WineStones resa till Nya Zeeland
18/10 - 6/11 2016.
Längre bort från Sverige än till Nya Zeeland går det inte att komma.
Denna resa till det långa vita molnets land bjuder på en dramatisk
och storslagen natur, annorlunda djur och många sällsynta fåglar.
Dessutom många vingårdsbesök med förnämliga viner och mycket
mer.
Dag 1, 18 oktober. Avresa. Flyg med Singapore Airlines från Köpenhamn med avgång 12.30. Flygtid 12
timmar. Anslutning med SAS från Göteborg och Stockholm. [Måltider på flyget]
Dag 2, 19 oktober. Ankomst Singapore 06.30. Planbyte med ankomst Auckland 23.45. Flygtid 10 timmar.
Transfer till hotellet. [Måltider på flyget]
Dag 3, 20 oktober. City of Sails och vinprovning på Waiheke
Island. Auckland är byggt på 53 vilande vulkaniska koner och
mellan två hamnar, Waitemata och Manukau. Staden är känd som
”City of Sails” och lär ha fler nöjesbåtar per capita än någon annan
stad i världen. Auckland är Nya Zeelands största stad och räknas
också som Polynesiens huvudstad. Här väntar en kort stadsrundtur
följt av en båttur ut i den vackra skärgården som består av ett
femtital öar. Här stannar ni på den vackra ön Waiheke, känd för sina
vingårdar och konstnärsbodar. På vingården Stonyridge serveras
lunch bland vinrankorna och ni får provsmaka gårdens viner.
Ytterligare ett par förnämliga vingårdar och en olivgård besöks innan
ni är tillbaka i Auckland sen eftermiddag.[F,L]
Dag 4, 21 oktober. Mot Rotorua. Avresa söderut med lunch på
Longlands Farm. En gård med stor mjölkproduktion där Kerry och
hans fru gärna visar er runt. Maten som serveras är förstås helt
egenproducerad. I området spelades delar av ”Sagan om ringen” in
och här låg "Hobbiton”, en del av filmkulisserna finns kvar. Vidare
till Rotorua, känd för sin geotermiska aktivitet med flera gejsrar, heta
lergropar och svavelhaltiga källor. Kort rundvandring vid ankomsten.
I Rotorua hör också delar av Nya Zeelands ursprungsbefolkning
hemma (Maorierna) och på kvällen bjuds en traditionell maorisk
hangimåltid ackompanjerat av den dramatiska krigsdansen haka.
Efter desserten promenad i Whakarewarewa där de största
gejsrarna finns. Alla har namn och mäktigast är Pohutu. [F,L,M]

Dag 5, 22 oktober. Till Nya Zeelands största insjö, Huka Falls och Napier. Lake Taupo är Nya Zeelands
största insjö som lockar till sig många sportfiskare. I Huka Falls som är ett imponerande vattenfall med absolut
rent vatten väntar en båt som går fram till fallet. Kafélunch innan ni åker vidare till Napier vid Hawkes Bay.
Napier är mest känt för sin trivsamma Art Deco bebyggelse och i området ligger ett av landet största vindistrikt
med många vingårdar. [F,L]

ända fram. [F,L]

Dag 6, 23 oktober. Vinprovning och världens största
havssulakoloni. Avresa till trivsamma Clearview Estate vid havet.
Här blir det vinprovning och lunchtallrik med vin. Vidare till Mission
Hill som är Nya Zeelands äldsta vingård. På eftermiddagen går
resan vidare till Cape Kidnappers, ett 13 hektar stort reservat som
är hemvist för den australasiatiska havssulan (Takapu), som också
finns i södra Australien. Sulorna har kläckts och varit vid Cape
Kidnappers sedan 1870-talet och är idag med sina 6500 par
världens största och också den mest tillgängliga kolonin. Förutom
sulorna finns också de sällsynta vitpannade tärnorna (Tara) och
den endemiska svarta strandskatan (Torea Pango). En traktor med
släp tar er nästan ända fram till kolonin på stranden. Eftersom det
är ruvningstid denna period är det möjligt att det inte går att åka

