensberømte Operahus tegnet
af Jørn Utzon, The Rocks - den ældste bydel, hvor vi spiser frokost,
Sydney Harbour Bridge og lidt af det travle centrum med masser af
gode shoppingmuligheder.
Dag 16. Sydney og hjemrejse. Formiddagen fri indtil vi kører til lufthavnen og
sætter kursen mod København. Mulighed for forlængelse i Australien.

		Hvorfor vælge
		denne rejse?
•
•
•
•
•

Eventyrlig natur i New Zealand
Sejlads i Fiordland National Park
Helpension på Celebrity Solstice
Udflugter inkluderet i Sydney og Auckland
Små grupper, 15-24 deltagere

Dag 17. Ankomst til Danmark
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Dag 1. Danmark – Auckland, New Zealand
Vores eventyr begynder i Københavns Lufthavn, hvor vi tjekker ind på flyet og rejser til
Auckland, New Zealand, med et stop undervejs. Efter et måltid mad og en film eller to er
det en god ide at putte ørepropper i ørerne og
få noget søvn.
Dag 2. Ankomst til Auckland, New Zealand
Vi ankommer til Auckland, hvor rejselederen
venter på os. Vi tager direkte til vores dejlige
hotel, der ligger centralt i byen, og for de fleste
lokker en god nats søvn efter den lange rejse.
Dag 3. Auckland, sightseeing og velkomstmiddag på toppen af Sky Tower
I dag skal vi sammen med rejselederen se nærmere på Auckland. Efter en god nats søvn og
lækker morgenmad tager vi traveskoene på for
at opleve dele af Auckland til fods.
I de senere år er der sket store ændringer i
bybilledet, og vi skal bl.a. se, hvordan det
gamle havneområde i dag er et yderst mondænt og spændende kvarter. Vi lægger også
vejen forbi byens skønne kunstmuseum Auckland Art Gallery, der ligger klods op ad Albert
Park, som er en del af det originale område
omkring Aucklands gamle universitet.
Der bliver også lidt tid på egen hånd om eftermiddagen, inden vi om aftenen inviterer på en

dejlig velkomstmiddag i det 328 meter høje
Sky Towers roterende gourmet restaurant, The
Orbit (drikkevarer er for egen regning).

I det krystalklare vand boltrer både pingviner,
sæler og delfiner sig hjemmevant, og sejl- og
motorbåde tøffer rundt i de smukke omgivelser.

Fra restauranten har vi en fantastisk udsigt ud
over Auckland. Sky Tower har mange funktioner og huser bl.a. byens store kasino, og så
siges det at være det højeste tårn på den sydlige halvkugle.

Skibet lægger til i Waitangi - et historisk område,
hvor maorierne og englænderne i 1840 underskrev den traktat, der grundlagde New Zealand. Området er kendt som Waitangi Treaty
Grounds, det er New Zealands vigtigste historiske sted og kaldes også for nationens vugge.

Dag 4. Auckland, tjek-ind på
Her nyder vi en traditionel maorivelkomst
Celebrity Solstice og ud på havet
efterfulgt af en maorikonVi har god tid i dag og kan kigge
cert og en rundvisning i
os lidt omkring på egen hånd,
Waitangi (kræver tilkøb af
inden vi i løbet af eftermiddaudflugtspakke). Vi skal også
gen bliver kørt til havnen, hvor
høre lidt af historien om den
Celebrity Solstice venter os. Vi
finder vores kahytter hver især
I det krystalklare vand omstridte traktat, før vi stiger ombord på en bus, der
og tager måske en runde på
boltrer både pingvitager os på sightseeing i
skibet.
ner, sæler og delfiner
området.
sig hjemmevant, og
Kl. 18.00 blæses der til afgang,
sejl- og motorbåde
Vi kører først til byen Keriog det skal måske fejres med en
tøffer rundt i de
keri, hvor vi får lidt til den
drink på dækket, inden vi mødes
smukke omgivelser
søde tand, når vi besøger
i skibets hovedrestaurant til den
Makana-chokoladefabrikken. Her er også en
første af en lang række middage på havet.
cafe, hvor det er muligt at købe lidt frokost
Dag 5. Bay of Islands, New Zealand, privat (for egen regning).
udflugt med spændende maorihistorie
Vores første stop med skibet er i den smukke Turen fortsætter til Kerikeri Basin, hvor maoBay of Islands, Nordøens subtropiske, rekrea- rierne bød engelske missionærer velkommen
i 1819. Maorierne lod dem etablere en mistive paradis, som består af 144 grønne øer.

