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Krydstogt

Australien og New Zealand
20 dage med dansk rejseleder

Til lands og til vands
En rejse til den anden side af jordkloden er måske en, man kun tager en enkelt gang i sit liv. Derfor er det vigtigt at få så meget
som muligt med, og det er præcis, hvad denne rejse kan tilbyde. Den kombinerer nemlig en rundrejse på land i Australien med
et 10 dages krydstogt fra Sydney til New Zealand med besøg på både Sydøen og Nordøen. Vi skal ikke lade os afskrække af de
store afstande. Vi flyver indenrigs i Australien og sejler de store afstande om natten - derfor har denne rejse kun få rejsedage,
selvom den er fyldt til bristepunktet med oplevelser.
Vi flyver ind til Cairns i det nordøstlige Australien, hvor vi skal på oplevelse i Kurandaregnskoven og på en sejltur ud til The Great
Barrier Reef, verdens største koralrev, der angiveligt kan ses fra månen, men som bliver mindre og mindre år for år. I det centrale
Australien nyder vi synet af Uluru, Ayers Rock, og introduceres til aboriginernes levevis og spændende mytologi.
Herefter flyver vi videre til Sydney – kærlighed ved første blik for de fleste. Vi udforsker bl.a. Jørn Utzons Operahus, en af denne
verdens mest markante og smukkeste bygninger, og griller vores egen frokost ”Aussie-style”.
Det dejlige skib Celebrity Solstice venter os i havnen, og efter to dage på havet sejler vi direkte ind i det eventyrlige Fiordland
National Park gennem Milford, Dountful og Dusky Sound. Her har vi første parket til irgrønne, stejle klipper, florlette vandfald og
måske springende delfiner og søvnige sæler.
De øvrige stop på Sydøen er ved Dunedin og Christchurch, og på Nordøen lægger skibet til i Wellington, Tauranga og Auckland.
Vi oplever spændende maorikultur, spektakulær natur med boblende mudderpøle, spruttende gejsere og majestætiske albatrosser, bare for at nævne nogle få ting.
Alle dage på skibet har vi helpension – og gratis drikkepakke hvis man bor i udvendig eller balkonkahyt –og vi rejser i små grupper med 15-24 deltagere. Alle udflugter på rundrejsen i Australien før krydstogtet og udflugten i Auckland til sidst er inkluderet,
og herudover tilbyder vi en udflugtspakke med private udflugter undervejs på togtet, hvor rejselederen gør os klogere.
Vi ønsker jer rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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3 nætter Cairns, Australien
2 nætter Ayers Rock - 2 nætter Sydney
9 nætter krydstogt, Celebrity Solstice
1 nætter Auckland, New Zealand
Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Afrejse fra Danmark. Afgang fra Københavns Lufthavn med
Singapore Airlines over middag. Vi indstiller os på en lang rejse,
hvor vi skifter fly i Singapore.

Dag 2.

Cairns, Australien. Vi lander i Cairns i det nordlige Australien sidst
på eftermiddagen lokal tid og indlogerer os på hotellet. På hovedet i
seng efter middagen.

Dag 3.

Cairns. Med katamaran ud til revet, hvor vi får mulighed for at
snorkle i det klare vand og se forunderlige fisk og koraller. Vi har fem
timer ved revet - oplev det, inden det er for sent!

Dag 4.

Cairns. En fuld dag i den grønne, frodige regnskov med Kuranda
Scenic Railway med bl.a. 7,5 km gondoltur over trækronerne.

Dag 5.

Cairns –Ayers Rock (Uluru). Med fly til Ayers Rock, hvor vi indkvarteres meget komfortabelt. Om aftenen mulighed for at tilkøbe en
helt særlig middag under stjernerne: Sounds of Silence Dinner.

Dag 6.

Ayers Rock (Uluru). En solopgang over den røde sten glemmer vi
aldrig. Vi tager på den berømte malavandring ved Ayers Rock og
hører om spændende aboriginerkultur og -mytologi. Også vandring
ved The Olgas (Kata Tjuta).

Dag 7.

Ayers Rock – Sydney. Vi flyver videre til Sydney og indlogerer os i
gåafstand til det bedste af byen.

Dag 8.

