Natur, landbrug og frøavl

NEW ZEALAND
Rundrejse 27. januar 14. februar 2020, 19 dage
Skræddersyet rundrejse i New Zealand arrangeret af
DSV Frø Danmark A/S.
Alle velkommen

www.molsrejser.dk

VELKOMMEN
Velkommen til en skræddersyet rundrejse på
både Nord- og Sydøen arrangeret af DSV Frø
Danmark A/S og Mols Rejser. Oplev et meget
varieret program med både frøavl, landbrug og
anden fødevare-produktion, kultur, historie og
den helt fantastiske natur.
Landbruget i New Zealand har altafgørende betydning for
landets økonomi – kun overgået af turismen. Af landets
knap 4.5 millioner indbyggere er ca. én million beskæftiget
i landbruget og landbrugsrelaterede erhverv. 70 procent af
eksportindtægterne kommer fra landbruget. Der er
omkring 25.000 erhvervslandmænd i New Zealand. Hovedparten af økonomien er baseret på mælkelandbrug med
ca. seks millioner malkekøer. Derefter kommer fåreproduktionen med over 30 millioner får på både høj- og lavland
og sidst er der ca. 5 millioner kødkvæg. Landbruget blev
frataget alle dets støtteordninger i 1980’erne.
New Zealand er et fantastisk smukt land med en
enestående, alsidig og i mange tilfælde uberørt natur.
Landets 3 klimazoner gør det muligt at opleve vidt
forskellig flora og fauna inden for meget korte afstande.
8000 mm regn om året på Vestkysten, 300 mm regn/år på
Østkysten, tempereret kystklima i Syd og subtropisk klima i
nord er de klimatiske facts, der skaber de fantastiske
landskaber.
New Zealands isolation har beriget øen med et helt specielt
dyreliv uden et eneste rovdyr - med vingeløse og
forsvarsløse fugle samt mange pungdyr.
De første maorier kom til landet i 800 tallet fra Polynesien.
Hollandske Abel Tasman opdagede landet i 1700-tallet,
men det blev den engelske opdagelsesrejsende James
Cook, der startede den engelske kolonisering af landet i
1800 tallet. Nu er landet et topmoderne vestligt land. Man
må imponeres over, at landets forholdsvis få indbyggere på
kun små 200 år har formået at udvikle et samfund helt på
højde med ethvert vestligt land. Det har krævet oceaner af
hårdt arbejde, vilje og tålmodighed.

Bemærk. Rigtig mange ydelser er inkluderet
i det meget alsidige program:
 Flere dage med fagligt frøavlsprogram
(mulighed for alternativt program for ledsager
alle dage)
 Desuden 10 besøg relateret til landbrug eller
fødevareproduktion: overnatning hos lokale
farmere, fåreavl, vingård, dansk landmand i
New Zealand, malkekvæg, hjorte, foredrag af
repræsentant fra landbrugssektoren i New
Zealand, højlandsfarming, hummer
 Alle udflugter og entréer, på nær 3 tilkøb
 3/4 pension
 Ingen hele dage på egen hånd
 Erfaren dansk rejseleder på hele rejsen fra
DK+ frøavlskonsulent fra DSV Frø Danmark
 Udrejse til Auckland, hjemrejse fra
Christchurch, mindsker kørsel.
 Naturoplevelserne på denne rejse er
bjergtagende
Se den komplette liste over inkluderede ydelser
bagerst i programmet.

DAGSPROGRAM
Morgenmad inkluderet hver dag. Øvrige måltider
angives med F=frokost, M=middag
27+28 jan: Dag 1+2 Udrejse
Flymad
Afgang fra Kastrup med flyselskabet Emirates
midt på eftermiddagen. Kort mellemlanding i
Dubai.

