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Färdledare från Resia är med under hela resan!



Följ med Resia på en fantastisk resa  
till Nya Zeeland – maoriernas land!
Nya Zeelands skönhet är något utöver det vanliga. Under denna 
resa tar vi oss från Nordöns suptropiska landskap med gröna, 
böljande kullar och pysande gejsrar till Sydöns magnifika landskap 
med fjordar, alptoppar och spegelblanka sjöar. 

Resan är full av kontraster och överväldigande naturupplevelser 
och vi har valt ut de allra bästa godbitarna från detta land för att 
göra denna resa så minnesvärd och upplevelserik som möjligt. 
Vi uppleveler enastående natur och kultur, spännande djurliv, 
pulserande storstäder, vackra naturscenerier och naturligtvis god 
mat och vinprovning i härliga omgivningar. Vi gör också ett stopp 
i Singapore på utresan. 

Vi är glada att åter igen ha Lars-Åke Nilsson med som färdledare 
och ciceron på en av våra rundresor. Med sin färgstarka och 
härliga personlighet förmedlar han en gedigen kunskap om 
detta spännande och vackra land. Detta är en resa med många 
guldkorn exklusivt för Resia Uppsala.

Följ med du också!

• Vingårdsbesök på Nordön och Sydön
• Kalkstensgrottorna i Waitomo
• Rotoruas bubblande gejsrar, heta lergropar och maorikultur
• Huvudstaden Wellington med nationalmuséet Te Papa
• Valsafari i Kaikoura
• Natursköna alpin- och aktivitetsorten Queenstown
• Fjordkryssning i Milford Sound 

RESANS HÖJDPUNKTER

Malin Berggren från Resia följer med som färdledare.  
Ring henne på 018-12 04 31 eller maila 
malin.berggren@resia.se för mer information! 



DAG 1  STOCKHOLM–SINGAPORE  13/2
Avresa från Arlanda med Singapore Airlines.

DAG 2  SINGAPORE 14/2
Ankomst tidig morgon till Singapore. Vi beger oss direkt ut i 
vimlet för att bekanta oss med staden på en stadsrundtur som 
avslutas med lunch innan vi checkar in på vårt hotell, Park Regis 
Hotel. På kvällen promenerar vi till en närliggande restaurang  
för middag. (L, M)

DAG 3  SINGAPORE–AUCKLAND 15/2
Förmiddagen är till eget förfogande och efter utcheckning 
upptäcker vi  en av stadens senaste sevärdheter, Gardens by 
the Bay med Cloud Forest, Flower Dome och sina ”superträd”. 
En värld fylld med exotisk flora och fauna. Efter besöket åker vi 
direkt till flygplatsen för flyg till Nya Zeeland och Auckland. (F)

DAG 4 AUCKLAND 16/2 
”Kia Ora” och välkommen till Nya Zeeland och Auckland, 
landets största stad. Vi anländer mitt på dagen och tar oss 
direkt till vårt hotell, Scenic Hotel Auckland. Efter incheckning 
och lunch väntar en lugn eftermiddag. Den som vill kan få vila 
en stund på hotellet eller ta en promenad ner till hamnen för 
att titta på alla segelbåtar. När man ser alla masterna förstår 
man varför staden kallas ”the City of Sails”. På kvällen blir det 
middag på hög höjd med fantastisk utsikt över staden i Sky 
Tower, södra halvklotets högsta byggnad. (L, M)

DAG 5 AUCKLAND 17/2 
Efter en härlig frukost väntar en dag full av upplevelser. Vi  får 
se Harbour Bridge, Bastion Point med fantastisk utsikt, den 
exklusiva förorten Parnell och Mission Bay där vi gör stopp för 
att strosa runt på egen hand och äta en härlig lunch vid havet.  
Kvällen är på egen hand. (F)

