
Dina Vingårdar, Nya Zeeland, november 2016 

 

 

 

PRELIMINÄRT DAG-FÖR-DAG PROGRAM NYA ZEELAND (12-24 november 2016, 13 dagar) 

Dag 1 – 12 november. Auckland-Rotorua 
Vi träffas på Aucklands flygplats. Där hälsar lokal guide, Thomas Andersson och reseledare från Dina 
Vingårdar er välkomna. Från flygplatsen tar vi oss vidare till Rotorua för att checka in på vårt hotell. På 
vägen till Rotorua passerar vi jordbruksdistriktet Waikato som även är känt för sin hästuppfödning 
och skogen Mamaku Rangers. Vi spisar gemensam välkomstmiddag för att informera och för att lära 
känna varandra. Hotell: Holiday Inn Rotorua. 
Mer info:	  http://www.holidayinnrotorua.co.nz/	  
 
Dag 2 – 13 november. Rotorua-Napier 
Efter frukost på hotellet gör vi en tur till Te Puia som är ett levande Maori center. Här upplever vi den 
maoriska kulturen på ett varierande sätt med både sång och dans. Besöket avslutas med en 
picknicklunch på Geyser-terassen. Efter lunchen lämnar vi Rotorua bakom oss och reser vidare till 
Napier för incheckning på vårt hotell. Middag på egen hand. Hotell: Scenic Te Pania Hotel.  
Mer info: http://www.scenichotels.co.nz/hotels/scenic-hotel-te-pania-napier 

Dag 3 – 14 november. Napier 
Frukost på hotellet. Denna dag börjar vårt vingårdsäventyr efter det att vi har acklimatiserat oss till den 
lokala kulturen under två spännande dagar. Vi befinner oss i Hawkes Bay, en av de äldsta 
vinregionerna på Nya Zeeland. Här produceras mycket trevliga och personliga viner. Vi besöker två 
vingårdar med gemensam lunch på någon av gårdarna. Kvällen fri för egna aktiviteter. Hotell: Scenic 
Te Pania Hotel. 
 
Dag 4 – 15 november. Napier-Martinborough 
Frukost på hotellet och avresa mot Martinborough. Under vår resa njuter vi av det vackra landskapet 
medans vi lär oss mer om Nya Zeeland. Innan vi når vårt nästa vinområde, Wairarapa, gör vi ett stopp 
på en fågelkoloni, världens största för havssulor. Väl framme i Martinborough checkar vi in på vårt 
hotell. Under dagen äter vi gemensam lunch eller middag beroende på det slutliga programmet. 
Hotell: The Martinborugh Hotel.  
Mer info: http://www.martinboroughhotel.co.nz/ 
 



Dag 5 – 16 november. Martinborough 
Frukost på hotellet och därefter forsätter vår spaning efter nya gårdar och vinupplevelser. Här i 
Martinborough ska vi koncentrera oss på områdets viner och speciellt deras enastående viner på 
Pinot Noir. Vi besöker två vingårdar och vi äter gemensam lunch. Kvällen fri för egna aktiviteter. 
Hotell: The Martinborugh 
 
Dag 6 – 17 november. Martinborough/Wellington-Picton/Blenheim-Marlborough 
Frukost och utcheckning. Därefter far vi till Wellington för att ta färjan till Picton beläget på Sydön. På 
överfarten från Nordön till Sydön får vi kanske se både delfiner och valar. Väl framme på Sydön, 
checkar vi in på vårt hotell. Gemensam middag. Hotell: Marlborough Vintner’s. 
Mer info: http://www.mvh.co.nz/	  
 
Dag 7 – 18 november. Vingårdsbesök kring Marlborough 
Frukost på hotellet och därefter gör vi två vingårdsbesök i det berömda vindistriktet Marlborough. Nu 
har vi hamnat i det vinområde som är mest känt för sina viner framställda på Sauvignon Blanc. Som ni 
säkert känner till kom de första Nya Zeeländska vinerna till Sverige just från detta område. Vi passar 
på att äta lunch på någon av gårdarna. Kvällen fri för egna aktiviteter. Hotell: Marlborough Vintner’s 
 
Dag 8 – 19 november. Blenheim-Kaikoura 
Frukost och utcheckning från hotellet. Framåt lunchtid gör vi en valskådningstur. På vår tur kommer vi 
att leta efter både delfin och val. Efter en härlig dag på havet checkar vi in på vårt hotell. Gemensam 
lunch eller middag beroende på det slutliga programmets utformning. Hotell: The White Morph. 
Mer info: http://www.whitemorph.co.nz/ 