Vi oplever Auckland til fods og begynder med en gåtur i det hyggelige havneområde.
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New Zealands befolkning, kiwier som de bliver kaldt, er sammensat af ca. 70 % efterkommere af europæere og 14 %
maorier og derudover bl.a. asiater og Stillehavsfolk.

NORDØEN OG BAY OF ISLANDS
Vores første stop på krydstogtet rundt om New Zealand er
ved den smukke Bay of Islands, Nordøens ferieparadis med
144 grønne øer. Måske byder springende delfiner os velkommen, når vi lægger til ved Waitangi for at komme i land
via tenderbåde.
På Nordøen skal vi udover Bay of Islands opleve Auckland,
landets største by også kaldet City of Sails, hvor vi oplever
seværdighederne til fods, samt hovedstaden Wellington,
hvor vi sættes grundigt ind i landets og i særdeleshed i
maoriernes historie.
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CELEBRITY SOLSTICE
– SOLSKIN OMBORD!
Dette skib, som har navngivet hele Solstice-klassen, blev søsat i 2008 og har
plads til 2.850 passagerer, hvilket gør det
til et forholdsvist lille skib. Det blev renoveret i 2016.
Solstice betyder solhverv, dvs. de to tidspunkter i løbet af sommer og vinter, hvor
solen står højst på himlen. Og I kan forvente meget solskin ombord i form af fremragende service, supergode restauranter
og barer og et væld af faciliteter. På madfronten kan I ud over hovedrestauranten
vælge f.eks. den lækre italienske restaurant
Tuscan Grille eller den spændende Silk Harvest, som serverer asiatisk mad.
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sion, og to af husene fra dengang står her stadig: Mission House, hvor en af missionærerne
boede, og Stone House, der fungerede som
pakhus og butik. Vi besøger dem begge.
Vi slutter dagens oplevelser af med et spændende besøg i Puketiskoven, hvor nogle af
de berømte og endemiske kauritræer står. En
gang dækkede træerne, der er nogle af verdens største, det meste af området nord for
Auckland, men i dag er der kun ganske få tilbage. De er i sagens natur fredet - og ganske
overvældende.
Vi skal være ombord på Celebrity Solstice igen
sidst på eftermiddagen, hvor skibet stævner
ud på havet igen.
Dag 6- På havet, tid til at lære
skibet at kende
Celebrity Solstice, som har navngivet hele
Celebrity Cruises' Solstice-klasse, er et klassisk
krydstogtskib tegnet i et smukt design med
interiør i bl.a. teaktræ og glas.
Skibet er spækket med faciliteter - f.eks. flere
pools, en fantastisk spa, et veludstyret fitnesscenter, teater og adskillige barer og caféer.
Der er naturligvis også et elegant kasino om
bord samt toldfri butikker. Skibets mange
restauranter er et kapitel for sig. I hovedre-

stauranten er al mad inkluderet i prisen, og i
temarestauranterne, der bl.a. omfatter en italiensk, en asiatisk og en sushi restaurant, betaler man et gebyr til gengæld for ekstra luksus
og anderledes mad end i hovedrestauranten.
Der er god tid til at udforske skibet og finde en
yndlingskrog, hvor man kan slå sig ned med
en god bog.

Dag 7. Wellington, privat udflugt
med besøg på nationalmuseet
Vi er nået frem til Wellington, New Zealands
hovedstad, og her går vi i land hele dagen for
at se nærmere på nogle af byens seværdigheder og historiske steder.
Turen rundt i Wellington, som kræver tilkøb af
udflugtspakken, foregår med vores egen bus,
og vi begynder med at køre langs vandet, gennem Orietal Bay og op på toppen af Mount
Victoria, hvorfra vi har en flot udsigt
over byen, havnen og Cookstrædet.

