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Studieresa med tema skog och lantbruk till Nya Zeeland,  
10/11 - 29 januari 2024 
(F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 
Följ med oss till Nya Zeeland januari 2024! Vi vill att detta ska bli en resa som visar det bästa 
av landets jordbruk, skogsproduktion, kultur och olika landskap. Under knappt 3 veckor 
besöker vi ett brett utbud av gårdar i olika miljöer och träffar lokala jordbruksfamiljer i sina 
hem. Men resan ska också bjuda dig på ”Kiwins” genuina gästfrihet, den unika naturen med 
hisnande vyer och besök i städer och regioner som ger en extra guldkant till resan.  
Varmt välkommen att uppleva livet Downunder tillsammans med oss 
                 Eva Maria och Claes Friberg 
Preliminärt program  
 
Avresedag onsdag den 10 januari                             (-/-/-) 
 

Avresa från Arlanda eller Kastrup med möjlig anslutning från Göteborg eller Helsingfors 
Ankomst till Singapore, Sydney eller Dubai där vi stannar tillräckligt många timmar för 
att både röra på oss och kunna sova några timmar. Direkt flyg vidare till Christchurch.  

 
Dag 1, lördag 13 januari   Ankomst till Christchurch                         (-/-/M) 
 

Gemensam ankomst till Christchurch 
Haere mai – Välkommen till Nya Zeeland! Ankomst till Christchurch, södra öns största 
stad. Efter inträdesformaliteter möter vi vår busschaufför för transport till det centrala 
hotellet beläget i ”Garden City”. Efter en stunds vila blir det välkomstmingel och 
presentation av reseupplägget på hotellet.  
 

Dag 2, söndag 14 januari    Christchurch                   (F/-/M) 

 
Frukost i lugn och ro. Förmiddagen ägnas sedan åt att inspektera centrala Christchurch 
till både fots och med buss. Bland annat vandrar vi genom Botanic Gardens och 
besöker det historiska Art Centre distriktet. Tid för lunch på egen hand, kanske på 
Riverside Farmers Market. På eftermiddagen avresa till en familjeägd mjölkgård där vi 
får en introduktion till Nya Zeelands lantbruk. Vi njuter av en middag med våra värdar.   
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Dag 3, måndag 15 januari    Mid Canterbury               (F/L/-)   

 
Frukost 
Idag besöker vi gårdar på Canterbury Plains, det största slättområdet i Nya Zeeland, med cirka 
500 000 hektar bevattnad mark. Bevattning möjliggör varierad markanvändning - jordbruks- och 
grönsaksodling finns på de bästa markerna, och många storskaliga mjölkgårdar finns på de 
lättare markerna.  Vi får se hur denna region regelbundet levererar världsrekord i avkastning på 
vete och hur lantbruket anpassar sig efter trender i miljöfrågan.  
Vi besöker en potatis-, utsädes och spannmålsodlare och får höra om de olika grödorna och vad 
som krävs för att uppnå högsta avkastning och kvalitet. Vi besöker också en grönsaksproducent 
som odlar broccoli och majs i stor skala med hjälp av ett helt mekaniserat produktionssystem.   
Lunch serveras under dagen 

 
Åter till Christchurch för en kväll på egen hand 
 

Dag 4, tisdag 16 januari    Christchurch-Kaikoura-Blenheim         (F/-/M) 
 
Frukost och utcheckning 
Avresa norrut genom de böljande jordbruksmarkerna och förbi vingårdarna i North 
Canterbury. Vi besöker en familj som brinner för uppfödning av avelsfår och 
nötkreatur. De driver flera anläggningar med får samt ett kommersiellt jordbruk. Cirka 
250 avelsbaggar från upp till fem olika raser säljs varje år. Efter ett informativt besök 
och förmiddagste rullar vi vidare norrut längs den spektakulära kustlinjen till Kaikoura, 
beläget mellan de 3000 m höga bergen och Stilla Havet. Här blir det lunch på egen 
hand och med fördel kan man prova färska kräftor, hummer och andra skaldjur.  
 
