
New Zealand
Nord & Syd rundrejse

3 ugers ultimativ adventure rundrejse
Adventure · Natur · Rundrejse  

Dyreliv · Strande ·  Rafting
Bjerge · Vandfald · Haka · Regnskov
Vulkaner · Hobitten · Arthurs Pass

New Zealand:
New Zealand ligger i det sydlige Stillehav, har 4 mio. indbyggere og består af
to hovedøer samt en række mindre øer.
New Zealand er kendt for sine enorme forskelle i landskabet; alt fra kæmpe
gletsjere, søer og vulkaner til regnskove og øde græssletter. Oplev den
klassiske Kiwi- og Maorikultur og et rigt dyreliv. I kan også kaste jer ud i
adventure som skydiving, bungy jumping og hiking!

Turen til New Zealand  bringer jer rundt i landet med de store  kontraster, som
giver jer storslåede oplevelser med strande, palmer, bjerge, dyr, smukke

planter, vulkaner og floder. You name it. they got it.

Highlights på New Zealand:
Bay of Islands: Ø paradiset der består af 144 unikke øer. Her kan I snorkle,
komme ud og sejle, opleve vandfald, sejle i kajak og se de smukkeste
solnedgange. 

Tongario National Park: Du vil opleve alt fra store vandfald, vulkaner, smukke
søer og det vilde landskab fra Tolkiens Ringenes Herre samt Hobbitbyen.

Nelson: Også kaldet solskinshovedstaden og det rene paradis og hygge. I skal
se tropiske laguner, nationalparker og opleve alskens vandaktiviteter og
adventure som Skydive & kajak. 

Kaikura: Kaikura er kendt som hvalernes by! Der kan I tage på hvalsafari og se
alle de nuttede sæler, der er at finde nede på stranden.

Fox Glacier: I skal op  på gletcheren og får en uforglemmelig oplevelse fra
oven.

Queenstown: Bungy jumps, skydiving, rideture, sejlture og skøn natur at
vandre i

Milford Sound: Sejl på Milford Sound, hvor I kan være heldige at se sæler,
delfiner og pingviner!



Dette er en rejse i international gruppe, hvor du sammen med folk
fra hele verden tager på rundtur i bus og ser alt det bedste af

dette fantastiske land fra nord til syd. Eventyret venter!

PROGRAMOVERSIGT

Uge 1: Ø paradis, solnedgange, sandboarding, Tongario National Park,

Hobitten, Ringenes Herre, vulkan, vinsmagning & backpackerliv 

Uge 2: Solskinshovedstaden Nelson, skydiving, paradis, nationalparker,

jungle, vandfald, Kaikura hvalernes by, sæler, Fox Glacier, Arthurs Pass

Uge 3: Adventure byen

Queenstown, bungee jump, paragliding, backpackerliv, fjorde, pingvinger,

 dyreliv, naturoplevelser, haka og kultur

Kom og hør vores
tidligere deltagere
fortælle om deres

rejse, til et af vores
rejseforedrag i
enten Aarhus,

Aalborg, Odense
eller København

Du kan også booke
Cafémøde med en
af vores tidligere
rejsende, hvis du
har brug for mere
specifik viden om

et bestemt
program

Gratis rejseforedrag Cafemøde
www.adventureheart.com

Skriv eller ring til os

tlf. 45 76 18 00

Vi er også på

Instagram & Facebook

Med Venlig Hilsen

Adventure Heart 
Adventure Heart, Christianshusvej 193 - DK - 2970 Hørsholm

Medlem af Rejsegarantifonden nr.853

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com

Mod på mere eventyr?

Mod på mere eventyr og lyst til at rejse mere end 3 uger?
Du kan forlænge din rejse og kombinere  med rundrejse i Australien, Sydlige
Afrika, Thailand rundrejse eller Kina rundrejse. 

Du har også mulighed for at lave frivilligt arbejde enten på Java med
orangutanger, på Bali med undervisning og havskildpadder eller på Sri Lanka