29 jan: Dag 3 Ankomst, Auckland F, M
- Ankomst Auckland Lufthavn tidligt om morgenen.
Auckland er New Zealands største by med en tredjedel af
landets befolkning. Byen er især berømt for dens smukke
beliggenhed på gamle vulkaner og med havet til flere
sider. Byen kaldes også City of Sails med sine 80.000
sejlbåde.
- Byrundtur i bus og til fods i Auckland. Frokost
- Besøg i Aucklands højeste bygning, Skytower, 328 m højt
- Middag på hotellet.
- En repræsentant fra landbrugssektoren i New Zealand
holder oplæg på hotellet og giver et overblik over
landbruget i New Zealand.
Overnatning: Copthorne Hotel Auckland
30 jan: Dag 4 Fagligt program, fælles farmfrokost, maori hangi og termisk aktivitet i Rotorua F
Fagligt program:
- Møde med et fremtrædende frøfirma ved forsøgsstation for frø og majs. Evt. også møde med FAR (Foundation
for arable research).
Ledsagerprogram:
- Besøg i Botanisk Have i Hamilton.
Fælles program:
- Frokost i laden på en skønt beliggende gård (mælkeproduktion, 500 acres). Rundvisning på farmen efterfølgende
- Rotorua ligger i en vulkansk kløft midt på Nordøen og er centrum for termisk aktivitet - og der lugter af svovl i
store dele af byen. Rotorua blev grundlagt af maorier for ca. 700 år siden, og endnu i dag har Rotorua-området
New Zealands største koncentration af maori indbyggere. Gåtur i byparken, hvor man kan opleve at mudderpøle
bobler, og damp kommer op fra sprækker i gadebelægningen.
- Mulighed for maori-kulturarrangement med musik, dans, fortælling og mad tilberedt i undergrunden. Oplev også
gejsere. (tilkøb)
Overnatning: Sudima Hotel Rotorua

31 jan: Dag 5 Hjortefarm, Art Deco i Napier F, M
- Besøg ved en hjortefarm inkl. frokost.
- Vandfaldet Huka Falls betyder ”det skummende vand”
på maori - her fosser 220.000 liter turkisfarvet vand 11
meter ned pr. sekund.
- Lake Taupo er resterne af en gammel stor vulkan, der
spyede og spruttede i flere omgange. Til sidst var
vulkanen helt udtømt og faldt sammen til søen Lake
Taupo, som i dag er New Zealands største sø.
- Napier, kendt for sin Art Deco arkitektur fra 1930’erne
- Middag på nærliggende gammel vingård
Overnatning: Scenic Hotel Te Pania, Napier

1 feb: Dag 6 Maorikultur, Wellington, Te Papa Museet
- Gåtur gennem nationalpark Ahuriri Estuary, et spændende vådområde, med maori
lokalguide. I hører om naturen, maorikulturen og samler mad ind til et let
formiddagsmåltid med bl.a. skaldyr og traditionelle kulinariske lækkerier.
- Kørsel gennem landbrugsområder. Frokost på egen hånd i en hyggelig by.
New Zealand har stadig et blomstrende butiksmiljø med mange små
erhvervsdrivende.
- Ankomst til Wellington med ca 400.000 indb. Byen kaldes populært Windy City,
pga. den megen vestenvind i byen. Der køres en kort byrundtur, hvor vi ex passerer

Parlamentet, regeringsbygningerne, St. Pauls Cathedral,
Civic Square, Kunstmuseet m.m. Ruten og hvad vi ser
afhænger af lokale forhold på dagen.
- Besøg og rundvisning på nationalmuseet Te Papa. Ved
hjælp af moderne teknologi vises interessante
udstillinger om maorikulturen, indvandringens historie
samt udstillinger om natur og landskaber.
- Aften og aftensmad på egen hånd.
Overnatning: James Cook Hotel Wellington
2 feb: Dag 7 Færge til Sydøen, vingård M
- Færgeoverfart mellem Nordøen og Sydøen - fra
Wellington til Picton over Cook Strædet, varighed ca.
3½ time. Den sidste del af turen gennem Picton
fjorden mellem de mange små øer og landtanger er
utrolig smuk, så vi håber på godt vejr. I mange vige
kan man se flydere fra muslingefarme. Under hver
flyder hænger et tov, som muslingerne dyrkes på.
Også kammuslinger, stillehavsøster og laks
opdrættes.
- Denne region er kendt for at producere nogle af verdens bedste
Sauvignon Blanc. Besøg og rundvisning på vingård inkl. smagsprøver.
- Aftensmad på hotellet i Blenheim
Overnatning: Scenic Marlborough, 2 nætter
3 feb: Dag 8
Dansk landmand, Blenheim F
- Morgenmad i eget tempo og tid til at kigge på byen eller gå en tur i den
smukke Pollard Park – et stort rekreativt område med botaniske afdelinger,
tennisbane, legepladser mv.
- Besøg hos den danske landmand Lone Sørensen, som nogen nok kender
fra de artikler, hun skriver til danske landbrugsrelaterede
medier. For 25 år siden fik hun og hendes mand udlængsel
og rejste til New Zealand for at slå sig ned. Hjemmelavet
frokost, rundvisning på farmen (Jersey, får, kødkvæg) og
fortælling om hendes liv som landmand i New Zealand.
- Aften på egen hånd.
Overnatning: samme som sidste nat
4 feb: Dag 9 Kaikoura, mulighed for hval-overflyvning, Christchurch M
- Kørsel sydpå langs østkysten, hvor det store jordskælv
ødelagde al infrastruktur i 2016. Genopbygningen er fundet
sted. Bjergene ligger på højre hånd, havet på venstre hånd.
Smukke stop undervejs, bla. saltudvinding, sælkoloni mm.
- Stop i Kaikoura, som er kendt for sit fantastiske dyreliv i havet, bla. kaskelothvaler, delfiner og sæler. Kysten er
her så stejl – næsten lodret – at hvalerne svømmer meget tæt ind under land. Krillen, de bittesmå rejedyr, som
udgør hovedparten af kaskelothvalernes føde, findes her i særlig store koncentrationer og starter en fødekæde til
glæde for både dyr og mennesker. Der er mulighed for Whale Watch-flyvning - ikke inkluderet.
- Kørsel videre sydpå gennem smukke landbrugsområder – primært græsmarker.
- Christchurch. Middag på hotellet
Overnatning: Ibis Hotel Christchurch

