GOODFELLOW SYMPOSIUM
AUCKLAND / 18. - 20. MARTS 2016

- med The Scandinavian Delegation of Family Physicians

Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C
* tlf. +45 70 270 370 * e-mail: info@jesperhannibal.dk

NEW ZEALAND
En rejse til New Zealand er på mange måder en rejse til en sandt eventyrland. Variationen af
landskaber er sjældent set på et så relativt lille område. Her er endeløse sandstrande, snedækkede
bjergkæder, gletsjere, smukke søer, dybe fjorde, rivende floder, vulkaner og uudforsket regnskov.
Indimellem må man næsten knibe sig selv i armen for at forvisse sig om, at det hele faktisk er
virkeligt. Det er det!.
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REJSEPLAN
Tirsdag d. 15. marts 2016
Afrejse fra Skandinavien

Torsdag d. 17. marts 2016
Ankomst til Auckland
Efter udlevering af bagage finder I selv til jeres hotel, Jet Park. Hotellet tilbyder en
gratis lufthavnstransfer - instruktionerne findes her:
http://www.jetpark.co.nz/site/jetpark/files/documents/Airport-Pickup-Instructions-Dec2014.pdf
Auckland er med sine cirka 1,4 millioner indbyggere, New Zealands største
by. Den tiltrækker indbyggere af mange forskellige etniciteter, hvilket afspejles både af udbuddet af
restauranter og butikker samt af de lokale markeder rundt om i byen. Geografisk er byen placeret i
et område med omkring halvtreds udslukte vulkaner, så der er smukke panoramiske udsigter udover
byen fra toppen af disse tidligere vulkaner.
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KONFERENCE fredag d. 18. marts - søndag d. 20. marts 2016
Overnatning på Jet Park, hvorfra der er shuttlebus til konferencen (arrangeres af
konferencen).

Mandag d. 21. marts 2016
I tjekker ud fra hotellet og kan igen benytte hotellets transfer bus til lufthavnen, hvorfra
I flyver til den new zealandske Sydø og byen Christchurch. Ved ankomsten til Christchurch henter I
en camper og har nu de næste par uger til på egen hånd at udforske Sydøen. Camperen har bad og
toilet og kommer fuldt udstyret, så I har den fulde frihed til selv at udforske Sydøen. Såfremt I
hellere vil have en fastlagt rute med lejebil og overnatninger booket hjemmefra er det naturligvis
også muligt, ligesom I også kan vælge at blive på Nordøen og udforske denne del af New Zealand.
Hvordan ruten på Sydøen ser ud er naturligvis helt op til jer, men dette kan evt. tjene til inspiration.

Mandag d. 21. marts - lørdag d. 2 april 2016
Oamaru
Fra Christchurch kan I evt. køre mod syd. Gør et stop i Oamara, hvor I kan se en koloni af de små
Blue Penguins.

Dunedin
Dunedin havde sin storhedstid under guldfeberen i slutningen af 1800-tallet. Især guldgravere og
handelsfolk med skotsk baggrund var med til at bygge byen op og det ses stadig tydeligt i byens
arkitektur.
Otago halvøen
Ikke langt fra Dunedin ligger Otaga halvøen med verdens eneste albatros koloni på fastland. Det er
imponerende at opleve de store fugle med et vingefang op til 3 meter svæve forbi. Ved fuglekolonien
er et besøgscenter, hvor man kan lære meget mere om de spændende fugle. Otaga er i det hele
taget et mekka for fugle- og dyreinteresserede og huser blandt andet også den guløjede pingvin
samt flokke af søløver.
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Fiordland
New Zealands største nationalpark byder med sit areal på 21.000 km2 på adskillige utroligt smukke
natur oplevelser. Områdets mange dybe fjorde og søer er opstået efter at istidens gletsjere
smeltede. Bjergene er beklædt med vilde skove, og dyrelivet er mangfoldigt. Det er ikke uden
grund, at Fiordland National Park er erklæret bevaringsværdig og optaget på UNESCOs
verdensarvsliste.
Højdepunktet i nationalparken er en tur til den dramatiske fjord, Milford Sound. Køreturen dertil
foregår ad en smuk vej, der snor sig langs spidse bjergtoppe, frodige skove, brusende floder og høje
vandfald. I bunden af den 16 km lange fjord sejler man med små færger ud på fjorden. Allerede
herfra har man flot udsyn til den pyramideformede høje bjergtop med sine 1.692 meter, Mitre Peak.
Færgen sejler helt ud til mundingen af fjorden langs stejle bjergsider med mange fossende vandfald.
Flere steder sejles der næsten helt ind under dem, så man kan få et lille forfriskende "brusebad" fra
vandstænkene.
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Queenstown
New Zealands ultimative adrenalinby! Om I er til bungy jump, zorbing, faldskærmsudspring eller
paragliding er Queenstown stedet! Skal det være mere roligt, kan I tage med den gamle hjuldamper
over søen Lake Wakatipu til en tidligere fårefarm, hvor man kan fodre fårene og se, hvordan de
bliver klippet. Brug også bare et par dage i byen - her sker altid noget!
Wanaka
Wanaka er lige så smukt beliggende som Queenstown - bare mere rolig. Find en skøn campingplads
ved søen og nyd den flotte natur. Søen byder på gode fiskemuligheder og hele området på gode
vandreture.

Haast Pass
Når I krydser Haast passet ændrer landskabet sig dramatisk. Fra et brunt og til dels fladt landskab,
kommer I til grønne, frodige omgivelser. Stop evt. før passet ved Blue Pools Walk og gå en tur over
hængebroen.
I krydser bjergpasset gennem Haast passet. Lige efter passet, kan I køre ned til den lille by,
Jackson Bay. Her er der gode fiske- og vandremuligheder - og ikke ret mange turister.

