PROGRAM: CRUISE TIL SYDNEY, TASMANIA
OG NEW ZEALAND
15 frokoster, 16 lunsjer og 16 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo
Vi starter reisen til kenguruenes hjemland i litt mer kjente omgivelser når vi møter vår
reiseleder på Gardermoen. Her sjekker vi inn og treffer de andre fine menneskene man skal
dele denne opplevelsen med.
Vi har en mellomlanding i Dubai før vi fortsetter mot Sydney.

Dag 2

Ankomst Sydney
Sydney har på 200 år utviklet seg fra å være en kummerlig britisk straffekoloni til en
internasjonal metropol og et av de mest populære reisemålene på den sørlige halvkule.
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Sydney er ikke hovedstaden i Australia, men hovedstaden i den australske delstaten New
South Wales, har et varmt og solrikt klima året rundt, og masse spennende å oppleve! Byen
blir ofte nevnt når man skal kåre verdens beste by å bo i, og det er lett å forstå for en
vakrere by får man lete lenge etter.
Ikke minst er byens innbyggere usedvanlig joviale og pratsomme. Spesielt etter sommer-OL
i 2000 har Sydney opplevd en turistboom, og Sydneys fasiliteter er også blitt betydelig
bedre.
Sydney er en storby som har alt – strender, shopping, restauranter og massevis av heftige
opplevelser. Byen er også en fascinerende blanding av gammelt og nytt. På den ene siden
har du moderne skyskrapere av glass og stål og det verdensberømte Operahuset, og på den
andre siden bydelen The Rocks, der historiske bygninger ligger langs smale brosteinsgater.
Sentrale Sydney består av seks bydeler som alle har sitt særpreg. I City Centre ligger blant
annet det berømte Sydney Opera House og Circular Quay, havneområdet der båtene til for
eksempel Manly Beach går fra. The Rocks er den eldste bydelen med mange gamle
bygninger, museer, hyggelige restauranter og kafeer. Darling Harbour er et stort
havneområde med hoteller, shopping, restauranter og barer. I City South finner du
eksotiske Chinatown og mange billige overnattingssteder. Backpackere trives best i City
East, med områder som Kings Cross der du kan feste hele natten og shoppe billig og bra på
dagtid. Til City West kan du dra tidlig på morgenen for å besøke det store fiskemarkedet.

Dag 3

Heldagsutflukt til Hunter Valley
Lunsj, middag
Hunter Valley er en av Australias støste vinregioner, med en lang vindyrkningshistorie som
dateres tilbake til 1800-tallet. Her får vi lære produksjonshistorien til Australias eldste
vinregioner, og følge produksjonen fra dyrking til gjæring og tapping.
Ingen vinomvisning er vel komplett uten en vinsmaking? Vi får smake på noen av Hunter
Valleys beste viner, også typiske «cellar door wines». Dette er viner som aldri blir eksportert
og kun selges i regionen og på gårdene.
Etter vinsmakingen blir det en ekte Aussie BBQ-lunsj i vakre omgivelser.
Middag på hotellet om kvelden.

Dag 4

Sydney på egenhånd
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Frokost, lunsj, middag
Sydney sentrum er enkelt å komme seg rundt i til fots, og det er også en fin måte å bli kjent
med byen på. Gå ned til Sydney Opera House og nyt den spektakulære utsikten over
havnen, kanskje over et glass kaldt på Opera Bar? Vil du se en forestilling på kvelden, bør du
bestille billetter i god tid – gjerne flere uker i forveien.
Verdensberømte Bondi Beach er en selvfølge når du er i Sydney. Du kommer deg dit enkelt
med buss fra sentrum som tar cirka 20 minutter. (Vi skal innom Bondi Beach på utflukt siste
dag etter cruiset. Så om du ikke rekker hit i dag, er det ingen krise). Det er nesten alltid mye
folk der, men det er også en del av opplevelsen.
En litt roligere strand er Manly Beach, som du når med båt på 15 minutter fra Circular Quay.
Her er det også mange bra butikker og hyggelige restauranter og kafeer. Mange vil også
besøke Sydney Tower der du får en fantastisk utsikt over byen og populære Sydney
Aquarium og Wild Life der du kan se pingviner, seler, haier, kenguruer og koalaer. Et bra tips
er å kjøpe Sydney Bonus Ticket, så får du inngang til alt dette pluss en sightseeingtur med
båt i havnen til rabattert pris.