Sydney. Sydneys højdepunkter: det verdensberømte Operahus
tegnet af Jørn Utzon, The Rocks - den ældste bydel, hvor vi spiser
en lækker frokost, Sydney Harbour Bridge, også kendt som The
Coathanger (bøjlen) og lidt af det travle centrum med masser af
shoppingmuligheder.

Dag 9.

Sydney og ombord på skibet. Vi tjekker ud af hotellet efter morgenmaden og tager med vores egen bus på sightseeing i Sydney.
Vi skal bl.a. opleve den berømte Bondi Beach med skøn surferstemning og nogle af byens dyreste og flotte kvarterer, inden vi midt på
eftermiddagen tjekker ind på Celebrity Solstice, der ligger midt i
Sydney Harbour. Der er afgang først på aftenen.

Cairns
(Great Barrier Reef)

AUSTRALIEN
Ayers Rock
Sydney
Tauranga

Auckland
Rotorua

NEW ZEALAND
Milford
Doubtful
Dusky
Fiordland
National Park

Christchurch

Wellington

Dunedin

Dag 10-11. På havet. Tid til at slappe af på skibet i dejlige rammer.
Dag 12. Fiordland National Park. Sejlads i de berømte og vanvittigt smukke
fjorde, Milford, Doubtful og Dusky Sound med stejle klipper, regnskov, vandfald og springende delfiner.
Dag 13. Dunedin. Ved tilkøb af udflugtspakken: Besøg i hyggelige Dunedin,
ved Royal Albatross Centre på Otago Pensinula og på Larnach Castle.
Dag 14. Christchurch. Ved tilkøb af udflugtspakken: Vi besøger Sydøens
største by, Christchurch.
Dag 15. Wellington. Vi har ikke noget fast program i dag, 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 16. På havet. Vi sejler langs Nordøens østlige kyst på vej mod Tauranga.
Dag 17. Tauranga. Ved tilkøb af udflugtspakken: På udkig efter spruttende
gejsere og boblende mudderpøle omkring Rotorua.
Dag 18. Auckland. Krydstogtet er nu slut, og vi får fast grund under fødderne i Auckland, City of Sails. Besøg i bl.a. Mission Bay og Parnell,
der emmer af kolonistil. Mulighed for afskedsmiddag på roterende
restaurant på toppen af Sky Tower.
Dag 19. Auckland, hjemrejse. Til fods rundt i Auckland, bl.a. ved det gamle
havneområde og ved Auckland Art Gallery inden hjemrejsen begynder. Vi rejser via Singapore med ankomst til Danmark næste dag.

!

		Hvorfor vælge
		denne rejse?
•
•
•
•
•
•

En ’once-in-a-lifetime’ rejse
Unik rundrejse over land kombineret med krydstogt
Great Barrier Reef og Ayers Rock
Sydney, kærlighed ved første blik
New Zealands natur og maorikultur
Små grupper, 15-24 deltagere

Dag 20. Ankomst til Danmark
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THE GREAT BARRIER REEF
Under havoverfladen på 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 verdensarvliste over verdens vigtigste
fredede områder. Her venter en
oplevelse for livet!
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vores rejse begynder i Københavns Lufthavn
i løbet af formiddagen, hvor vi tjekker ind på
flyet til Singapore, der afgår lige over middag.
Vi har to lange flyvninger på i alt 20 timer foran
os, fra København til Singapore og fra Singapore til Cairns, Australien, så vi må indstille os
på at nyde den gode service ombord og forsøge at få noget søvn, så vi er klar til eventyr.
Hvis man ikke bryder sig om så lang en flyvetur, er det muligt at tilkøbe en stopover-pakke
i Singapore. Pakken inkluderer overnatninger
og gratis adgang til en lang række af byens
seværdigheder.
Dag 2. Ankomst til Cairns, Australien
Vi strækker benene i Singapores lufthavn,
inden vi går ombord på den sidste flyvning til
Cairns, hvortil vi ankommer sidst på eftermiddagen. Cairns, der ligger i delstaten Queensland i det nordøstlige Australien, er kendt som
porten til The Great Barrier Reef, og vi bydes
velkommen med et dejligt tropiske klima.
Vi tjekker ind på vores hotel, der ligger på
byens havnefront, og efter et måltid mad har
de fleste nok mest lyst til at trække sig tilbage
og nyde, at man kan ligge helt ned og sove.
Dag 3. Cairns, sejltur og
snorkling på Great Barrier Reef
Vi er heldige, at vi lever i en tid, hvor vi stadig har mulighed for at opleve The Great Bar-

rier Reef - et af verdens naturlige vidundere.
Revet er verdens største levende organisme
og strækker sig over 2000 km langs den nordlige del af Australiens østkyst.

vand, når man er mættet med oplevelser, og
turen inkluderer te, kaffe, drikkevand og frokostbuffet.