På eftermiddagen går resan vidare norrut till hjärtat av Marlborough, Nya Zealands 
största vinregion. Vi besöker en väl ansedd vingård och får lära oss om de olika 
druvorna som odlas här. Såklart får vi smaka på Marlborough Sauvignon Blanc och 
andra viner som produceras. Senare på eftermiddagen landar vi på hotellet i Blenheim 
där vi äter vår middag 
 
 
 

Dag 5, onsdag 17 januari   Blenheim-Havelock-Nelson        (F/L/-) 
 

Efter frukost besöker vi Omaka Aviation Heritage Centre, ett museum i världsklass 
som visar flygplan och artefakter från de båda världskrigen. Därefter avresa till 
Havelock vid Pelorus Sound där vi njuter av en Barbecue lunch innan vi hoppar på 
båten för en kryssning runt vackra Marlborough Sounds. Vi får lära oss om regionens 
välkända musselodlingar och får även smaka färska, ångade musslor ihop med ett glas 
Marlborough Sauvignon Blanc! Efter båtturen åker vi vidare genom det lummiga Rai 
Valley innan vi tar oss över bergen och genom skogsplanteringar till soliga Nelson. Här 
stannar vi två nätter så att vi säkert hinner uppleva det milda klimatet, stränderna och 
de bördiga slätterna.  
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Dag 6, torsdag 18 januari     Nelson & Abel Tasman National Park                     (F/-/M) 

 

Efter frukost ägnar vi dagen åt att besöka några framåtsatsande företag i området 
kring Nelson. Det blir bland annat ett skogsföretag där vi får höra om – och om möjligt 
se – skogsavverkning för export. Vi besöker också en äppel- och bärodling med 200 ha 
äpplen, 40 ha boysenbär, 45 ha kiwifrukt samt 5 ha feioja (guava) Efter besöken njuter 
vi av de gyllene stränderna i Abel Tasman National Park. Om vädret tillåter gör vi en 
middagskryssning i den vackra viken, om inte så blir middagen i Nelson 
Övernattning i Nelson 
 

Dag 7, fredag 19 januari  Nelson-Punakaiki-Franz Josef                    (F/L/-) 
 

Efter frukost lämnar vi Nelson och åker genom orörda skogar och bildsköna floddalar 
till Murchison där vi gör ett kaffestopp. Resan går vidare via Buller River ravinen till 
West Coast, en region historiskt känd för sin virkesproduktion samt sina guld- och 
kolgruvor. Under resan längs den vackra kustlinjen gör vi ett stopp i Punakaiki för en 
kort promenad till de spektakulära Pancake Rocks vilka bildats genom seismisk  
aktivitet i kombination med havet och vädret.  
Under dagen besöker vi antingen en verksamhet med sphganum mossa – vitmossa -
eller en gruva med pågående verksamhet 
 
Dagen avslutas med färd längs Tasmankusten för att slutligen landa i Franz Josef och 
Fox Glacier. Medan andra glaciärer i världen drar sig tillbaka fortsätter Franz Josef och 
Fox Glacier att röra sig ner mot havsnivån genom den tempererade regnskogen vid 
Tasmanhavet. Den låga belägenheten gör att glaciärerna är bland de lättaste att 
besöka i världen.  
För den som önskar och om vädret tillåter finns möjlighet att boka en flygtur över 
området alternativt en vandring. 
 
 

Dag 8, lördag 20 januari  Franz Josef-Haast Pass-Queenstown Queenstown          (F/L/-) 
Frukost och avresa söderut genom tempererade regnskogar. Kaffestopp vid ett center 
för bevarande av den geologiska floran, faunan och historian av denna lummiga 
region. Därefter fortsätter vi inåt landet över Haast Pass och genom södra alperna mot 
de torrare landskapen och södra sjöarna österut.   
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På eftermiddagen besöker vi en högt belägen gård på 3000 ha vid Lake Hawea där vi 
får en inblick i gårdens vilt-, nötkreaturs- och fåruppfödning. Vi får höra om hur man 
hanterar verksamheter på hög höjd och om den jaktsafari som familjen arrangerar. Vi 
äter lunch med våra värdar och reser sen vidare. Resan passerar stenfruktsodlingar 
som regionen är känd för. Vi landar i Queenstown vid Lake Wakatipu, en av Nya 
Zeelands mest vackra platser. Kvällen är fri för att njuta av staden på egen hand.   
 

Dag 9, söndag 21 januari   Queenstown                          (F/-/M) 
 
En avkopplande dag att njuta av Queenstown och dess vackra omgivningar. Vi gör ett 
besök i den historiska och charmiga guldgruvbyn Arrowtown och passerar Kawerau 
Bridge som sägs vara bungy-jumpingens födelseplats. Resten av dagen är fri för att 
utforska Queenstown, med lunch på egen hand. Kanske vill du ta en avkopplande 
kryssning på Lake Wakatipu på en historisk ångbåt eller en spännande åktur genom 
Shotover Gorge i en jetbåt. Det finns också gott om shoppingmöjligheter, vandrings- 
och cykelbanor samt ställen att smaka lokalt vin och mat på (regionen är känd för Pinot 
noir).  
På kvällen tar vi gondolen uppför Bob’s Peak för att njuta av middag med den hisnande 
utsikten över staden, bergen och Lake Wakatipu.  
 

