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New Zealand 2006 
�

25/3 2006 I dag er vi kørt til Ohope. 
På vej her over var vi inde for at se nogle 
kiwi marker. 
Her i Ohope har vi været ude at bade, først i 
havet og bagefter i en pool med en 
vandrutchebane! 
I går var vi ude at se en begravet by. Byen 
blev begravet af 2 meter mudder og aske under 
et vulkanudbrud for 120 år siden! Der var over 
150 mennesker der blev slået ihjel, det var 
også NZ´s største naturkatastrofe! 

  
26/3 2006 I dag er vi kørt til Hahei. 

Vi gik en lille tur op på toppen af Mt. 
Maunganui! (Der var 790 trappetrin!) Det har 
blæst og regnet hele dagen, så vi må håbe på 
godt vejr i morgen, der skal vi nemlig (hvis 
det er godt vejr) ud for at bade i ”Hot Water 
Beach”! 

  
28/3 2006 I dag har vi været ude at se kauritræer der 

var over 600 år gamle. Vi har også været ude 
at køre med et minitog, hvor der for nogle år 
siden havde været en mand der brugte 27 år på 
at bygge en togbane så han kunne fragte ler op 
til sit potteri! 
I går var vi DESVÆRRE ikke ude i ”Hot Water 
Beach”, (det er et sted ude ved havet hvor man 
kan grave et hul i sandet, hvor der så er 
varmt vand nede i!) 
Der var for store bølger, så de ville hele 
tiden fylde hullet med koldt havvand! 
Vi gik en tur ned til ”Cathedral Cove” hvor vi 
badede i havet og tog brusebad i et lille 
vandfald! 

  
29/3 2006 I dag er vi kommet til Auckland. (NZ´s største 

by!) 
Vi har været oppe i ”Sky Tower”, der er 328 
meter højt! Vi har også været oppe på 3 små 
vulkaner der ligger inde i Auckland. Der 
ligger i alt 48 vulkaner i Auckland, men de er 
alle sammen udslukte! 

  
31/3 2006 I dag har vi først været på museum! Det var et 

museum om kauritræer, hvor der var et kauri 
savværk, kauritræ og en masse andre kauri 
ting! 
Der var et sted hvor der var tonsvis af rav, 
nogle af stykkerne var på størrelse med en 
skoletaske! 
Da vi havde været på museum kørte vi ned til 
en sø hvor vi badede og roede i kajak! 
Efter frokost og lidt mere badning, kørte vi 
op for at se kauritræer, vi så både NZ´s 
største og anden største kauritræ! 
Vi sluttede på en campingplads i Ahipara kl. 
19! (ca.) 
I går var vi nede ved en strand hvor vi 
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soppede og hyggede på stranden!   

  
Aprilsnar����   1/4 2006 I dag har vi været ude at bade i havet. 

Der var store bølger som Lars og jeg prøvede 
at hoppe over, det lykkedes ikke helt hver 
gang! Vi har også været oppe på nogle 
”sandbjerge”, det var sjovt, men man fik sand 
over alt�  

  
2/4 2006 I dag er vi kørt til Matauri. Vi har først 

været ude i havet i nogle store bølger, efter 
det gik vi op til en ”lookout” og nu har vi 
lige været ude at bade igen. 
Når vi har lavet lektier, skal vi ud at bade 
IGEN! 

 