Under havets overflade venter fisk og koraller
i alle regnbuens farver og i alverdens finurlige former. De søde klovnefisk (nemo'er) kigger ud
fra deres hjem i søanemonerne, papegøjefisken viser
sine smukke turkise farver
frem og måske en havskildHusk at pakke badetøj, et
Vi kører med vores
padde eller en (ufarlig) revhåndklæde (kan lejes på
bus til den charmehaj svømmer roligt forbi os.
hotellet) solcreme, solbriller
rende gamle Freshog solhat til denne dag på
water Station, hvorfra Det er svært ikke at blive
vandet.
veterantoget, Kuranda begejstret, når man stikker
Scenic Railway, udgår hovedet ned under havets
overflade.
Vi går ned til Cairns Reef Fleet
Terminal og går om bord på Reef Magic Cruises’ high speed-katamaran, som vil bringe Vi sejler tilbage til Cairns kl. 15.30 og er
os til selskabets store platform, der ligger ved fremme kl. 17.00, hvorefter vi går tilbage til
en beskyttet lagune på kanten af Great Bar- vores hotel.
rier Reef – en sejltur på ca. 1½ time. Her ved
platformen er vandet krystalklart og rent, og Dag 4. Cairns, på tur i regnskoven med
den store undervandsverden venter på at blive Kuranda Scenic Railway
I dag skal al vi opleve den frodige regnskov,
udforsket.
som ligger i Cairns' baghave. Vi kører med
Der er muligheder for alle, uanset om man vores bus til den charmerende gamle Freshhar mod på at snorkle, dykke eller blot vil water Station, hvorfra veterantoget, Kuranda
betragte sceneriet i tør tilstand fra en slags Scenic Railway, udgår.
undervandsbåd. Man kan deltage i snorkelture med en marinebiolog som guide, eller Vi skal med toget gennem regnskoven, som
man kan bevæge sig ud på egen hånd. Der er noget af den ældste skov i verden med miler soldæk og mulighed for at skylle sig i fersk- lioner af år på bagen og hjemsted for et utal
Det 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.

Ved Red Peak Station kan vi gå ud på hængebroer og opleve Kurandaregnskoven fra endnu en vinkel.

Kurandaregnskoven uden for Cairns opleves fra oven, når vi svæver med
gondol henover trækronerne på en 7,5 km lang strækning.
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af tropiske planter. Toget snor sig langsomt
opad gennem skoven, over broer og gennem
tunneller, forbi stejle bjergskråninger og brusende vandfald på en ca. to timer lang tur til
den lille by Kuranda midt i regnskoven.

opvisning går vi på en såkaldt Dreamtime
Walk med en pamagirri-guide, som sætter os
ind i aboriginernes kultur og vi får bl.a. mulighed for at kaste med boomerang.

Vi spiser en frokost midt i regnskoven, og
Vi forlader toget på den fine, gamle station herefter går turen videre med Skyrail til Caravonica Lakes Station. Her
i Kuranda og går en tur i den
får vi en fornemmelse af
lille by, som har et hav af
regnskoven fra oven, når vi
cafeer og butikker, der sælger
i gondoler svæver henover
smykker, tøj og brugskunst.
trækronerne på den 7,5 km
Herefter kører vi til Kuranda
lange strækning med udsigt
Rainforestation, som byder
Her lander vi midt i
over hele den tropiske nordpå en vifte af interessante og
det røde, øde landlige del af Queensland med
sjove aktiviteter.
skab, hvor aboriginerne hersker, og får det blå hav i baggrunden.
Hovedattraktionen er nok en
en skarp kontrast til
tur gennem regnskoven i et
det grønne landskab Der er to stops undervejs.
Det første ved Barron Falls
amfibiekøretøj, en såkaldt
Army Duck fra 2. Verdenskrig med 6-hjulstræk, Station, hvor vi får vi et spektakulært syn ud
propeller og ror, som både kan køre og sejle. over Barron Falls Gorge, en dyb kløft med
På landjorden ser vi bl.a. sjældne orkideer og stejle granitvægge og brusende vandfald
hører om de mange forskellige slags træer og omkranset af regnskoven, og når vi stiger ud
bregner, som vokser i regnskoven, og når vi på stationen, går vi ud til et par udkigsposter,
kører ud i vandet, får vi selskab af nysgerrige hvor vi har en enestående udsigt over kløften
skildpadder og andre dyr. Vores Army Duck- og vandfaldene.
kaptajn fortæller om det hele undervejs.
Tilbage i gondolen svæver vi videre og forunEfter en tre kvarters tid til lands og til vands dres over, hvor mange nuancer der findes af
venter en kulturel oplevelse i selskab med farven grøn. Det grønne brydes af pangfarver
pamagirri-folket, som det oprindelige folk på blomster og fugle. Det andet stop er ved
hedder her. Udover at overvære en danse- Red Peak Station, hvor vi har mulighed for at