Dag 5

Sydney og innsjekk på skipet
Avreise kl. 18.45
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet og inn på skipet. Vi seiler ikke før kl 18.45, så det er
god tid til å vandre litt i byen etter innsjekk om du vil se litt mer av Sydney. Du kan også nyte
en god lunsj om bord, slappe av på lugaren eller bruke tiden til å se seg litt rundt på skipet.
Før cruiset starter må alle passasjerer være med på en sikkerhetsgjennomgang. Dette er er
obligatorisk, og selv om man har deltatt tidligere, er det viktig å være med på denne.
Reiseleder samler alle til en utseilingsdrink. Dette er kanskje verdens mest spektakulære
utseiling, og noe du absolutt bør få med deg!
Vi møtes og går sammen til middag denne første dagen.

Dag 6

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Sjødagen gir deg mulighet til å utnytte alt det fantastiske skipet har å by på. Sov lenge, nyt
en deilig frokost på balkongen eller i en av skipets restauranter. På sjødager er det frokost
og lunsj både i hovedrestauranten og buffetrestaurantene. I hovedrestauranten er det à la-
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carte.
På sjødager er det alltid mye som foregår. Vær med på foredrag, quiz, eller aktiviteter som
dansekurs, kor, eller matlagingskurs. Du rekker ikke kjede deg!

Dag 7

Hobart, Tasmania
Ankomst kl. 08.00 og avreise kl. 18.00
Frokost, lunsj, middag
Tasmanias hovedstad er Australias nest eldste by etter Sydney. Byen ligger naturskjønt til
ved Derwent River, syd på østkysten.
Det er få steder som er så fredelig som øya Tasmania. Det er hit mange australiere drar for å
feriere, det og er også et yndet mål for ryggsekkturister. En tredjedel av landskapet er
dekket av nasjonalparker og verdensarvområder, så her er det mye å oppleve. Og faktisk har
Tasmania fostret en prinsesse – kronprinsesse Mary av Danmark er født og oppvokst på
Tasmania.
Hobart er en hyggelig liten by med en herlig blanding av nytt og gammelt, natur og kultur,
og aktiviteter og attraksjoner av verdensklasse. Hobart er også et paradis for seilere, og
målet for den årlige kapp-seilasen fra Sydney. Sentrum er ikke større enn et du kan rusle
rundt på egen hånd, og mange av de gamle bygningene er fra byens storhetstid som
hvalfangerby på 1830-tallet. Fremdeles kan du se bygninger oppført av straffanger i Battery
Point, som f.eks. den gamle bydelen og festningen.

Dag 8-9

Til sjøs og på vei mot New Zealand
Frokost, lunsj, middag
Du kommer ikke lenger unna Norge enn New Zealand, likevel har de to landene mye til
felles. New Zealand er kjent for å være et rent og naturskjønt land, med høye fjell, fossende
elver og dype fjorder. De som har vert begge steder sammenligner landene ofte. Det er
også på størrelse med Norge, har fjorder som Norge, får snø og det er sauer rundt stort sett
over alt. Ekte og jordnært.
Det som imidlertid skiller New Zealand fra Norge, er bambus og vaiende palmer, lange hvite
strender, sprutende geysirer og aktive vulkaner. Både hjemmekjent og eksotisk på samme
tid i en fascinerende blanding! Maoriene kaller landet Aotearoa, som betyr “landet under
den lange hvite sky”. For ikke så mange år siden var New Zealand nærmest avskåret fra
resten av verden – et eksotisk land på andre siden av kloden.
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Dag 10