5 feb: Dag 10 Fagligt program, ledsagerprogram: Akaroa. Overnatning hos private farmere (F), M
Fagligt program:
- Besøg hos lokale frøproducenter i området Canterbury Plains, som ligger lige vest/sydvest for Christchurch – New
Zealands store landbrugsområde. Dagens program vil blive skræddersyet til gruppen og kan omfatte en blanding af
kontakter fra gruppen og forslag fra New Zealand. Fagligt møde. Frokost inklusiv.
Ledsagerprogram (tilkøb):
- Med bus køres til Akaroa, halvøen øst for Christchurch. Fra det flade landskab ved Christchurch kører vi ud på
klippeøen og følger bakkekammen midt på øen, hvor fantastiske udsigter viser sig overalt – vejen snor sig gennem
grønne græsbeklædte bakkedrag og giver lange kig ud til havet. Stop ved spændende lokalt kunstgalleri og et
osteri. Mulighed for en gåtur i den smukke natur. Frokostpause i byen Akaroa, en tidligere hvalstation med et
tydeligt fransk præg. Hyggelige små caféer og små butikker.
- Tilbagekørsel med små stop undervejs.
Fælles program:
- Denne overnatning er hos new zealandske værtsfamilier, alle lokale landmænd, som nyder at have gæster fra
hele verden på besøg. Vi indkvarteres 4-6 personer sammen. Dette ophold er altid en meget stor oplevelse for alle
parter. Middag, snak og rundvisning på gårdene.
Overnatning: Farmstay - Mt Somers region
6 feb: Dag 11 Kuglesten, Dunedin, Albatrosser, pingviner F, M
- Kørsel sydpå gennem storslået natur og småbyer.
- Frokost undervejs på en lokal café.
- Ved byen Hampden er stranden ganske unik. Fra de rå og stejle skrænter ”føder” jorden
store, kuglerunde sten kaldet boulders. Stenene er op til 130 cm i diameter og er en slags
”knudesten”. Forskere er uenige om, hvordan de dannes.
- Byrundtur i Dunedin, grundlagt af skotter og derfor kaldt ”Edinburgh of the South" med
sin stolte skotske historie.
- Øst for Dunedin ligger halvøen Otago med flere dyrereservater, som vi besøger. Vi kører
helt ud på spidsen af halvøen, hvor den barske blæst fra Stillehavet, der her kan blæse
uhindret hele vejen rundt om jordkloden, gør det muligt for verdens største mågeart,
konge-albatrossen at lande og lette – uden meget kraftig vind kan de store fugle med 3
meters vingefang ikke lette. Kongealbatrossen yngler kun ganske få steder i verden. Vi får
en guidet tur ind i yngleområdet og får indblik i disse mægtige fugles liv og færden. Er vi
heldige ser vi unger, der er på størrelse med en dansk gråand. Middag i
centrets café.
- I tusmørket går vi til stranden og oplever, når den blå pingvin kommer
hjem fra havet og bliver modtaget af sultne unger.
- Tilbagekørsel til hotellet i Dunedin omkring kl 22.30.
Overnatning: The Victoria Hotel Dunedin
7 feb: Dag 12 Sydspidsen, søløver, forstenet skov, Te Anau F, M
- Kørsel til Catlins – New Zealands sydligste region. Næste stop mod syd er
Sydpolen! Mulighed for at se masser af fugle, sæler, søløver, evt pingviner,
delfiner og hvaler. Vi følger den forrevne og vilde kystlinie for at se nogle