Vi kører og sejler med et amfibiekøretøj, en såkaldt Army Duck, gennem regnskoven
i Kuranda.
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gå en tur ad nogle træbroer og opleve regnskoven fra endnu en vinkel. Vi svæver med
Skyrail det sidste stykke med fantastisk udsigt
ned til Caravonica Lakes Station og kører derfra med vores bus tilbage til hotellet i Cairns
- der er gode chancer for, at vi er mættet af
indtryk for i dag.
Dag 5. Cairns – Ayers Rock
Vi står tidligt op og flyver til Ayers Rock, eller
Uluru, som stedet hedder nu. Her lander vi
midt i det røde, øde landskab, hvor aboriginerne hersker, og får en skarp kontrast til
det grønne landskab, hvor vi begyndte vores
rejse.
Ayers Rocks aborigine navn er Uluru, og det
navn bruges også om klippen i dag. Det er
en gigantisk klippe bestående af arkose (en
art sandsten), 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.
Ayers Rock/Uluru er et helligt sted for aboriginerne, og i nogle af de huler, som vind og
vejr har gravet ud ved klippens fod, ses gamle

I regnskoven giver Pamagirri-folket en opvisning i deres dans og andre
kulturelle aspekter.

DEN AUSTRALSKE REGNSKOV
Vi tilbringer en hel dag i den frodige regnskov ved Cairns, som er noget af verdens
ældste skov. Vi kører med Kuranda Scenic
Rail, går om bord på en army duck, der
skiftevis sejler og kører os gennem junglen, og svæver med gondol over trækronerne. Det grønne brydes af fugle, sommerfugle og blomster i stærke farver.

Vi besøger bl.a. Kuranda Forrest Market
7

AYERS ROCK
Ayers Rocks aborigine navn er Uluru, og det navn bruges
også om klippen i dag. Det er en gigantisk klippe bestående
af arkose (en art sandsten), 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.
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udsmykninger af rituel karakter. Klippeformationen The Olgas, som vi også skal besøge,
hedder nu Kata Tjuta og er en samling af mindre klipper 32 km vest for Uluru.
Hele området, der samlet 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 indlogeres meget komfortabelt, og om aftenen er der
mulighed for en helt særlig oplevelse: Sounds of Silence Dinner.
Det er en udendørs middag
under stjernerne og den kulsorte himmel. Aftenen begynder
med et glas mousserende vin og
kanapeer i den betagende solnedgang over nationalparken.

rier, og vi lytter til ørkenens stilhed, inden vi slutter af med kaffe og portvin. Bemærk, at Sound
of Silence-middagen er et tilkøb til rejsen.
Dag 6. Ayers Rock, solopgang
over det fantastiske landskab
Vi står tidligt op for at opleve solopgang over
Ayers Rock - en oplevelse, der med garanti vil
lagre sig på nethinden.

Vi står tidligt op
for at opleve solopgang over Ayers
Rock - en oplevelse, der med
garanti vil lagre sig
på nethinden

Når mørket er faldet på, serveres en middag
bestående af australske retter med tilhørende
vine, øl eller sodavand, og undervejs introduceres vi til aboriginkultur. En såkaldt star talker
identificerer himlens stjerner og fortæller histo-

Efterhånden som solen
stiger på himlen skifter
farverne i en hel palet af
gule, røde og lilla nuancer.
Oplevelsen giver os en god
appetit, og efter solopgangen kører vi tilbage til
hotellet for at spise morgenmad.