DAG 6  AUCKLAND–WAITOMO–ROTORUA 18/2 
Idag fortsätter resan söderut och på vår väg till Rotorua 
besöker vi de mäktiga kalkstensgrottorna i Waitomo, kända 
för sina lysmaskar och vackra droppstensformationer. Vi 
stannar till för lunch i vacker lantlig idyll på Crosshills Cottage. 
Väl framme i Rotorua, den maoriska kulturens vagga, får vi 
ta del den mångtusenåriga maorikulturen. Dagen avslutas 
med ”hangi”, en traditionell maorisk festmiddag med 
dansuppvisning. Under vår vistelse här bor vi på Ibis Rotorua. 
(F, L, M)

DAG 7  ROTORUA–TAUPO 19/2 
Vi börjar dagen med en sightseeingtur i Rotorua med besök 
på Te Puia, där de många termiska områdena gör att det 
bubblar, sjuder, sprutar och kokar från underjorden.  Turen 
fortsätter till Rainbow Springs Nature Park där vi träffar på den 
utrotningshotade skygga kiwifågeln, Nya Zeelands national-
fågel. På eftermiddagen går resan vidare till Lake Taupo med 
stopp vid Huka falls för att se det vackra vattenfallet som 
forsar fram med 220 000 liter vatten per sekund. Framme i 
Taupo bor vi på Wairakei Resort. (F, M)

DAG 8 TAUPO–WELLINGTON 20/2 
På vår väg till Wellington, Nya Zeelands huvudstad, stannar 
vi till i välkända vindistriktet Martinborough, känt för sina 
fantastiska Pinot Noir-viner. Här njuter vi av lunch och 
vinprovning på den familjära och hemtrevliga vingården 
Margrain Vineyard. Framåt kvällen är vi framme i Wellington. 
Här bor vi på The Thorndon by Rydges.  (F, L) 

DAG 9 WELLINGTON 21/2 
Wellington är centrum för regering, finansliv och kultur, 
vilket vi blir varse under stadsrundturen då vi där vi får en 
guidad tur i parlamentet förutom besök vid Mount Victoria, 
träkatedralen St Paul´s och botaniska trädgården. Här finns 

även Nationalmuseet Te Papa, där vi på ett interaktivt sätt får 
följa olika kulturer på Nya Zeeland samt landets fascinerande 
natur. Återstoden av dagen till eget förfogande att utforska 
Wellington. (F)

DAG 10 WELLINGTON–PICTON–BLENHEIM 22/2 
Dags att lämna Nordön för att stiga ombord på färjan som 
tar oss över Cooksundet till Sydön. På vår väg mot Blenheim 
stannar vi till på den fantastiska vingården Allan Scott Winery 
för att i mysig miljö äta lunch och prova viner. I Blenheim bor 
vi på Scenic Hotel Marlborough som ligger mitt i det största 
och mest kända vindistriktet Marlborough, känt för sina 
prisbelönta Sauvignon Blanc-viner. (F, L)

DAG 11 BLENHEIM –KAIKOURA–CHRISTCHURCH 23/2 
Efter en god frukost checkar vi ut från hotellet och påbörjar 
vår resa söderut längs med den vackra kustvägen. På vägen till 
Christchurch stannar vi till i Kaikoura. Idag ska vi se valar! Här 
väntar en spännande valskådningstur med goda förhoppningar 
om att se både olika arter av valar, sälar och delfiner. Väl 
framme i Christchurch checkar vi in på Ibis Hotel Christchurch. 
(F, L)

DAG 12 CHRISTCHURCH 24/2 
Idag upplever du Christchurch på egen hand. Trots att staden 
drabbats ett par gånger av jordbävningar är den både charmig 
och välordnad. Staden kallas också för ”the Garden City” med 
en anrik och prisbelönad botanisk trädgård, väl värd att besöka. 
Kanske en åktur med stadens gamla spårvagnar lockar. (F)