Hver aften bringes en avis ud til kahytterne,
hvor man kan læse
om de forskellige
aktiviteter, der udbydes om bord, som
f.eks.
forestillinger
i teatret, forskellige
Celebrity Solstice,
foredrag og lignende.
som har navngivet
Det er en god idé at
hele Celebrity Cruises'
læse avisen, så man
Solstice-klasse, er et
kan være det rigtige
klassisk krydstogtsted på det rigtige
skib tegnet i et smukt
tidspunkt.
design med interiør i

bl.a. teaktræ og glas

De dage, hvor vi er på
havet, holder rejselederen forskellige private
foredrag for Stjernegaards gæster om bl.a. de
oplevelser, der venter os forude. Der foreligger ikke et fast program for foredragene, men
rejselederen sørger for at annoncere dem, så
alle kan være med.

Wellington er en forholdsvis lille hovedstad med kun omkring 400.000 indbyggere.

Herfra kører vi til New Zealands nationalmuseum Te Papa - et fantastisk
godt museum, der åbnede i 1998.
Det anvender bl.a. moderne teknologi til at præsentere landets flora og
fauna og den spændende historie.
Her findes en hel etage med fokus
på maoriernes kultur, og vi har vores
egen guide i en times tid, som sørger for, at vi får det hele med.

Det er blevet frokosttid, og der vil være mulighed for at få en bid mad for egen regning i
området omkring Lambton Quay. Herefter
tager vi kabelbanen til byens fine botaniske
have, hvor vi trækker lidt frisk luft, og ombord
på bussen kører vi gennem forstæderne til for-

På Te Papa-natioalmuseet får vi en interessant indføring i
maoriernes historie og kultur.
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retningskvartererne og til den såkaldte Beehive
(bikuben), hvor New Zealands parlament holder til. Sidste stop ved den historiske St. Paulskirke, inden vi er tilbage på skibet. Om aftenen
mødes vi igen til middag i hovedrestauranten.
Dag 8. På havet, tid
til afslapning
Vi sejler nu fra Nordøen og
et godt stykke ned langs
Sydøen, så vi har et helt
døgn, hvor vi kan slappe
af på skibet og nyde dets
mange faciliteter.

vil fortælle os om kongealbatrossens levevis.
Fra observatoriet kigger vi ud på verdens eneste fastlandskoloni af denne majestætiske fugl
med et vingefang på hele 3 meter.

Herefter kører vi til New Zealands eneste slot,
Larnach Castle, der blev bygget i 1871 af en
velhavende handelsmand. Vi får
en rundvisning, nyder lidt tid i den
smukke have og spiser måske en
bid mad (for egen regning), inden vi
kører tilbage til Dunedin - en smukt
beliggende, kuperede universitetsby
Skibet er nu nået til
med ca. 120.000 indbyggere.
en af New Zealands

allerstørste seværMåske har man lyst til at digheder, nemlig den Vi kommer bl.a. forbi Baldwin
Street, en af verdens stejleste
se en forestilling i skibets spektakulære Fiordgader, og vi venter gerne, hvis
teater, dyrke motion i det land-nationalparken
nogen har mod på at løbe op til topflotte fitnesscenter eller
nyde en stund i det overdækkede poolområde, pen! Dunedin blev grundlagt i 1848 af skotske
indvandrere og har fortsat mange flotte bygninsom er forbeholdt det voksne publikum.
ger fra dengang. Der vil være noget tid på egen
Dag 9. Dunedin, privat udflugt til bl.a. hånd i byen, inden vi kører retur til skibet sidst
på eftermiddagen.
Royal Albatross Centre
Vi er nu nået til Port Chalmers uden for
Dunedin, og vi tager afsted på en privat Dag 10. Fiordland, New Zealand,
udflugt, som er en del af den pakke, der kan sejlads i UNESCO-verdensarv
tilkøbes rejsen. Vi kører over Otago Peninsula Skibet er nu nået til en af New Zealands allertil Royal Albatross Centre, hvor en kyndig guide største seværdigheder, nemlig den spektaku-