Tanket op med god morgenmad begiver vi os ud
på en klassisk vandretur
ved foden af Ayers Rock:
Malavandringen, som følger i fodsporene af
hare-wallaby-folket. Undervejs hører vi om
dette folk og de ceremonier, som de udførte
på stedet. Vi ser også eksempler på gamle
hulemalerier på klippevæggen.

Det er muligt at tilkøbe en middag, Sounds of Silence Dinner, mens vi opholder os i Australiens røde hjerte ved Ayers Rock. En helt særlig oplevelse under den
kulsorte himmel med god mad og vin og interessant historiefortælling
9
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Vi spiser frokost i Ininti Café, som er en del
af the Aboriginal Culture Centre, og efter
frokost kører vi mod områdets anden store
seværdighed, The Olgas, eller Kata Tjuta,
som for øvrigt betyder "mange hoveder". The
Olgas/Kata Tjuta består af 36 klippehoveder
i samme fascinerende rødbrune farve som
Ayers Rock.
Vi går en tur ind i Walpa Gorge mellem de
store sten, inden vi kører tilbage til hotellet.

gang til Circular Quay og bydelen The Rocks.
Der er masser af restauranter i gåafstand fra
hotellet, rejselederen hjælper gerne med at
vise vej.
Dag 8. Sydney, Operahuset og The Rocks
Vi bruger dagen på at vandre rundt i skønne
Sydney. Byen blev grundlagt i 1788 og er
dermed Australiens ældste by. Den er hovedstad i staten New South Wales, den mest
befolkede af landets seks stater, og ud af
Australiens befolkning på ca. 25 mio. bor
næsten 8 mio. i denne stat. Og over 5 millioner bor i Sydney.

Dag 7. Ayers Rock – Sydney, med fly
Vi har lidt tid på egen hånd på hotellet, måske
til en dukkert i poolen, inden
vi kører mod lufthavnen for
at tjekke ind på flyet til Sydney, som er hovedstad i delstaten New South Wales og
verdensberømt for sin fantaVi begynder med et
stisk smukke beliggenhed ved
besøg i det berømte
naturhavnen, Port Jackson.
Byen har omkring 4,5 mio.
indbyggere og er dermed
Australiens største by men
ikke hovedstad. Den ære tilfalder som bekendt Canberra.

Sydney Opera House,
der er tegnet af den
danske arkitekt Jørn
Utzon. Det er et af verdens allermest kendte
bygningsværker

Vi regner med at lande i Sydney ved 17-tiden,
og her bliver vi kørt til vores hotel, der ligger optimalt i byen mindre end 10 minutters

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 arkitektkonkur-

rencen 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 allerstørste arkitektoniske mesterværker. I
1999 lagde man heldigvis 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.
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 blevet deporteret så langt
væk, som man kunne komme på den tid.
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 BBQrestaurant, hvor vi skal arbejde lidt for føden,
idet vi selv skal stege vores kød på grillen og
hente friske salater i baren – en ægte Aussieoplevelse.

Sydney er synonym med Operahuset og Sydney Harbour Bridge. Vi oplever byen, inden vores krydstogt begynder.
10

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.
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Herefter fortsætter vi gåturen rundt i den centrale del af Sydney.

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.

Dag 10-11. På havet
Vores liv til søs begynder med to dage på
havet, hvor vi har god tid til at lære skibet
at kende.

Midt på eftermiddagen kører vi til
skibet for at tjekke ind. Det tager
lidt tid at få alle formaliteterne
i orden, få gjort skibet klar, og
få vores kufferter bragt til vores
kahytter, men vi kan i mellemtiden begynde at nyde nogle af
skibets faciliteter.

Der er teatersal, en spa, fitnesscenter, hyggelige barer med livemusik og cafeer. Udover
hovedrestauranten, hvor vi har fast bord hver
aften, og hvor maden er inkluderet i rejsens
pris, er der lækre specialrestauranter, hvor
man mod betaling af et ekstra gebyr kan
vælge fra spændende a la carte-menuer. Celebrity Solstice har således både en fransk, en
italiensk og en asiatisk specialrestaurant.