af naturens smukke attraktioner.
- Stop ved Curio Bay med en forstenet skov.
- Frokost undervejs på café
- Middag på hotel i Te Anau
Overnatning: Distinction Luxmore Hotel og Kingsgate Hotel
8 feb: Dag 13 Jetboat i Fiordland nationalpark, farmbesøg,
Queenstown, Wanaka F, M
- Te Anau ligge på kanten af den kæmpestore nationalpark Fiordland –
øde og mennesketom og helt fantastisk. Fjordarme snor sig ind og ud af
et skovklædt og uvejsomt terræn, hvor kun dyrene færdes uhindret.
Mennesket må færdes på vandet for at komme frem. Med jetbåd tager
vi ud på én af de dybe fjorde og vil opleve en natur uden lige. Vore
lokalguider beskæftiger sig også ved landbrug og hummerfiskeri, som er
en vigtig indtægtskilde i dette område af landet. Picnic-frokost.
- I land besøger vi en af vore lokalguiders farm.
- Kørsel gennem Queenstown, som ligger utrolig smukt mellem bjerge.
- Stop ved verdens første bungyjump-bro – en af new zealændernes
mange adrenalinopfindelser.
- Området oplevede en voldsom guldfeber, evt. besøg ved gammel
guldby
- Middag på hotel i Wanaka
Overnatning: Oakridge Resort Wanaka
9 feb: Dag 14 Wanaka – en dag på egen hånd. Mulighed for
bjergtur med 4-hjulstrækkere
- Dagen er til fri disposition i eget tempo. Anbefales kan en gåtur,
cykeltur eller sejltur i den overdådige natur, afslapning i hotellets pool
osv. Mange muligheder for udflugter på egen hånd til fx vin, golf osv.
Hotellet ligger smukt, ca 20-30 minutters gang fra søen og centrum.
Dagen kan også bruges til afslapning på hotellet eller shopping.
- TILKØB: Om formiddagen er der mulighed for at tilkøbe en
halvdagstur op i bjergene bag byen. I 4-hjuls-trukne jeeps kører vi op
ad bjergveje til nogle af de mest storslåede naturscenerier i New
Zealand, flodsenge, isdækkede bjergtoppe, grønne bjerge - langt væk
fra den almindelige turistrute. Tværs over store græsningsarealer kører
man fra udsigtspunkt til udsigtspunkt. Lokale landmænd har fritidsjob
som chauffører og guider – og de fortæller interessant om high country
farming. Mindre gåture.
Overnatning: Samme som dagen før.

10 feb: Dag 15
Mount Cook, Twizel
F,M
- Kørsel op langs østsiden af De sydlige Alper mod Mt Cook.
- Picnic frokost ved kanten af Lake Pukaki. I godt vejr findes ikke en flottere udsigt.
- Mount Cook er New Zealands højeste bjerg (3754 m) og opkaldt efter landets kortlægger James Cook. Køreturen
op mod Mount Cook er usædvanlig smuk. Åbne vidder, azur-blå søer, vandfald, snedækkede bjergtinder og den
reneste luft.
- Mulighed for en god og flot gåtur til kolde gletsjersøer i den alpine natur sammen med rejselederen. Eller besøg

på museet for den new
zealandske bjergbestiger,
eventyrer og
opdagelsesrejsende Sir
Edmund Hillary, som
trænede på Mount Cook,
før det lykkedes ham som
den første at bestige Mt
Everest i 1953 (entré på
egen hånd).
Overnatning: McKenzie Country Inn
11 feb: Dag 16 Historisk gårdbesøg – fagligt program på
Canterbury plains, Christchurch
F, afternoon tea
- Fælles program: Besøg på en af New Zealands ældste gårde ved
Ashburton på Canterbury Plains. En historie, hvor omfanget af de
første pionerers hårde arbejde, mod, ukuelighed og vilje bliver
nærværende.
- Frokost på farmen
- Fagligt program: Rundvisning på gården med fagligt fokus.
- Ledsagerprogram: Konen på gården, Penny, viser rundt i de
historiske bygninger og i haven
- Fælles afternoon tea
Overnatning: Distinction Hotel Christchurch