Dag 7, 24 oktober. Mount Bruce Wildlife Centre och huvudstaden Wellington. Halvvägs mellan Napier
och Wellington ligger Puhaka där en ranger visar en del av landets unika djurliv, med koncentration på
kiwifågeln. Kafélunch och vidare söderut med stopp för vinprovning innan ni når Wellington sen eftermiddag,
där bor ni mycket centralt med restauranger, kaféer, vinbarer och pubar intill hotellet. [F,L]
Dag 8, 25 oktober. Färja till Sydön och ett annorlunda fågelliv. Tidig väckning och frukost. Morgonfärjan
(0815) tar er via vikarna i vackra Cook sundet som fått sitt namn
efter James Cook, den förste europé som seglade genom sundet.
Efter drygt 3 timmar lägger färjan till i Picton på Sydön. Därefter
väntar en båttur i vackra Marlborough Sounds. Många sällsynta
fåglar, som den endemiska Kungsskarven (King Shag) som endast
finns här. Här finns också gott om pälssälar, delfiner och den blå
pingvinen. Många av arterna är helt orädda för människor och kan
komma mycket nära. Strandhugg och promenad på en av öarna
med utsikt över sundet och Nordön. [F,L]
Dag 9, 26 oktober. Konstnärsstaden Nelson och vindistriktet Marlborough
Vidare till Nya Zeelands mest välkända vindistrikt, Marlborough, där några av världens främsta Sauvignon
Blanc-viner framställs. Här bor ni i trivsamma konstnärsstaden Nelson. 2 rätters lunch på Wither Hills Winery
där ni får en guidad rundvandring och givetvis vinprovning. Vidare till Kahurangi estate för ytterligare
vinprovning. [F,L]
Dag 10, 27 oktober. Abel Tasman National Park. Dagen ägnas åt kryssning i Abel Tasmans klara, turkosblå
vatten. Ni passerar gyllene, palmklädda stränder och granitklippor skulpterade av havet, gör strandhugg och
vandrar ett stycke på någon av de många populära
vandringslederna. Dagens picknicklunch intas i parken.
Här har vi också möjlighet att besöka Höglund Art Glass-Nelson.
[F,L]
Dag 11, 28 oktober. Söderut via Punakaiki. Färden går söderut,
delvis genom ren vildmark, med ett stopp vid de märkliga klipporna i
Punakaiki som formats av väder och vind så de liknar pannkakor
som om staplats på varandra. Med lite tur kan vi här se Hectors
delfin. 3 rättersmiddag på hotellet. [F,M]

Dag 12, 29 oktober. Världens sydligaste vindistrikt och vackra Queenstown. Otago är världens sydligaste
vindistrikt beläget på 45:e breddgraden, mest känd för sina Pinot Noir-viner. Det är också Nya Zeelands yngsta
vindistrikt, ca 15 år gammalt. Lunch på Carrick Wines med vinprovning, därefter till Felton Road Vinery för
ytterligare vinprovning och vidare genom alplandskapet till vackra Queenstown, staden som dessutom är fylld
av äventyrsaktiviteter. [F,L]

[F,L]

Dag 13, 30 oktober. Queenstown med ångbåtsresa och
fårklippning. Ångfartyget T.S.S. Earnslaw har trafikerat Lake
Wakatipu sedan 1912. Fartyget är fortfarande koleldat och det är
fritt fram att besöka både brygga och maskinrum. Efter en knapp
timme når ni Walter Peak Station för att stifta bekantskap med
fårskötare som visar oss hur fårklippning på Nya Zeeland går till.
Lunch på gården där en stor del av maten är egenproducerad.
Lämna lite plats för Nya Zeelands nationalefterrätt, den krämiga
pavlovan. Eftermiddagen fri, det var här världens första bungyjump
gjordes och vill man en gång i livet prova det är det just här man ska
göra det. En av världens brantaste linbanor kan ta dig till toppen av
Bob's Peak med utsikt över sjön och omgivande berg. Lugnare
aktiviteter som en promenad i Queenstown Gardens finns förstås.