DAG 13 CHRISTCHURCH–QUEENSTOWN 25/2  
Vi lämnar Christchurch tidig morgon för att bege oss mot 
Queenstown, den charmiga staden som påminner om en 
alpby idylliskt belägen vid en sjö och med fantastisk utsikt 
över bergskedjan The Remarkables, vars högsta topp är 2319 
meter. Under vår bussresa söderut passerar vi flera natursköna 
platser, bland annat Lake Tekapo. Vi stannar till för lunch och 
njuter av fantastiska naturscenerier och härliga utsiktsplatser. 
Innan vi ankommer till Queenstown och checkar in på vårt 
hotell Novotel Queenstown Lakeside  hinner vi också göra ett 
stopp i den gamla guldgrävarstaden Arrowtown som grundades 
1862. (F, L) 

DAG 14 MILFORD SOUND 26/2  
En riktigt härlig dag ligger framför oss! Vi ska uppleva det 
vackra fjordlandskapet i Milford Sound. Resan går genom Nya 
Zeelands största nationalpark Fiordland National Park som 
finns upptagen på UNESCOs världsarvslista. Här beger vi oss 
ut på en kryssning i fjordarmen för att se vattenfall, sälkolonier 
och kanske även lekande delfiner vid sidan om båten. Kvällen är 
på egen hand. (F, L)

DAG 15 QUEENSTOWN 27/2 
Idag spenderar du dagen som du vill. Kanske vill du njuta 
av sovmorgon och långfrukost. Ett måste är att ta linbanan 
upp till Bob’s Peak och njuta av den spektakulära utsikten. 
Du kan också välja att följa med på en tillvalsutflykt till 
fårfarmen Walter Peak som man når med den anrika ångbåten 
TSS Earnslaw. Till kvällen ses vi igen för en gemensam 
avskedsmiddag. (F, M)

DAG 16 QUEENSTOWN–SINGAPORE 28/2 
Idag är det dags att slå ihop resväskan och påbörja hemfärden. 
Tidig morgon beger vi oss till flygplatsen för flyg mot Singapore. 
(F) 

DAG 17 SINGAPORE–STOCKHOLM 1/3 
På morgonen lokal tid landar vi på Arlanda igen. Vi tar farväl 
av varandra med många fina minnen med hem i bagaget. 
Välkommen hem och på återseende! 

Vi reserverar oss för att ändringar kan ske i dag-för-dag programmet 
beroende på ändrade flygtider eller oförutsedda händelser.

DAG-FÖR-DAG PROGRAM



I priset ingår
• Flyg med Singapore Airlines i ekonomiklass

• Flygskatter och bränsletillägg

• Båtresa mellan Nordön-Sydön på Nya 
Zeeland

• Stopover i Singapore på utresan inkl. 
sightseeing och en hotellövernattning 

• Boende 13 nätter på bra mellanklasshotell

• 13 frukost, 8 lunch, 5 middag (utöver 
flygmåltider)

• Alla utflykter, inträden och transport enligt 
programmet

• All dricks, bagageavgifter och flygskatter

• Svensk guide under hela resan 

• Färdledare från Resia Uppsala

• Resehandbok

• Informationsmöte inför avresan på Resia  
i Uppsala

I priset ingår ej
Måltidsdrycker

Måltider och aktiviteter utanför programmet

Tillägg
Avbeställningsskydd

Kompletterande reseförsäkring via Resias 
försäkringspartner Solid

Enkelrum på förfrågan 

Max antal deltagare på resan är 28 personer. Minimum 
antal deltagare på resan är 20 personer. Resan är 
framtagen i samarbete med researrangören Tour 
Pacific. Ta del av SRF’s och Tour Pacifics resevillkor 
innan resan bokas. Flygskatter och bränsletillägg ingår 
med 1.500:–/person och fastställs 45 dagar före avresa 
tillsammans med ev. valutajusteringar.

Resia Uppsala 
018-12 04 30 • Kungsängsgatan 18A • www.resia.se

63.550:–
Per person med del i dubbelrum.

AUCKLAND

ROTORUA

KAIKOURA

CHRISTCHURCH

QUEENSTOWN

PICTON

MILFORD 
SOUND

WELLINGTON


