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New Zealand 2006 
�

4/4 2006 I dag har vi været ude at sejle. Først så vi 
nogle delfiner lege rundt om båden, så sejlede 
vi ud til en klippe med hul igennem, det 
hedder ”Hole In The Rock”. 
På turen var vi også ude at svømme med 
delfiner. Første gang vi var ude kom vi ikke 
særlig tæt på, (men der var en hammerhaj, den 
nåede vi bare ikke at se!) men anden gang, 
(der var det kun far og mig der var ude, men 
det fortrød Lars også senere!) kom vi rigtig 
tæt på, jeg var kun en halv meter fra en af 
delfinerne.! Da vi skulle ind igen, ude fra 
delfinerne, fik vi lov til at blive i nettet, 
(det var et som man skulle hoppe ud i fra 
båden) det var rigtig sjovt da han satte fart 
på og vi stadig lå i nettet! 
I går var Lars og mig ude at få en 
morgendukkert i havet, efter morgenmaden. 
Bagefter kørte vi ud til et vandfald, der 
hedder ”Rainbow Falls”! 

  
5/4 2006 I dag er vi kørt til Russell, det er New 

Zealands tidligere hovedstad! 
Her har Lars og jeg spillet badminton! 

  
7/4 2006 I dag har vi været ude at snorkle, der var 

nogle store fisk. Før det var vi ude at bade i 
nogle af de største bølger jeg nogen sinde har 
badet i. Der var en stor krabbe der nappede 
far i foden og den var lige ved at nappe mor! 
I går var vi også ude at snorkle, der så vi 
bare ikke så mange og store fisk som vi gjorde 
i dag, der var til gengæld mange søpindsvin! 
I går så vi også turens sidste vandfald, 
”Whangarei Falls”! 
Vi boede på en campingplads tæt ud til havet. 

  
9/4 2006 I dag har vi afleveret camperen til Troels! 

Bagefter gik/kørte vi med bus ind til 
Auckland. 
Der ville vi gerne have købt nogle t-shirts 
som souvenirer, men der var ikke nogle! 
I går kom vi til Auckland. (igen) Der var vi 
inde i Underwater World. Der så vi fisk, 
hajer, kæmpe rokker og ”find nemo” fisk. 
Bagefter tog vi hen til hotellet! 
 

 