Dag 14, 31 oktober. Fjordlandskapet med Milford Sound.
Söderut mot ett av världens naturskönaste områden, Milford Sound.
Mäktiga klippor, snötäckta berg, tät regnskog och vattenfall ramar in
den 15 km. långa fjorden. Här blir det en kryssning i det magiska
landskapet. Naturupplevelsen blir inte mindre när ni på nära håll
upptäcker sälkolonier, delfiner och pingviner. Enkel lunch serveras
ombord innan färden forsätter söderut mot Te Anau i Fiordland
National Park, landets mest karga och avlägsna stad. Sjön Lake Te
Anau, som omges av höga klippiga berg, är Nya Zeelands näst största. Vägen mellan fjorden och den lilla
staden anses vara en av världens vackraste. [F,L]
Dag 15, 01 november. Till Nya Zeelands sydligaste stad. Förmidagen fri för egna strövtåg i den vacker
belägna staden. Te Anau Wildlife Centre eller Lysmaskgrottorna kan vara värt ett besök. Med en kort båtresa
över Lake Te Anau når man Te Anau Caves, som är ett 200 m långt kalkstensgrottsystem med vattenfall,
vattenbassänger och lysmaskar som använder ljus för att fånga insekter att äta och liknar små glödlampor
(Turen till Te Anau Caves ingår ej). På eftermiddagen går resan vidare till Invercargill som byggdes upp av
skottar på 1800-talet. [F,M]
Dag 16, 02 november Stewart Island Med katamaranfärja från
Bluff över Foveaux Strait till Nya Zeelands sydligaste ö, Stewart
Island. Överfarten tar en timme innan ni når den glesbebodda ön
(400 invånare). Ön är 64 km lång och 40 km bred på det bredaste
stället. Här finns 700 km oförstörd kust med små vikar och gyllene
stränder. Inlandet täcks av granitberg som tillhör Nya Zeelands
äldsta berggrund. 85 % av ön är sedan 2002 Raikura National Park.
Inga hotell finns här, endast några mindre guesthouses. 85 % av ön
är nationalpark och Stewart Island är synnerligen oförstört av
människohänder. Med båt åker ni runt delar av ön och ser gömda vika och orörda stränder. På Ulva Island får
ni en guidad promenad genom skogen med sällsynta växter och ovanliga fåglar. Picknicklunch denna dag.
Åter till Invercargill på eftermiddagen. Vinprovning utomhus om vädret tillåter (egna inköp). På fredagar brukar
det vara jazzkväll på hotellet. [F,L]
Dag 17, 03 november. Sälkoloni vid Nugget Point och Dunedin. Resan går norrut på den vindlande
kustvägen Catlins genom ett storslaget naturområde med gamla skogar, vackra vattenfall, pittoreska bukter och
stränder, höga klippor och ett fantastiskt djurliv. Man kan se ett stort antal fåglar inklusive pingviner,
nyzeeländska pälssälar och sjölejon. Vid Nugget Point där klipporna eroderats av havets vågor och ser ut som
stora guldklimpar blir det en promenad upp till fyren. Därifrån kan man se sälar tumla runt i vattnet, delfiner kan
också ses härifrån. Vidare till Dunedin (Edinburgh på gaeliska) som är den mest skotska staden utanför
Skottland. Dunedin Railway. Järnvägsstationen är den vackraste på södra halvklotet och här finns många
andra vackra byggnader i Viktoriansk och edvardiansk stil. [F]

Dag 18, 04 november. Albatrosser i Taiaroa Head och gulögda
pingviner. Förmiddagen fri. Lunch vid Glenfall och Woodland
Garden. Utanför Dunedin sträcker sig den 24 km långa Otago halvön
känt för sitt rika djurliv. Här kan man komma nära bl.a. gulögda och
blå dvärgpingviner, sjöleoparder, sjöelefanter, pälssälar, sjölejon och
delfiner. Stopp vid Taiaroa Head, halvöns yttersta udde, där världens
enda på fastlandet häckande Kungsalbatrosskoloni finns. Störst
chans att se dem flyga är på eftermiddagen när det blåser. Därefter
väntar den skygga, utrotningshotade gulögda pingvinen där vi ser
dem i sin naturliga miljö. På kvällen gemensam promenad till
Bacchaus Wine & Bar för avskedsmiddag. [F,M]
Dag 19, 05 november Hemresa. Avresa från Dunedin på morgonen. Planbyte i Christchurch och Singapore.
[F-Måltider på flyget]
Dag 20, 06 november Hemkomst. Ankomst Köpenhamn på morgonen. [Måltider på flyget]
F= Frukost, L= Lunch M= Middag
Pris per person från Köpenhamn, Stockholm och Göteborg
Delat dubbelrum: 63 900 SEK
Tillägg enkelrum: 11 300 SEK
Detta ingår i priset:
• Flyg från Skandinavien i ekonomiklass med Singapore Airlines från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg
• 17 hotellnätter på 3-4 stjärniga hotell
• 17 frukostar, 11 luncher, 4 middagar
• Naturkunnig engelsktalande licensierad guide är med från ankomst Auckland till avresa från Dunedin.
• Transporter i luftkonditionerade bussar
• Alla utflykter och vinprovningar beskrivna i programmet
• På vissa utflykter kan båtturer eller bussresor ske tillsammans med andra resenärer och guidningen
sköts av specialguide.
• Inträden till sevärdheter, nationalparker och museer enligt program
I priset ingår ej:
• Dricks
• Måltidsdrycker (förutom där angivet)
• Utgifter av personlig karaktär
Anmälan senast 1 mars 2016 till WineStone
E-post: jimmy@winestone.se
Tel. 0340-654 031
Mob: 070 246 52 54
Anmälningsavgift: 6000 SEK (faktureras av Hummingbird)
Slutbetalning 6 veckor före avresa
Vi reserverar oss för ändrade växelkurser, bränslepriser och flygskatter.
Teknisk researrangör
Hummingbird Lifestyle Travel
Ewa Bjurström tel. 0708 813681
Gibraltar Herrgård, Gibraltargatan 17
412 58 Göteborg,
Org. nr. 556608-0833