Fra Port Chalmers besøger vi Dunedin, og her trænger vi til at komme i land efter tre dage på havet.
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FIORDLAND NATIONAL PARK
Vi sejler med vores eget skib ind i den eventyrligt smukke Fiordland National Park, som er
UNESCO verdensarv. Om morgenen sejler vi ind
i Dusky Sound, mens disen letter, og delfinerne
kommer til overfladen for at sige godmorgen.
Herefter sejler vi ind i Doubtful Sound, den
dybeste af fjordene med hele 421 meter ned til
bunden. I Milford Sound snapper vi efter vejret,
mens vi glider roligt afsted på den blanke fjord.
Stejle irgrønne klipper rejser sig dramatisk fra
vandet op mod himlen, og vandfald falder blidt
ud over kanten.
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MAORIERNE
Maorierne, som er New Zealands oprindelige
befolkning, indvandrede fra det østlige Polynesien fra 800-tallet og frem til 1300-tallet.
De levede i temmelig krigeriske stammer med
en høvding og et præsteskab som ledelse, og
deres særlige kultur nåede sit højdepunkt i
1700-tallet. Der er i dag omkring 300.000
maorier i New Zealand, og selvom de er
velintegreret med efterkommerne af kolonisterne, så holder de fast i deres etniske identitet og kulturelle særpræg.
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lære Fiordland-nationalpark, der ligger i det
nederste sydvestlige hjørne af Sydøen.
Parken er takket være sine
stejle bjerge, dybe fjorde og
u-formede dale så enestående, at den er på UNESCOS
liste over verdens naturarv.
Med et areal på 12.000 km2
er Fiordland den største af
New Zealands 14 nationalparker, og den kan på sin vis
minde om de smukke fjorde i
Norge, omend flora og fauna
er anderledes her på den sydlige halvkugle.

Kipling beskrev i sin tid fjorden som verdens
8. vidunder, og at opleve dette hjørne af
New Zealand fra søsiden er et af krydstogtets absolutte naturhøjdepunkter.

Forfatteren Rudyard
Kipling beskrev i sin
tid fjorden som verdens 8. vidunder, og
at opleve dette hjørne
af New Zealand fra
søsiden er et af krydstogtets absolutte
naturhøjdepunkter

Vi sejler ind i nationalparken
tidligt om morgen og skal i
løbet af dagen opleve tre af de mest berømte
af parkens 14 fjorde, som pudsigt nok alle
sammen hedder "sounds". Dette er dog misvisende, idet de alle er fjorde. Den første er
Dusky Sound, som vi sejler ind i ved 8-tiden
om morgenen.

Den enestående natur vil uden tvivl få de
fleste til at tabe mælet. Forfatteren Rudyard

Herefter sejler vi ind i
Doubtful Sound, hvor der
er 421 m ned til bunden
– her er så stille og så
smukt, at man må knibe
sig i armen.

Den sidste fjord er Milford
Sound, som vi kender fra
adskillige turistbrochurer.
Ved 18-tiden fortsætter
skibet ud på Det Tasmanske Hav, og vi kan nu se
frem til to dage på havet.
Dag 11-12. På havet mod Australien,
tid til afslapning
Sørejsen rundt om New Zealand er slut, og vi
har sat kursen mod Australien - en strækning
på over 2.000 km, så det tager et par dage.
Det er igen oplagt at nyde de mange muligheder, som skibet byder på.

