Tilläggsresa:

NYA ZEELAND 27/2 – 5/3 2016
27/2 Lördag Melbourn – Aukland
Morgonflyg till Nya Zeelands största stad
Auckland, dit vi anländer vid lunchtid.

minner om södra
landskap. Ledig kväll.
(Frukost, lunch)

Längre hemifrån än så här kommer vi inte!
Auckland, även kallad ”City of Sails”, är landets
största stad. Här bor den största polynesiska
befolkning i världen.

29/2 Måndag - Rotorua
På väg söderut, till staden Rotorua besöker vi
de berömda kalkstensgrottorna Waitomo
Caves. Området består av 45 km långt nätverk
av underjordiska kalkstensgrottor, välkända
för sina lysmaskar och droppstensformationer.
Lunchen äter vi hemma hos en familj på
landet
med
det
passande
namnet
”Crossroads”.

På vägen till hotellet åker vi upp på Mount
Eden, stadens högsta berg
och får en
strålande utsikt över Huarakibukten och den
majestätiska toppen Rangitoto, en påminnese
om Aucklands vulkaniska historia.
Vi checkar
in på eleganta
Stamford
Plaza*****. Lite ledigt passar bra innan den
gemensamma middagen på ”The Orbit”, den
roterande restaurangen i Auckland Sky tower.
Härifrån blickar vi ut överhamnen som är
hemvist för några av världens främsta
seglingstävlingar.
(Frukost, flyglunch, middag)
28/2 Söndag Auckland – Waiheke Island
Öarna i Haurakibukten hör till de vackraste i
världen. Vi gör en båttur till Waiheke Island.
Ön är känd för sitt behagliga klimat, sina vita
sandstränder, sina olivlundar och vingårdar.
Vi besöker tre vinproducenter. Lunchen är
tillagad av traktens råvaror i en miljö som på-

Frankrikes

böljande

På väg till Rotorua besöker vi också naturreservatet ”Rainbow Springs” med sina vackra
fåglar. Här får vi se ett lysande exempel på hur
turism kan bidra till naturvård. Vi får se den
skygga kiwifågeln och får göra ett besök inne i
barnkammaren, dvs. där kycklingarna kläcks
för att sedan födas upp och släppas fria.

Parkens mål är att öka antalet kiwifåglar som
släpps ut i det fria och samtidigt utbilda
besökare i naturvård.
Rotorua ligger på den södra stranden av en sjö
med samma namn. Vi anländer dit först sent
på eftermiddagen. Stadens varma termiska
aktiviteter och helande mineralpooler är
kända sevärdheter liksom att staden anses
vara centrum för den maoriska kulturen. Vi
Checkar in på Millennium Hotel***** och
avrundar dagen med en maorifest, en s.k.
Hangi, Hong, Hakka med traditionell mat och
dans.
(Frukost, lunch, middag)
1/3 Tisdag Rotorua – Queenstown
Idag blir det besök vid varma källor och gejsrar
och det maoriska konst- och hantverkscentrat
Te Puia med tillhörande naturpark.
Vid lunchtid flyger vi vidare till Queenstown,
en stad vackert belägen mellan dramatiska
alptoppar på Sydön. Inkvartering på Novotel
Lakeside ****.På kvällen går vi ombord på
ångfartyget TSS Earslow för en kryssning på
Waikitipusjön och middag på en fårfarm.
(Frukost, middag)
2/3 Onsdag Milford Sound
En oförglömlig dag väntar med magnifika
naturscenerier när vi färdas längs stränderna
av Wakatipusjön. Te Anau, som på maori,
betyder ”grottan med virvlande vatten” är
porten till Fiordland National Park och den
viktigaste orten i de södra sjödistrikten.
Efter de sagolika spegelsjöarna kommer vi till
Hollyford Valley och
påbörjar nedfärden
genom Homer tunnel till magiska Milford.

Fiordland är en av världens största
nationalparker, som består av en mängd sjöar
och nästan ogenomtränglig regnskog inramat
av snötäckta bergstoppar.
I Milford går vi ombord på en båt och äter vår
picknicklunch samtidigt som vi njuter av
sagolik vacker natur på fjorden Milford Sound.
Pälssälar,
delfiner och en och annan
nyzeeländsk tofspingvin kan ses längs vägen.
Detta är en del av Fiordland National Park .
Det storslagna landskapet är upptaget på
UNESCOs lista över världskulturarv. På
återfärden kan den som önskar (mot tillägg)
uppleva dagens grand finale genom att flyga
tillbaka med små tvåmotoriga flygplan över
Fiordlandsglaciärer. Ledig kväll i Queenstown
för att smälta dagens intryck. Vi föreslår att du
denna ljuva sommarkväll vandrar ner till
strandpromenaden nedanför hotellet, njuter
av ett glas krispig Chardonnay och skådar
solens sista strålar som sänker sitt varma ljus
över södra halvklotets alplandskap.
(Frukost, lunch)
3/3Torsdag Queensland – Auckland
Efter
frukost
väntar
den
historiska
guldgrävarstaden Arrowtown. Runt oss reser
sig topparna Coronet Peak och The
Remarkables. Härifrån åker vi till flygplatsen
för vidare flyg via Melbourn till Singapore.
(Frukost, flygmåltider)

4/4 Fredag Singapore (Se Australien)
5/5 Lördag Hem (Se Australienprogram)

Pris: 23.000:- sek
Enkelrumstillägg: 4.000:-sek
Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass Melbourn – Auckland och Queenstown – Melbourn
- Ett inrikesflyg Rotorua – Queenstown
- Samtliga transporter med buss och båt enligt program.
- Inkvartering i dubbelrum på 4- och 5 stjärniga hotell med bra läge.
- Frukost buffet varje dag
- 3 luncher, 3 middagar
- Samtliga besök, inträden och andra aktiviteter enligt programmet.
- Svensk reseledare (Lars-Åke Nilsson är reseledare på både Australien och Nya
Zeeland.)
- Dricks för gemensamma aktiviteter
- Lokala skatter och serviceavgifter.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten ingår inte i alla måltider.
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB mail kerstin@trek-travel.se eller på
mobil 076 946 5577. För att vi ska kunna göra önskade flygbokningar i tid bör vi ha din
anmälan snarast dock senast 31/8 2015. Jag skickar faktura på anmälningsavgiften 20.000:
sek för både Australien och Nya Zeeland. (10.000:- sek för Australien, 10.000:- sek för Nya
Zeeland. )
Avbeställningsskydd och reseförsäkring är ett måste. Kontrollera noga vad som gäller i er
hemförsäkring. Vi hjälper gärna till med avbeställningsskydd eller kompletterande
reseförsäkring hos Europeiska/ERV www.erv.se .
Vid avbokning gäller Tre K Travels särskilda avbokningsregler dvs. om avbokning sker före
30/8 blir kostnaden 5.000:- sek/person. Om avbokning sker mellan 1/9 2015 – 14/11 2015
blir kostnaden anmälningsavgiften 20.000/person och sker avboknigen mellan 15/11 – 3/1
blir kostnaden 50% av resans pris. Om avbokning sker efter 3/1 2016 blir kostnaden 100% av
resans pris.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar utanför vår kontroll, som ändringar i växelkurser,
flygskatter, flygbolag m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden Mobil 076 946 5577
kerstin@tre-travel.se
www.treK-travel.se