West Coast
Hele vestkysten er en attraktion i sig selv. Den new zealandske Sydø deles på midten af en
bjergkæde. Vest for bjergkæden falder der op til 8 meter regn om året! Her er kæmpe store
bregner, vandfald og mos på de mest utrolige steder. Stop tit og nyd udsigten - den er ubeskrivelig!
Vær iøvrigt opmærksom på, at her på vestkysten er det ikke så mange campingpladser, så tænk
måske en dag eller to frem, når I planlægger hvor langt, I skal køre. Husk også, at der kan være
langt mellem benzinstationerne.
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Franz Josef
De høje bjerge på Sydøen, heriblandt New Zealands højeste, Mt. Cook, og de regnfulde storme, der
kommer ind med havet fra Antarktis, gør, at der falder rigtig meget sne på bjergtoppene - op mod
20-30 meter om året. Al den sne bliver til nogle kæmpe gletsjere, og de er nemt tilgængelige, da de
helt unikt "flyder" næsten ned til havet og ender midt i regnskoven! Franz Josef gletsjeren ligger kun
cirka en times vandring fra landsbyen med samme navn, hvorimod Fox gletsjeren ligger lidt længere
oppe i bjergene.
Det er muligt at komme på nogle fantastiske dagsudflugter til dem begge. Man tager en helikopter
op på gletsjeren og får under flyveturen nogle utroligt flotte kig over den enorme ismasse. Iklædt
det rette udstyr - pigsko og isøkser, bliver man guidet rundt deroppe og ser issprækker, blåis og
hører kæmpe knald, når endnu et stykke is brækker af gletsjeren længere oppe. Man fornemmer
tydeligt naturens kræfter og føler sig meget lille på denne kæmpe gletsjer.
Ikke langt fra Franz Josef byen ligger Matheson søen, hvor man på en stille dag kan få en fin
spejling af de høje sneklædte bjerge, Mt. Cook og Tasman, i den blanke søs overflade
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Hokitika
New Zealands jadeby nr. 1. Gå en tur i trætoppene! lige syd for byen og husk, at I fra Hokitika i
klart vejr kan se new zealandske højeste bjerg, Mt. Cook.
Arthur's Pass
Nord for Hokitika kan man dreje ind i landet mod Arthur's Pass, som er et af de tre pas, der
forbinder Sydøens vestkyst med østkysten. Der er kun 250 km tværs over landet, men det kan
anbefales at sætte hele dagen af, så der er god tid til at stoppe undervejs!

Lørdag d. 2. april 2016
Camperen afleveres i Christchurch, hvorfra der er afrejse mod Skandinavien.

Søndag d. 3. april 2016
Ankomst til Skandinavien.
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PRISOVERSIGT
Alle priser er med forbehold for ændringer.

Kun konference (ankomst i Auckland torsdag den 17. marts og afrejse 21. marts):
Goodfellow-konference i Auckland, New Zealand 15. marts - 22. marts 2016

•
•
•
•

Fly Skandinavien-Auckland, t/r
Flyskatter
4 overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
Bidrag til Rejsegarantifonden

Pris pr. delegeret:
Pris pr. ledsager i delt dobbeltværelse:

DKK13.995,DKK12.595,-

Post-tur: Kør-selv rundrejse i camper
• Indenrigsfly: Auckland-Christchurch - hjemrejse fra Christchurch
• Flyskatter
• 13 dages camperleje fra Christchurch-Christchurch i 2 personers camper med bad og toilet,
alt udstyr, fri km, forsikringer, gratis turist-radio, campingbord- og -stole

Pris pr. person:

DKK11.995,-

Rejsen er underlagt vores generelle bestemmelser:
http://www.hannibal.dk/generelle-bestemmelser/
Prisen er med forbehold for ændringer. Bemærk ligeledes, at nogle af turene har begrænset antal
pladser.
Rejsen her er blot et forslag og foregår på såkaldt "individuel basis". Det er naturligvis muligt at
forlænge rejsen og besøge andre dele af New Zealand før eller efter konferencen - eller måske gøre
et stop i Australien. Rejsen kan tilrettelægges efter individuelle ønsker - venligst kontakt Jesper
Hannibal Rejser, såfremt der er andre ønsker til rejsen.
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TILMELDING 2016
Ja tak, jeg vil gerne med på rejsen til New Zealand
❑ Jeg vil gerne holdes underrettet om fremtidige kongresser via nyhedsbreve fra The
Scandinavian Delegation of Family Physicians. Husk at oplyse e-mail adresse.
Navn:__________________________________________________________________
Vigtigt at navn stemmer overens med navn i pas!

Adresse:_________________________________________________________________
Postnummer:__________ By:_____________________ Land:______________________
Mobilnummer:___________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Følgende rejser sammen med mig:
Bemærk venligst, at navne skal være angivet, som de står i passet. Oplys venligst alder, hvis personen er et barn.

Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Vi ønsker afrejse fra:________________________(skriv byens navn)
Indkvartering i
❑ Enkeltværelse ❑ Dobbeltværelse (twin bed/separate senge) ❑ Ekstra opredning
Depositum oplyses af vort rejsebureau.
❑ Jeg ønsker afbestillingsforsikring. Dækker indtil afrejsen ved akut opstået sygdom hos den
rejsende eller nærmeste familie.
❑ Jeg ønsker at få tilsendt tilbud på rejseforsikring. Kan kun tilbydes deltagere med adresse i
Danmark.
Dato:______________________ Underskrift ____________________________________
Sendes til: The Scandinavian Delegation of Family Physicians. Kogtvedvænget 9P, DK 5700
Svendborg. Mobil +45-40137092. Email: apelch@dadlnet.dk
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