I den fine Cellar Masters-vinbar kan man
f.eks. prøve forskellige vine fra hele verden,
og man vælger pr. glas og kan selv bestemme,
om man vil have en lille eller en lidt større
smagsprøve. Drikkevarer fra denne bar er ikke
inkluderet i rejsens pris, men betaling foregår
nemt med det ”kreditkort”, som alle passagerer er udstyret med på krydstogtet. Har man
interesse i god vin, er det let at få nogle timer
til at gå her.
Rejselederen vil også invitere til sørejsens sidste foredrag, og er der yderligere tid til overs,
kan man overveje at besøge spaen.
Dag 13. Eden, Australien, i land
på egen hånd eller med rejselederen
Vores første møde med Australien bliver en
mindre by ved navn Eden, der ligger ca. 480
km syd for Sydney på det, som så smukt kaldes Safirkysten. Byen er en gammel hvalfangerby, og det er stadig hvalerne, der trækker
turister til byen.
Fra maj til november kan man se spækhuggere i havet ud for byen, så i den forstand
kommer vi uden for sæson, men inde på land
kan man besøge Eden Killer Whale Museum,

Vores første stop i Australien er i Eden, der ligger smukt på den såkaldte Safirkyst. Det er en gammel hvalfangerby, og dem, der har lyst, kan besøge museet, der
fortæller historien om dette erhverv.
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som har interessante udstillinger om både
hvalerne og fangsten af dem. Herudover har
byen et ikonisk fyrtårn og en virkelig smuk
kyststrækning, hvor man kan gå en dejlig tur
og få vind i håret.
Vi har ikke lagt noget specifik program for dagen,
men man har mulighed
for at gå på opdagelse
sammen rejselederen eller
på egen hånd, hvis man
hellere vil det. Bemærk
at eventuelle udgifter til
transport og entré skal
betales på stedet.

Vi passerer St. Mary's Cathedral og Kings
Cross, sidstnævnte er Sydneys underholdningscentrum, hvad nattelivet angår. Herefter
bevæger vi os ud i forstæderne og stopper ved
den berømte Bondi Beach
på Stillehavskysten, som er
et surferparadis uden lige.
Bølgerne er kæmpestore og
surferne frygtløse - et sjovt
sted at hænge ud.

Vi begynder med et
besøg i det berømte
Sydney Opera House,
der er tegnet af den
danske arkitekt Jørn
Utzon, Det er et af
verdens allermest
kendte bygningsværker

I løbet af eftermiddagen
kører vi ind til centrum igen
og indlogerer os på et dejligt
hotel, hvor vi har to overnatninger.

Dag 14. Sydney, på land
igen og sightseeing
Vi ankommer til Sydney tidligt om morgenen,
og Celebrity Solstice lægger til kaj lige midt i
byen.

Vi kan glæde os over at bo
i gåafstand til masser af
restauranter og til byens butikker – hvis man
kan lide at shoppe, så er man kommet til det
rigtige sted.

Efter morgenmaden forlader vi skibet og tager
på en køretur gennem byens spraglede shoppingområde og Chinatown og videre til Mrs.
Macquarie's Chair, hvorfra man har en uovertruffen udsigt over havnen og kan fotografere
både Operahuset og Sydney Harbour Bridge.

Dag 15. Sydney, Operahuset og The Rocks
Vi har en hel dag til fods i skønne Sydney.
Byen blev grundlagt i 1788 og er dermed
Australiens ældste by, men ikke hovedstad i
landet – den ære tilfalder Canberra længere
sydpå.

Sydney Opera House er en af verdens mest kendte bygninger.
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SYDNEY
Sydney er med sine små 5 mio. indbyggere Australiens største by og landets
finanscentrum. Den ligger smukt ved
naturhavnen Port Jackson med skønne
badestrande inden for rækkevidde
og er kendt for sin kosmopolitiske og
afslappede atmosfære og for sin mangfoldighed på den kulinariske front.