Dag 9 – 20 november. Kaikoura-Christchurch-Queenstown-Wanaka 
Vi lämnar Kaikoura och gör ett vingårdsbesök. Vårt vinområde blir idag Waipara med sina härliga 
viner. Här är det svalare då vi flyttat oss söderut, vilket ger underbart eleganta viner. Efter vårt 
vingårdsbesök tar vi oss sedan vidare till Christchurch för flygresa till Queenstown. Vid ankomst i 
Queenstown väntar vår buss för transfer till vårt hotell i Wanaka. Denna dag blir det gemensam lunch 
eller middag beroende på vårt slutliga program. Hotell: Grand Mercure Oakridge Resort.  
Mer info:  http://www.oakridge.co.nz/ 
 
Dag 10 – 21 november. Wanaka-Queenstown 
Frukost och utcheckning. Vi är nu i världens sydligaste kvalitetsodlingsområde, Central Otago. 
Här produceras några av världens bästa Pinot Noir viner utanför Bourgogne. Det blir åtminstone ett 
vingårdsbesök med lunch innan vi anländer till Queenstown där vi checkar in på vårt hotell. Kvällen fri 
för egna aktiviteter. Hotell: Copthorne Hotel & Resort Lakefront.  
Mer info: http://www.millenniumhotels.co.nz/copthornequeenstownlakefront/	  
 
Dag 11 – 22 november. Kryssning i Milford Sound 
Efter frukost ger vi oss ut på en dagsutflykt. Vi kör utmed Lake Wakatipu till Te Anu i utkanten av 
Fiordland National Park. I Milford går vi ombord på en båt och gör en tur i det vackra och fascinerande 
fjordlanskapet. Lunch serveras ombord på båten. Efter turen återresa till vårt hotell i Queenstown. 
Middag på egen hand. Hotell: Copthorne Hotel & Resort Lakefront. 

Dag 12 – 23 november. Queenstown 
Frukost på hotellet och ännu en dag i Central Otago med stora vinupplevelser. Vår resa avrundas på 
kvällen med en gemensam avskedsmiddag. Vi samlas för att fira och minnas allt vi har upplevt 
tillsammans i form av natur, kultur och vinupplevelser. Hotell: Copthorne Hotel & Resort Lakefront. 
 
Dag 13 – 24 november. Hemresa 
Efter frukost checkar vi ut från hotellet för transfer till flygplats för hemresa eller fler äventyr på egen 
hand. 

	  

	  



Pris	  och	  villkor	  

Pris	  per	  person	  i	  dubbelrum:	  38.500	  kr	  	  

Enkelrumstillägg:	  9.000	  kr	  
Flygtillägg	  tor	  Sverige	  –	  Nya	  Zeeland:	  ca	  12.500	  kr	  (Detta	  skall	  vara	  ett	  rimligt	  pris	  i	  överkant	  vid	  
bokning	  av	  gruppbiljetter.	  Vi	  hoppas	  dock	  att	  flygbiljetterna	  kan	  bli	  något	  billigare).	  Krävs	  dock	  att	  

minst	  10	  resedeltagare	  väljer	  detta	  alternativ.	  

I	  	  priset	  ingår:	  
-‐	  12	  övernattningar	  i	  dubbelrum	  	  inklusive	  	  frukost	  	  
-‐	  12	  Måltider	  med	  måltidsdryck	  

-‐	  Vingårdsbesök	  med	  vinprovningar	  enligt	  program	  
-‐	  Transporter	  och	  utflykter	  enligt	  program	  
-‐	  Engelsktalande	  lokalguide	  	  

-‐	  Vinguide:	  Thomas	  Andersson	  
-‐	  Reseledare:	  från	  Dina	  Vingårdar	  
-‐	  Lokala	  skatter	  

	  

Ingår	  ej:	  
-‐	  Flyg	  –	  kan	  bokas	  kring	  jan/feb	  2016.	  Flyg	  kan	  bokas	  genom	  Dina	  Vingårdar	  mot	  tillägg,	  se	  ovan!	  
-‐	  Dricks	  till	  guider	  och	  chaufförer	  (ej	  vanligt	  och	  ej	  nödvändigt	  i	  Nya	  Zeeland)	  

-‐	  Reseförsäkring	  

Priset	  är	  beräknat	  på	  minst	  25	  medresenärer,	  dagens	  tariffer,	  regler	  och	  valutakurser	  och	  ges	  med	  
reservation	  för	  ändringar.	  