Dag 10, måndag 22 januari  Tekapo-Methven                         (F/L/-) 
 
Vi reser norrut via Lindis Pass. Nästa område, Mackenzie Country, är ett högländigt 
torrt inlandsområde med stora klarblåa glaciärsjöar som generar stor del av Nya 
Zeelands vattendrivna elektricitet. Det blir ett kort stopp vid en av kanalerna för att se 
en laxodling där laxen odlas på ett miljövänligt sätt. Nya Zeelands högsta topp, Aoraki 
Mt Cook (3,754 m), utgör en dramatisk bakgrundskuliss i området.    
 
Besök på en stor fårgård där vi lär oss mer om merinoull, både om produktion och om 
export. Här finns också nötkreatur. Efter en lunch på gården så fortsätter resan norrut 
mot expansiva jordbruksmarker i Canterbury Plains. Vi tittar in i en butik med tillbehör 
för lantbruket innan vi rullar in i det lilla samhället Methven där vi stannar över natt 
 

Dag 11, tisdag 23 januari  Methven-Christchurch -Flyg Napier, Hawke’s Bay        (F/-/M) 
  

Efter frukost och utcheckning besöker vi en stiftelse för jordbruksforskning och får 
höra om landets globala konkurrensfördelar inom fröproduktion av morötter och 
rädisor men, trots att man har världens högsta spannmålsavkastning, fortfarande 
tvingas importera hälften av sitt spannmålsbehov från Australien.  
Vi flyger sedan till den norra ön och ankommer den produktiva Hawke’s Bay regionen, 
känd för sina många soltimmar och som Nya Zeelands största producent av äpplen, 
päron och persikor och den tredje största producenten av druvor. Det är också berömt 
för sina viner i världsklass och sin lockande livsstil. Här finns traditionella lantbruk med 
får, nötkreatur och vilt samt frukt- och vingårdar, handelsträdgårdar och växtodling 
och skogsbruk. Under eftermiddagen gör vi besök på intressanta familjeföretag, bland 
annat  en gård med framgångsrik, familjeägd nötköttsuppfödning.  
Dagen avslutas med vinprovning på Nya Zeelands äldsta vingård, Mission Estate. 
Hawke’s Bay är främst känt för sina fylliga röda viner. 

 Vi fortsätter till kuststaden Napier, känd för sin samling av Art Deco-byggnader från 
1930-talet, där vi checkar in på vårt hotell. Här bor vi två nätter. 
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Dag 12, onsdag 24 januari  Hawke’s Bay              (F/L/-) 
 

Efter frukost gör vi några besök hos innovativa lantbrukare, bland annat 
medträdgårdsodling och ekologisk kyckling. Området har drabbats hårt av 
översvämning vid stormen tidigare i år och vi får höra hur man har arbetat för att 
komma tillbaka till ordinarie verksamhet.  
Eftermiddagen fri att upptäcka Art deco staden Napier 
Mot tillägg erbjuds en tur med veteranbilar 
Middag på egen hand 
 

 
Dag 13, torsdag 25 januari   Hawke’s Bay-Taupo-Rotorua        (F/-/M)   
 

Frukost och avresa inåt landet där vi besöker en skogsplantering innan vi ankommer 
Lake Taupo, Nya Zeelands största sjö. Detta område är en populär semesterregion och 
känt för sitt öringsfiske. Se det pampiga Huka Falls där Waikatofloden, vanligtvis 100 m 
bred, tvingas igenom en 20 meter bred ravin. Lunch på egen hand.  
 
Resan fortsätter till sjön Rotorua, en intressant geotermisk region med flera kulturarv. 
Vi besöker ett nationellt forskningsinstitut som specialiserat sig på forskning, 
vetenskap och teknisk utveckling för skogsbruket, träprodukter och andra 
träbaserade material. Representanter från institutet medverkar och ger en inblick i 
landets skogsbruk.  
Senare upplever vi Te Puia Whakarewarewa och får träffa medlemmar i den lokala 
Māori stammen, Nya Zeelands urbefolkning. Vi ser ångande gejsrar och kokande 
lerpölar. Maorierna välkomnar oss i deras by och visar traditioner, hantverk och 
”Haka”, en krigargest som blivit känd genom All Blacks rugbylag. Kvällens middag blir 
en ”Hangi” måltid som traditionellt består av kokt kött och grönsaker. Kanske har vi 
också tur och får se Nya Zeelands sällsynta Kiwi-fågel.   
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Dag 14, fredag 26 januari   Rotorua-Cambridge-Auckland            (F/L/-)   
 

Frukost och utcheckning 
Dagen börjar med besök hos ett större skogsföretag som ger oss en bild av betydelsen 
av landets skogsbruk. 
 