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 Vi kigger nærmere på
det travle down town de historiske bygninmed gode shoppingmu- ger i The Rocks, går
ligheder.
under Sydney Harbour

Bridge – et andet af

Om aftenen arrangerer byens vartegn, der
rejselederen en fæl- også kaldes The Coales middag (for egen thanger (bøjlen)
regning) i det travle og
sjove område ved Darling Harbour.
Der er afgang først på aftenen, og det er en
fantastisk oplevelse at stå på dækket, når
Dag 9. Sydney, Bondi Beach og
skibet sejler ud gennem Sydney Harbour,
tjek-ind på Celebrity Solstice
Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet forbi Operahuset og videre ud gennem den
og sætter os til rette i vores egen bus. Vi kører smukke havn.
gennem byens spraglede shoppingområde
og Chinatown og videre til Mrs. Macquarie's I aften spiser vi middag sammen i skibets
Chair, hvorfra man har en uovertruffen udsigt flotte hovedrestaurant – på den anden side af
over havnen og kan fotografere både Opera- Det Tasmaske Hav venter Fiordland National
huset og Sydney Harbour Bridge.
Park og New Zealand.

Den berømte Bondi Beach ligger i en af Sydneys skønne forstæder ud til Stillehavet. Her tæmmer surferne
de vilde bølger.
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Skibet har indendørs og udendørs swimmingpool, masser af steder, hvor man kan slå sig
ned i dækstole, hvad enten man ønsker at
blive underholdt eller at sidde i en stille krog.

Man vænner sig hurtigt til livet til søs, og der
foregår altid et eller andet. Om aftenen får
man leveret en avis i sin kahyt, der fortæller
om næste dags arrangementer – det er en god
ide at holde sig orienteret via denne kanal.
Rejselederen samler i øvrigt gruppen flere
gange i løbet af krydstogtet til foredrag om
særlige emner.

Sydneys berømte Harbour Bridge kaldes i daglig tale The Coathanger (bøjlen). Den blev åbnet i 1932 og er sammen
med Operahuset byens vartegn.

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.
Solstice betyder solhverv, dvs. de to tidspunkter i løbet af sommer og vinter, hvor
solen står højst på himlen. Og vi kan forvente meget solskin ombord i form af fremragende service, supergode restauranter
og barer og et væld af faciliteter. På madfronten kan vi 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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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 Milford 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 Dusty 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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Dag 12. Fiordland National Park, New
Zealand, sejlads i UNESCO-verdensarv
Vores første møde med New Zealand bliver
uforglemmeligt. Tidligt om morgenen sejler
vi ind til den spektakulære Fiordland National Park, der ligger i det nederste sydvestlige
hjørne af Sydøen.
Parken er en af de mest populære turistdestinationer i New Zealand, og forfatteren
Rudyard Kipling beskrev i sin tid fjorden som
verdens 8. vidunder. At opleve dette hjørne af
New Zealand fra søsiden er et af krydstogtets
absolutte naturhøjdepunkter.
Nationalparken 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 naturligvis er ganske anderledes her på den sydlige
halvkugle.
Vi 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 måske den mest berømte, nemlig
Milford Sound, hvis enestående natur vil få de
fleste til at tabe mælet.
Ved frokosttid gælder
det parkens dybeste
fjord, Doubtful Sound,
hvor der er 421 m
ned til bunden. Her er
så stille og så smukt,
at man må knibe sig i
armen.

Vi kører med vores private bus ind til Dunedin
- en smukt beliggende, kuperet universitetsby med ca. 120.000 indbyggere, som blev
grundlagt i 1848 af skotske
indvandrere.

Ved frokosttid gælder
det parkens dybeste
fjord, Doubtful Sound,
hvor der er 421 m ned til
bunden. Her er så stille
og så smukt, at man må
knibe sig i armen

I det sene eftermiddagslys sejler vi ind i
dagens tredje fjord,
Dusky Sound, og herefter fortsætter vi ud på havet.

Dag 13. Dunedin, privat udflugt til bl.a.
andet Royal Albatross Centre
I løbet af natten har vi rundet den newzealandske sydkyst og sejlet et stykke op langs
østkysten.
Vi ankommer til Port Chalmers uden for
Dunedin og kan nu glæde os til at få fast
grund under fødderne efter tre dage på
havet. Vi tager straks afsted på en privat
udflugt, som er en del af den pakke, der kan
tilkøbes rejsen.

