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New Zealand 2006 
�

2/3 2006 I dag er vi kørt op til Mt. Cook. Her er 
koldt! Vi har været ude at gå et par ture, det 
var ikke så flot som jeg havde troet, det var 
faktisk ret grimt. (Gletcheren var nemlig helt 
sort!) I går var vi ude at se pingviner, vi så 
nogle ”yelloweyed pingvin” og verdens mindste 
pingviner, (”Blue Pingvin”) de var rigtig 
søde…! 

  
5/3 2006 I dag er vi i kaikoura. 

D. 3/3 var vi ude at gå. 
Vi gik en tur op på toppen af at bjerg, så vi 
fik udsigt til Mt. Cook. 
Vi gik også op til ”Blue Lakes”…! (Søerne var 
bare ikke blå, de var grønne!) 
Den sidste tur var over til 2 hængebroer! 
D. 4/3 kørte vi hele dagen… (Op til Kaikoura.) 
I dag skal vi MÅSKE ud at se hvaler, det 
kommer an på hvor meget det blæser!  

  
6/3 2006 I dag har været den mest ”ferieagtige” dag. 

(efter min mening) Vi er nemlig kommet til 
Hanmer Springs, og der er et sjovt badeland.! 
Det er varme kilder man bader i, de varmeste 
er 40 gr.! 
Det var rigtig sjovt/dejligt, der var 2 
vandrutshebaner, dem prøvede vi (Lars og mig) 
ca. 100 gange! 
Vi var heldige i går, vi kom nemlig ud at se 
hvaler. Vi så også delfiner, de var meget 
sjovere end dem vi så først, de hoppede nemlig 
helt op af vandet…! 

  
8/3 2006 I dag har vi været ude at se ”Pancake Rucks”. 

Vi har også været ude på en svingbro. 
Nu er vi på en campingplads lidt uden for 
Motupiko. 
I går regnede det hele dagen, så vi kørte til 
vestkysten. 
Der lavede Lars og mig lektier.! 

  
9/3 2006 I dag har vi været ude at bade. Først nede ved 

Kaiteriteri, anden gang var lige neden for den 
campingplads vi er på nu! (campingpladsen 
ligger i pohara!) 
Ellers har vi bare set udsigtpunkter…! 

  
10/3 2006 I dag har vi først været ude at bade! 

Bagefter kørte vi op til en kilde, det er NZ´s 
reneste kilde! 
Efter det kørte vi op til campingpladsen, der 
gik vi ud til havet, vi kunne gå rigtig langt 
ud, der var nemlig lavvande! 
I morgen skal vi ud at gå, først bliver vi 
sejlet et sted hen; også skal vi gå tilbage! 

  
11/3 I dag stod vi tidligt op, kl. 6:30, fordi vi 

skulle ud at gå! 
Først gik vi ned til det sted vi skulle 
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”sejle” fra. (vi blev trukket i båden af en 
traktor der skulle køre os ned til havet) 
Vi blev sejlet til ”Tonga Bay”, derfra skulle 
vi gå tilbage! 
Det var en okay gåtur, der var nemlig nogle 
steder hvor vi kunne bade! 
Turen var ca. 26 km. Lars og mig talte broer, 
der var ca. 59!   

  
12/3 2006 I dag er vi kørt til Picton. 

Her har vi været ude at se på byen og far har 
lejet en cykel så han kan komme ud at cykle i 
morgen! 
Vi skal sejle fra Sydøen d. 14/3 2006, så vi 
skal være i Picton resten af tiden på Sydøen! 

 


