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New Zealand 2006 
�

22/2 2006 I dag er vi på en campingplads lidt uden for 
Queenstown. 
 Vi har været inde i byen og køre i et 
amphious køretøj, en slags bil der også kan 
sejle! 
Igår var vi i Wanaka, der var Lars og mig ude 
at bade!!!.!!! 
I Wanaka tog vi et billede som vi bruger som 
postkort…! 
  

  
23/2 2006 I dag har vi bare gået, gået og atter gået.! 

Først gik vi i Queenstown Hill Walkway, en tur 
på ca. 5,6 km. det var også bare op op op og 
så ned og ned…! 
Den 2. tur var rundt om Moke Lake, en tur på 
6,2 km. 
Nu holder vi bare ude i ødemarken, lige ved 
siden af Moke Lake…! 
   

  
24/2 2006  I dag har vi kørt i rigtig, rigtig lang tid…! 

Da vi endelig kom til den by vi skulle være i, 
altså Milford Sound, skulle vi smøres ind i 
sådan noget creme, så sandfluerne ikke bed os. 
(selv om de stadigvæk bider!) 
Men så skulle vi også til noget sjovt, vi 
skulle ud at flyve i helikopter, og ”hold 
kæft” det var sjovt… Heeh� 
Vi fløj i 25 min., men det var godt nok også 
betalt, det kostede nemlig 700 NZ dollar, det 
er ca. 3000 DK kr.! 

  
25/2 2006  I dag har vi lavet en hel masse. 

Først var vi ude at sejle. Der så vi delfiner 
og sæler. Vi var også inde på et 
observatorium, der så vi en masse fisk og 
koraller. 
 De delfiner vi så, svømmede foran båden så de 
næsten skubbet frem af båden. 
 Delfiner svømmede mega hurtigt, (og var mega 
søde <3) de svømmede nemlig hurtigere end 
skibet sejlede! 
Efter sejlturen var vi ude at gå i en 
regnskov. Stien var ikke særlig bred, den var 
nemlig kun 40 cm. (ca.) 
Det var rigtig sjovt at gå i regnskoven, selv 
om der var en masse vend/mudderhuller som vi 
hele tiden skulle passe på ikke at træde ned 
i…! ( Jeg trådte også KUN ned i hullerne 113 
gange. Heeh(: )  
 

  
26/2 2006 I dag har vi været ude at gå, vi gik op til 

Key Summit. 
Ellers har vi bare kørt op til Manapouri, en 
lille by med kun 210 indb. 
Og, det er så i den by vi er i nu…! 
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27/2 2006 I dag har det regnet og regnet og atter 

regnet, og det regner stadig… 
Vi har også set en søløve… 
Og så har vi kørt og kørt og atter kørt…! 

  
28/2 2006 I dag har vi været ude at se sæler, de lå alle 

sammen og dasede på nogle sten…! 
Vi har også set ”abetrusser” (albatrosser, vi 
kalder dem bare ”abetrusser” � ) 
Nu er vi på en rigtig god campingplads, der er 
nemlig opvarmet pool…! 

 