Fra Port Chalmers besøger vi Dunedin, og her trænger vi til at komme i land efter tre dage
på havet.

Den har fortsat mange flotte
bygninger fra dengang, og vi
kommer bl.a. forbi Baldwin
Street, en af verdens stejleste
gader – vi venter gerne, hvis
nogen har mod på at løbe op
til toppen!

Herefter kører vi over Otago
Peninsula til Royal Albatross
Centre, hvor en kyndig guide 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.
Sidste punkt på dagsordenen er et besøg på
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 retur til Port
Chalmers sidst på eftermiddagen.

Man skal huske at trække håndbremsen, når man parkerer i Dunedins berømte stejle gade, Baldwin Street.
Byen blev grundlagt af skotske indvandrere i 1848.
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Dag 14. Christchurch, privat udflugt
i byen
Skibet lægger til i Christchurch, Sydøens største by og landets 3. største, hvor den næste af
vores private udflugter
løber af stablen (kræver tilkøb af udflugtspakken).
I Christchurch introducerer rejselederen os
bl.a. til byens berømte
botaniske have, det
flotte kunstmuseum
og bymuseet, og herefter kan man opsøge
et af disse steder på
egen hånd.

land – men ikke desto mindre er den landets
hovedstad og tilmed verdens sydligst beliggende hovedstad.
Vi har ikke noget fast program
for dagen, men har man lyst, kan
man gå i land med rejselederen
og kigge sig omkring.

Vi går ombord i en gondolbane, det fører os op
til en dejlig restaurant,
hvor vi spiser frokost
(inkluderet i rejsen),
mens vi nyder en forrygende flot udsigt ud
over Rotorua og søen af
samme navn

De tre steder ligger
indenfor 5 minutters gang. Efter nogle timer i
byens centrum, hvor man eventuelt også kan
spise frokost for egen regning, kører vi retur
til skibet.
Dag 15. Wellington,
fridag eller gåtur med rejselederen
Vi er nu nået frem til Wellington på Nordøen.
Det er en forholdsvis lille by med kun ca.
450.000 indbyggere – langt mindre end Auck-

Måske er der stemning for en
rask gåtur til Mount Victoria,
hvorfra man kan nyde en smuk
udsigt over byen og havnen.

Et besøg på New Zealands nationalmuseum, Te Papa, er også en
mulighed. Her findes en virkelig
fin udstilling om landets flora og
fauna og en hel etage med fokus
på maoriernes kultur. Bemærk,
at eventuelle udgifter denne dag til transport
og entre skal betales på stedet.
Det er naturligvis også muligt at blive ombord
på skibet og nyde en fridag ved poolen med
en god bog, eller hvad man nu har lyst til.
Om aftenen kan vi udveksle erfaringer fra
dagen, når vi som sædvanligt samles om middagsbordet i skibets hovedrestaurant.

Christchurch er en charmerende lilleput-storby. Vi ser byens højdepunkter sammen og har
også lidt tid på egen hånd.
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Dag 16. På havet
Hele dagen foregår til søs, mens vi sejler
videre mod nord. Måske har man lyst til at gå i
det veludstyrede fitnesscenter, hvor man kan
løbe en tur med udsigt til oceanet, eller til at
få en behandling i skibets velduftende spa.
Dag 17. Tauranga,
privat udflugt til Rotorua
Næste stop på vores togt er Tauranga, en af
landets større havnebyer. Efter morgenmaden
er det tid til den sidste af vores tilkøbsudflugter fra udflugtspakken. Den byder på en
spændende dag i Rotorua - en by med 70.000
indbyggere, hvoraf ca. 35% er af maoriafstamning.
Byen ligger i et termisk område, så rundt
omkring ser vi, hvordan det sprutter op fra
undergrunden. Vi lægger bl.a. vejen forbi landets største gejser Pohutu. Den ligger i områdets kendte maori-center, Whakarewarewa,
og her fortæller de lokale maorier lidt om
deres oprindelige kultur og kunsthåndværk.
Vi går ombord i en gondolbane, det fører os
op til en dejlig restaurant, hvor vi spiser frokost (inkluderet i rejsen), mens vi nyder en
forrygende flot udsigt ud over Rotorua og
søen af samme navn.

I Wellington på Te Papa-natioalmuseet kan vi få en interessant indføring i maoriernes historie og kultur.