Sydneys berømte Harbour Bridge kaldes i daglig tale The Coathanger (bøjlen). Den blev åbnet i 1932 og er sammen med Operahuset byens vartegn.
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Der hersker en dejlig afslappet stemning i Sydney. Vi har god tid til at slentre rundt i byen og opleve de største seværdigheder og slå os ned og få en kop kaffe
på havnefronten.
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Krydstogt - rundt om New Zealand
inkl. Sydney
17 dage med dansk rejseleder
Til gengæld er den hovedstad i staten New
South Wales, den mest befolkede af landets
seks stater. Ud af Australiens befolkning på
ca. 25 mio. bor næsten 8 mio. i denne stat.
Og over 5 millioner bor i Sydney.
Vi begynder med et besøg i det berømte Sydney Opera House, der er tegnet af den danske arkitekt Jørn Utzon. Det er et af verdens
allermest kendte bygningsværker, og det har
en spektakulær beliggenhed ved en af verdens smukkeste naturhavne. Bygningen er
ganske enkelt synonym med Sydney, og som
dansker føler man sig stolt. Vi hører historien om husets dramatiske tilblivelse, fra Jørn
Utzon vandt arkitektkonkurrencen i 1957, og
til bygningen stod færdig i 1973.
Utzon forlod projektet i 1966 efter uoverensstemmelser med statens politikere, og da
huset blev indviet, var det med et andet indre
end det, Utzon havde forestillet sig.
Det ydre er dog helt og holdent Jørn Utzons
værk, og det regnes for at være et af 1900-tallets arkitektoniske 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.

skal stege vores kød på grillen og hente friske
salater i baren – en ægte Aussie-oplevelse.
Herefter fortsætter vi gåturen rundt i den centrale del af Sydney. Vi kigger nærmere på de
historiske bygninger i The Rocks, går under
Sydney Harbour Bridge – et andet af byens
vartegn, der også kaldes The Coathanger (bøjlen), og kigger lidt på det travle
down town med gode shoppingmuligheder.

Efter Operahuset spadserer vi til den hyggelige bydel The Rocks, der ligger ned til Sydneys berømte havn,
Port Jackson. Det
var her, de første
engelske
straffefanger slog sig ned
i 1788, efter de var Herefter fortsætter vi
blevet deporteret gåturen rundt i den
så langt væk, som centrale del af Sydney.
man kunne komme Vi kigger nærmere på
på den tid.
de historiske bygninger

The Rocks og går under
Sydney Harbour Bridge

De gamle pakhuse
og barakker ses
stadig på kajen, men i dag er de omdannet
til hyggelige restauranter, barer, museer, gallerier og butikker.

Her spiser vi frokost på en BBQ-restaurant,
hvor vi skal arbejde lidt for føden, idet vi selv
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Om aftenen arrangerer rejselederen
en fælles middag for dem, der har
lyst (for egen regning), i det travle
og sjove område ved Darling Harbour
som afslutning på vores eventyr.

Dag 16. Sydney og hjemrejse
Vi har fri om formiddagen til at sige farvel til Sydney, inden turen går til lufthavnen for
at påbegynde hjemrejsen med et enkelt stop
undervejs. Hvis I har lyst til flere oplevelser, er
det naturligvis muligt at forlænge rejsen.
Dag 17. Ankomst til Danmark

FORLÆNG REJSEN I AUSTRALIEN ELLER SINGAPORE
Måske har I lyst til at opleve endnu mere, nu hvor I alligevel er fløjet om på den anden side af jordkloden.
Australien er fuld af muligheder, og det er oplagt at forlænge rejsen, f.eks. med nogle dage i Australiens røde center med den berømte monolit Uluru,
aboriginernes helligste sted også kendt som Ayer's Rock. Nogle dage i Cairns eller Port Douglas på østkysten tæt på Great Barrier Reef er også en
spændende mulighed, som skal opleves, inden verdenshavene bliver for varme og koralrevet forsvinder.
En anden mulighed er at stoppe i Singapore på ud- eller hjemrejsen. Det har to formål: Dels er det godt til at bekæmpe eventuelt jetlag efter en
lang flyrejse, dels har man tid til at opleve Singapore, som er en af Sydøstasiens allerskønneste storbyer. Med Singapore Stopover-pakken får I gode
priser på velbeliggende hoteller i forskellige prisklasser og desuden fri adgang til mange af byens seværdigheder.
Ring til Stjernegaard og hør om mulighederne for at forlænge rejsen i Australien eller Singapore.
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Verden er vidunderlig

Udsigt over Auckland, New Zealands største by, der er bygget på 48 udslukte vulkaner.
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