Fjordcruising gjennom Fiordland Nasjonalpark
Frokost, lunsj, middag
Denne dagen cruiser vi gjennom noen av New Zealands vakre og verdenskjente fjorder.
Fiordland National Park inkluderer Milford, Dusky og Doubtful Sound, og er et av de mest
dramatiske og vakreste stedene på New Zealand. Området har blitt formet av isbreer over
hundretusenvis av år, og resultatet er eventyrlig.
Milford Sound: kl. 07.00-09.00
Milford Sound ble av Rudyard Kipling beskrevet som verdens åttende underverk, og hvis du
tar en flytur over området kommer du til å forstå hvorfor. Fjellveggene stiger rett opp fra
fjordens mørke vann, fjelltoppene er himmelhøye og enkelte av fossefallene er så høye som
1000 meter. Når det regner i Milford Sound, noe det gjør ganske ofte, mangedobles
vannmengden i fossefallene og resultatet er spektakulært.
Doubtful Sound: kl. 12.30-13.30
Ofte referert til som “Sound of Silence”, er Doubtful Sound en rolig og inspirerende
destinasjon som er kjent for sine fossefall, fjell og sjeldne havliv.
Dusky sound: kl. 14.30-16.00
Dusky Sound er en av de mest komplekse fjordene på New Zealands sørlige kyst. Stedet er i
dag kun tilgjengelig ved å fly over, eller ved å ankomme med båt. Gjennom hele seilasen vil
det bli guidet over anlegget.

Dag 11

Dunedin, New Zealand
Ankomst kl. 08.00 og avreise kl. 17.00
Frokost, lunsj, middag
Dunedin er den nest største byen på New Zealand. Den ble grunnlagt av skotter i 1848 og
oppkalt etter det gæliske navn på Edinburgh (Duneideann). Her finner du viktoriansk
arkitektur i flotte omgivelser, og den gamle jernbanestasjonen er et godt eksempel, den
ligner mer på et slott enn en stasjon.
En kuriositet i byen er en av verdens bratteste gater! Ta en tur til Baldwin Street, og vær
glad det ikke hålkeføre… Andre tips er et besøk på Cadbury sjokoladefabrikk eller Speight’s
Brewery, hvis sjokolade og øl lyder fristende. Byen har også en vakker botanisk hage som er
verdt et besøk.
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Dag 12

Christchurch, New Zealand
Ankomst kl. 08.00 og avreise kl. 18.00
Frokost, lunsj, middag
Christchurch er New Zealands nest største by med sine 340 000 innbyggere. Den ligger på
Sørøya og kalles også ”Garden City”. Byen lever opp til navnet sitt – prisbelønte
Christchurch Botanic Gardens har en av landets fineste samlinger av eksotiske og lokale
planter.
Christchurch ble i 2011 rammet av et stort jordskjelv. Mye av bysentrum med sin neoklassiske arkitektur ble ødelagt, men byens sjel er fortsatt intakt, og den standhaftige
befolkningen gir aldri opp. Nye og innovative butikker og bedrifter spretter opp samtidig
som byen gjenoppbygges. Det er fortsatt en vakker by hvor man kan sykle langs elven, bo på
komfortable hotell og spise på gode restauranter.

Dag 13

Picton, New Zealand
Ankomst kl. 08.00 og avreise kl. 20.00
Frokost, lunsj, middag
Picton er en travel liten småby, populær både blant nasjonale og internasjonale turister. Som
knutepunktet mellom øyene øverst i Shakespeare-bukta, er det her du finner alle fergene
som bringer øyene sammen med frakt av biler, varer og passasjerer. Mange lokale tilbringer
langhelger her og nyter av byens mange restauranter og barer.
Fra Picton kommer du deg til Marlborough vinregion som ligger lenger inn i landet.
Regionen er verdenskjent for sin store produksjon og eksport av Sauvignon Blanc, men også
for Marlborough-sundene som har et rikt marin og dyreliv. Her finner du blant annet fem
arter delfiner, spekkhoggere, knølhvaler, seler, pingviner og sjeldne fuglearter.

Dag 14

Wellington, New Zealand
Ankomst kl. 12.00 og avreise kl. 19.00
Frokost, lunsj, middag
Helt sør på Nordøya ligger Wellington, som av Lonely Planet nylig ble kåret til “den kuleste
lille hovedstaden i verden”.
Byen er kjent for sine bygninger og museer, den nyeste attraksjonen er landets
nasjonalmuseum Te Papa, som betyr “Vår plass”. Her får du et godt innblikk i New Zealands
historie og kultur. Mye av Ringenes Herre-filmene ble også spilt inn i området rundt byen. Ta
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den historiske banen opp til den botaniske hagen, for vakre omgivelser og flott utsikt.