ROTORUA - NATUR OG MAORIKULTUR
Den dag, hvor skiber ligger i Tauranga på
New Zealands Nordø, tager vi på udflugt
til Rotorua (et tilkøb til rejsen). Byen har stor historisk betydning for maorierne, og området omkring
byen udgør et geotermisk eventyrland med spruttende gejsere og dampende varme kilder.
Vi deler vores tid mellem kulturelle oplevelser inde
i byen ved maoricenteret, Whakarewarewa, og den
smukke natur uden for byen. I Rainbow Springs
Nature Park møder vi bl.a. kiwifuglen, landets nationalfugl, der ikke kan flyve.
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AUCKLAND, CITY OF SAILS
Vores rejse slutter i Auckland, New Zealands
største by, der ligger i et vulkansk landskab og
også omfatter en række øer i bugten. Byen er
opkaldt efter George Eden, jarlen af Auckland,
som var en central skikkelse i britisk politik, da
briterne koloniserede New Zealand. Byen har
dog en historie, der rækker meget længere tilbage, idet den i 1300-tallet var beboet af maorier og havde helt op til 20.000 indbyggere.
Vi har fast grund under fødderne Auckland
inden hjemrejsen. Vi hygger os bl.a. på havnefronten, der har et hyggeligt cafemiljø. De,
der har lyst, kan deltage i en afskedsmiddag i
en roterende restaurant på toppen af det 328
meter høje Sky Tower.

I Auckland-forstaden Parnell er det kolonistilen, der er i højsædet.
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Vi tager gondolen ned igen, og næste punkt
på programmet er et besøg i Rainbow Springs
Nature Park, hvor vi skal lære lidt om New
Zealands unikke fugle- og dyreliv. Vi møder
bl.a. den truede kiwi, landets nationalfugl der
ikke kan flyve.
På vej tilbage til skibet passerer vi Government House & Gardens samt Maketu, hvor
New Zealands første danske indvandrere slog
sig ned. Tilbage på skibet er vi nået frem til
vores sidste fællesmiddag i hovedrestauranten, hvor vi kan skåle på alle de oplevelser, vi
har haft indtil nu.
Dag 18. Auckland, udflugt i
byen og evt. afskedsmiddag
Skibet er fremme i Auckland tidligt om morgenen, og vores krydstogt er nu forbi, men vi
har stadig et par oplevelser til gode. På kajen
venter en bus på at køre os rundt på en orienteringtur i byen, som er New Zealands største
by med ca. 1,5 mio. indbyggere.
Vi kører langs kysten til forstaden Mission Bay,
der er kendt for sin dejlige strand og livlige
cafe- og restaurantscene, og videre til Bas-

tion Point, hvorfra vi har en flot udsigt over
Auckland og Weitemata-havnen. Vi fortsætter
til bydelen Parnell, der emmer af kolonistil og
”gamle dage”, og til Auckland Domain, en af
byens smukke parker.

Dag 19. Auckland og hjemrejse
via Singapore
Vi har et godt program, inden vores hjemrejse
begynder. Sammen med rejselederen går vi i
dybden med Auckland og tager traveskoene
på for at opleve byen til fods.

Herefter indlogeres vi på et dejligt hotel i
byens centrum og kan
nyde en nat på fast grund
under fødderne. Om aftenen er der mulighed for
at mødes til en dejlig
afskedsmiddag i det 328
Sky Tower har mange
meter høje Sky Towers
andre funktioner og
roterende gourmetrestauhuser bl.a. byens store
rant, The Orbit. Bemærk,
kasino, og så siges det
at denne middag kræver
at være det højeste
tilkøb hjemmefra.

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
tårn på den sydlige
en del af det originale område
halvkugle
Fra restauranten er der en
omkring Aucklands gamle unifantastisk udsigt ud over
versitet. Herefter kører vi mod
Auckland, og deltager man i middagen, har
lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen, der
man gratis adgang til tårnets observationsgår via Singapore og med ankomst til Dandæk. Sky Tower har mange andre funktioner
mark tidligt næste morgen.
og huser bl.a. byens store kasino, og så siges
det at være det højeste tårn på den sydlige
Dag 20. Ankomst til Danmark
halvkugle.

Det siges, at New Zealand har 3 gange så mange får som mennesker – det må da også være et dejligt sted at være får…
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