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New Zealand 2006 
�

16/3 2006 D. 13/3 var vi nede i byen! (Far var ude at 
cykle, så det var kun Lars, mor og mig!) 
Først var vi oppe at købe postkort, efter det 
spillede Lars og mig minigolf! Til sidst var 
vi inde for at få Lars klippet! 
D. 14/3 var vi nede på en lille stenet strand! 
Kl. 2.25 PM sejlede vi fra Sydøen, kl. 5.45 PM 
var vi på Nordøen i Wellington! 
D. 15/3 startede vi dagen med fødseledagssang, 
det var nemlig mors fødselsdag! 
Efter sang og gaver, var vi oppe i køkkenet 
for at lave bacon og spejlæg! 
Da vi var færdige med morgenmaden, tog vi op i 
byen, der var vi hele dagen! 
Der var ingen af os der fik købt noget, kun 
frokost, en billet til Cable Car og aftensmad. 
Selv om vi ikke rigtig fik købt noget, havde 
vi alligevel alle sammen en god dag! 
I dag kørte vi fra Wellington! Vi kørte hen 
til den lejrplads vi er på nu! 

  
17/3 2006 I dag har vi været ude at se en vingård! 

Efter det kørte vi til Napier, her har vi 
badet, og nu skal vi lave lektier! (Gaab) 

  
19/3 2006 I dag har vi været ude at sejle, der så vi 

nogle maoritegninger. 
Vi sad ved siden af nogle danskere der også 
var fra Silkeborg! 
Vi har også været ude i The Hidden Valley, der 
så vi varme kilder, boblende mudder, en hule 
og gejsere! 
I går var vi ude at se nogle steder hvor der 
kom varme op af jorden, vi var også ude på et 
jordskælvscenter, der så vi en film om 
vulkaner og prøvede hvordan et jordskælv på 
6,3 på richterskalaen føles! 

  
20/3 2006 I dag har vi været ude at se flere 

mudderhuller, varme kilder og damp der kommer 
op af jorden! 
Vi har også set en gejser der var ca. 7-8 
meter!  

  
21/3 2006 I dag startede vi dagen med en morgendukkert i 

en dejlig varm pool! 
Bagefter kørte vi op til Tongariro National 
Park, i morgen skal vi ud at gå en tur på 3 
vulkaner! 

  
23/3 2006 I dag er vi kørt til Rotorua, her har vi været 

ude at bade! 
Da vi skulle ind og se byen var der en kat der 
hoppede ind i camperen, heldigvis fik vi den 
ud igen, selv om den var ret sød! 
I går skulle vi tidtigt op, ca. kl. 6.03 AM! 
Vi skulle ud at gå en tur på 3 vulkaner. 
Da vi kom op på toppen, var der en HEL masse 
skyer, så vi ikke kunne se ret meget! 
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Hele vejen ned regnede det og regnede det og 
atter regnede det! 

 