12 feb: Dag 17 Fagligt program på Canterbury Plains. Byvandring Christchurch
(F) M
Fagligt program:
- Besøg hos lokale frøproducenter i området Canterbury Plains, som ligger lige vest/sydvest for Christchurch – New
Zealands store landbrugsområde. Dagens program vil blive skræddersyet til gruppen og kan omfatte en blanding af
kontakter fra gruppen og forslag fra New Zealand. Fagligt møde. Frokost inkl.
Ledsagerprogram: Rejseleder tilbyder en byvandring i Christchurch. Eftermiddagen på egen hånd til de sidste
oplevelser og indkøb – rejselederen er behjælpelig med tips.
Fælles: Middag på hotellet.
Overnatning: Samme hotel som dagen før.
13 feb: Dag 18 En halv dag i eget tempo og til de sidste oplevelser. Hjemrejse
Morgenmad
- En dag i eget tempo indtil afgang mod lufthavnen ca kl 15:00. Rejselederen giver tips til oplevelser.
- Afrejse fra Christchurch omkring kl 19:00. Flyrute: Christchurch - Dubai – Kastrup. Kortere mellemlanding i Dubai.
14 feb: Dag 19 Hjemkomst til Kastrup
Flymad
- Ankomst Kastrup midt på dagen, rigtig mange oplevelser rigere.

Pris pr person i dobbeltværelse

kr. 44.985,-

Enkeltværelsestillæg

kr. 8.285,-

Tilkøb:
½ dag jeeptur op i bjergene Wanaka, højlandsfarming

kr. 1050,-

Ledsagerprogram dag 10, bustur til Akaroa m. rejseleder

kr. 575,- (min 8 pers)

Maori kulturaften inkl aftensmad og gejsere, transport

kr. 550,-

Inkluderet:





























Flyrejse Kastrup-Auckland + Christchurch-Kastrup
Dansk erfaren rejseleder på hele rejsen fra DK og retur. Introducerer undervejs alle besøg og fortæller om landet,
landskaberne, historie, samtidsforhold, kultur osv.
Frøavlskonsulent fra DSV Frø Danmark A/S
God new zealandsk bus hele turen rundt, alle dage
Alle udflugter
14 hotelovernatninger på New Zealand, 3* og 4*
1 overnatning hos lokale landmænd
15 x morgenmad på New Zealand
9 x frokost på New Zealand til alle + 2 x frokost til de, der
deltager i fagligt program
1 x afternoon tea
10 x aftensmad på New Zealand
Flymad på alle flyruter
Sammenlagt 3 dages faglige frøavls besøg/møder – jvf
program. Et mix af DSV’s kontakter og vore kontakter
Møde med repræsentant fra landbrugsorganisation i NZ
Skytower Auckland entré
Besøg på mælkeprod inkl. lokal frokost
Besøg og rundvisning på hjortefarm
Maorirundvisning i nat.park, kultur, smagsprøver
Entré og rundvisning Te Papa museet
Færge Wellington-Picton
Vingård inkl smagsprøver og rundvisning
Besøg (får, jersey) og frokost hos dansk landmand Lone
Sørensen
Albatrosser – besøg og lokalguide
Blå pingviner – besøg og lokalguide
Jetboattur i Fiordland inkl frokost
Rundvisning på farm ved Fiordland + hummerfiskeri
Rundvisning for ledsagere i hus og have på flot gammel gård
Byvandring for ledsagere i Christchurch

Ikke inkluderet: Private forsikringer, drikkevarer, øvrige måltider, drikkepenge til chauffører, private
lommepenge, afrejseafgift i NZ, evt. øvrige entreer.
Krav til fysik: Helt selvhjulpen og godt gående.
Øvrigt: Prisener beregnet ved min. 20 gæster, max. 30. Mols Rejser er medlem af Rejsegarantifonden reg. nr.
1626. Prisen er beregnet efter kendte valutakurser, skatter og afgifter d 06.09.19 (NZ$ 431). Der tages forbehold
for ændringer i valuta. skatter, moms, div. afgifter, flyafgange. Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
Oplevelserne på de mange aktive gårde afhænger af hvad, der lige foregår den dag, vi er på besøg.
Tilmelding inden 15. november 2019 til Mols Rejser.

Mols Rejser
Grangård Allé 28  7300 Jelling
www.molsrejser.dk  Tel. 7587 1212