Dag 15

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Hvorfor ikke forsøke noen av de spennende alternativene til lunsj denne dagen? Nyt en
deilig kopp kaffe med noe godt attåt i kaffebaren, eller hva med å ta en tur opp i North Star,
utkikksposten som heiser deg nesten 100 meter over havoverflaten for 360 graders utsikt!

Dag 16

Tauranga, New Zealand
Ankomst kl. 09.00 og avreise kl. 20.00
Frokost, lunsj, middag
Tauranga ligger i hjertet av Bay of Plenty-regionen, ca 2,5 time fra Auckland. Dette er en av
New Zealands raskest voksende områder på grunn av mye sol og herlige strender.
De frodige parkene og gylne strendene på Tauranga gjør dette til et populært reisemål for
friluftsmennesker og vannsportsentusiaster. Her på New Zealands North Island finner du et
bredt spekter av muligheter for surfing, rafting, kiteboarding, fotturer og golf. Ta en
forfriskende dukkert i badehullene ved Kaiate Falls, som faller vakkert i kaskader over
klippene.

Dag 17

Auckland, New Zealand
Ankomst kl. 08.00 og avreise kl. 15.00
Frokost, lunsj, middag
Auckland er bygget på en rekke utdødde vulkaner. Vannsportsaktiviteter er kanskje byens
fremste trekkplaster, men du finner også nok av glimrende muséer, gallerier, luksushoteller,
førsteklasses restauranter og hvite sandstrender.
Auckland er den varmeste og mest solrike av New Zealands byer, selv om
vintertemperaturene i perioden mai til september kun ligger rundt 13-14 grader.
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Auckland er ikke, som mange tror, hovedstaden i New Zealand, men med sine ca 400.000
innbyggere er det landets mest folkerike by. 25% av landets befolkning bor i eller rundt
Auckland. Byen ligger på nordspissen av Nordøya, på et smalt landbelte med Det tasmanske
hav i vest og Stillehavet i øst.
Auckland har fått tilnavnet City of Sails, på grunn av de tusener av seilbåtenr og lystyatcher
som ligger i marinaene i Waitemata Harbour og Hauraki Gulf. Ingen byer i verden har flere
båter per innbygger enn Auckland.
Det mest karakteristiske byggverket i Auckland er Sky Tower, som virkelig lever opp til
navnet sitt. Dette er det høyeste utsiktspunktet på den sørlige halvkule, med en høyde på
328 meter. Tårnet huser også et hotell, casino, teatere og byens busstasjon. De
adrenalinsugne kan hoppe i strikk fra en plattform på 192 m eller ta en såkalt «Walk around».

Dag 18-19

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Siste sjødag og siste muligheten til å utnytte dette fantastiske skipet!
Har du ikke enda forsøkt spaet? Her tilbys et stort utvalg av avslappende behandlinger.

Dag 20

Sydney, Australia og hjemreise
Ankomst kl. 06.30
Frokost, lunsj, middag
Stå tidlig opp og få med deg innseilingen.
Vi legger til kai i vakre Sydney, men turen er ikke helt over ennå! I dag skal vi utforske denne
byen og områdene rundt. Her får vi historie og sightseeing i skjønn forening.
Vi starter med en privat omvisning i Sydney Opera House. Denne ikoniske bygningen med
over 1000 rom, 300 korridorer og over 1600 forestillinger på årsbasis. Her vil vi få servert
legender og hemmeligheter og den utrolige historien til arkitekten og visjonære danske
arkitekt Jorn Utzon.
Vi fortsetter til Hyde Park, St Marys Cathedral, Parliament House og kunstgalleriet. Vi
stopper på fru Macquaries Chair for en storslagen utsikt over operahuset og havnen. Videre
stopper vi på verdenskjente Bondi Beach hvor det blir muligheter for å dyppe tærne i sjøen
på kanskje verdens mest kjente strand.
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Lunsj blir på en lokal restaurant og vi nyter en deilig avslutningsmiddag sammen før vi
fortsetter mot flyplassen for hjemreisen.

Dag 21

Ankomst Oslo
Etter en mellomlanding, lander vi i Oslo på formiddagen. Kanskje er sekken fylt med Uggs,
Tim-Tams, Vegimite eller plysj-koalaer til venner og kjente men garantert mange fine
minner fra en flott tur!
Vi takker for en flott tur og ønsker på gjensyn ved en annen anledning.
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