Vi besöker också ett ekologiskt kiwiföretag med både odling och lagring för att höra 
om denna gröda som också är en av de viktigaste för landets export. Efter ett 
lunchstopp i Cambridge besöks ett av de högst ansedda fullblodsstuterierna. Detta 
område är välkänt för att producera utmärkta hästar för den viktiga galoppbranschen. 
Därefter fortsätter vi mot Auckland, Nya Zealands största stad med 1.5 miljoner 
invånare. Staden ligger mellan två hamnar vilket ger utrymme för mycket 
vattenaktiviteter. Speciellt segling har gjort regionen internationellt uppmärksammad. 
Kvällen är fri, passa på att njuta av den livliga strandpromenaden som är basen för Nya 
Zeelands Americas cup. 

 
Dag 15, lördag 27 januari  Auckland/Waiheke Island Option        (F/-/M)  
 

Frukost. Vi gör en sightseeingtur i “City of Sails” som inkluderar hamnarna och 
stränderna likväl som ikoniska Sky Tower. Eftermiddagen är fri att utforska Auckland 
på egen hand. Förslag på aktiviteter är en hamnkryssning eller att besöka gallerior och 
museum. Shopping finns det gott om eller kanske vill du bara ta det lugnt vid vattnet.  
   
En tur till vackra Waiheke Island är också ett trevligt alternativ. Ön ligger ca 45 min 
bort med färja och här hittar du oliver, vin och underbara stränder. Vi avrundar resan 
med en festlig avskedsmiddag. 
 

 
Dag 16, söndag 28 januari Avresa Auckland                  (F/-/-)        
  

Dags att packa väskan och göra sig i ordning för avresa.  
Transfer till flygplatsen, incheckning för hemresa.  
Avresetid mellan 13.35 – 21.15 beroende på val av flygbolag. Vi flyger utan annat 
stopp än byte i Singapore, Sydney eller Dubai beroende på val av flygbolag 

 
Måndag 29 januari ankomst Sverige 

 
Ankomst till Stockholm eller Köpenhamn med möjlig anslutning till Göteborg eller 
Helsingfors mitt på dagen 
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Kostnad per person i delat dubbelrum för ovanstående  
programförslag: exkl flyg       52 950 SEK 
 

Enkelrumstillägg      13 950SEK  
 
Specificerat program enligt ovan 
 
Följande ingår i priset på NZ: 
Buss och chaufför under hela resan 
Lokal engelsktalande lantbrukskunnig guide samt svensktalande reseledare under hela resan 
15 övernattningar på minst 3,5-stjärnigt hotell inkl. frukost 
 luncher och middagar enligt programmet 
Studiebesök enligt programmet, med reservation för ändringar 
Entréer till övriga sevärdheter enligt programmet, med reservation för ändringar.  
Inrikesflyg mellan Flyg Christchurch - Napier 
Organisationskostnader  
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation  
 

Följande ingår inte i priset: 
Flyg – förfrågan görs i mitten på april 
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd, 
personliga utgifter 

 

 

Bokningsvillkor 
En ej bindande anmälan görs via länk med önskan om avreseort 
För att garantera flygpriser behöver vi din anmälan senast den 15 april. 
 
Härefter skickas en ny inbjudan inklusive flygkostnad och fullständiga bokningsvillkor. 
Anmälan behöver då göras inom 10 dagar med en inbetalning av anmälningsavgift på 5 000 
kronor betalas samtidigt med anmälan  

 
Programmet 
Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet till liknande innehåll och ansvarar inte för 
oförutsedda händelser som inte kunnat påverkas av oss.  Vid färre än 20 resenärer kan resan 
ställas in.  Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 
slutbetalning är gjord.  
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Boka avbeställningsförsäkring och reseförsäkring  
Det är viktigt att avbeställningsförsäkring meddelas vid bokning och betalas i samband med 
anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på 
reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, 
bra att veta. Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom N&N resor.  
 
Resegarantier 
N&N resor Agritours Sweden har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom 
vårt bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de 
tjänster som är bokade genom oss.  
 
Resevillkor 
N&N resor är medlem i Sveriges Resebyråförening i bolagsnamnet Discover Sweden Tours. 
Utöver de resevillkor som anges i denna anmälan tillämpas SRFs villkor för paketresor. 
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