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New Zealand 2006 
�

15/2 2006 Lørdag d. 11/2 tog vi hjemme fra. 
Vi landede mandag d. 13/2 i Christchurch, 
efter 22 timers flyvning, 6 timers ventetid 
også tidsforskellen, de er nemlig 12 timer 
foran her i New Zealand… 
Efter 2 dage på Holiday Inn (et hotel), fik vi 
vores autocamper. 
Nu er vi på en campingplads i Akaroa, her har 
vi mødt nogle danskere, 2 piger, Cecilie og 
Josefine, og 1 dreng der hedder Oliver. 
Cecilie er 11, Josefine er 9 og Oliver er 7! 
Da vi var i Christchurch var vi i Willowbank, 
der så vi maorier, kiwier og en masse andre 
dyr og planter.! 

  
18/2 2006 D. 15/2 var Cecilie, Josefine og mig sammen 

hele dagen. 
Vi var ude og bade, hoppe på trampolin og en 
masse andet. 
D. 16/2 skulle Cecilie, Josefine og Oliver 
videre fra Akaroa…! 
Da de var kørt gik vi ned til byen, der fik vi 
frokost og is.! 
I går tog vi til Hokitika, der var vi nede ved 
det Tasmanske hav om aftenen. 
Lars og mig kom til at gå lidt for langt ud i 
vandet, så der kom en bølge, så vi blev våde 
til næsten op til knæene.! 
I dag har vi været ved Franz Josef Gletcherén 
Og ved en sø der hedder Lake Wombat søen. 
Nu er vi på en campingplads i Franz Josef… 

  
19/2 2006 I dag har vi været ude at se Peters Pool, gået 

rundt om Lake Matheson og set Fox Gletcherén. 
Nu er vi på en p-plads tæt ved søen Lake 
Matheson.! 

  
20/2 2006 I dag har vi sovet ”længe” (til kl. 08:15!)… 

Mor og far var nemlig rundt om Lake Matheson 
for 3. gang. 
Vi var nemlig rundt om den 2 gange i går…! 
Vi har været ude at se 2 vandfald, Roaring 
Billy Fall´s og Thunder Creek Fall´s…!  
Ellers har vi bare kørt rundt til ved halv 
fire tiden. 
Nu er vi ved Wanaka. 
Lars og mig har lige mødt en tysk pige der 
hedder Noar, heldigvis kan hun snakke 
engelsk..! �  

 


