
er i skarp konkurrence med vores danske landbrug. 
  Vi besøger planteavlere, mælkeproducenter, 
fåreavlere, kødkvægsavlere og kiwi dyrkere for at 
nævne de forskellige typer landbrug, vi skal se på 
studieturen. 

Besøg hos hjorteavler og mælkeproducent
Udover de mere tradi  onelle besøg skal vi også 
besøge en hjortefarm, som ikke tjener mest på salg 
af kød, men på at save bukkenes gevirer af, inden de 
bliver fejet. Hvorfor, får vi at vide under besøget.   
  I det område, der hedder Canterbury Plains på 
Sydøen, er verdens ind  l videre højeste udby  e 
i hvede er høstet. Området er også præget af en 
intensiv planteavl, hvor vanding er afgørende. 
Frøavlen foregår i vid udstrækning også uden for 
den Christchurch. De endelige landbrugsbesøg 
kommer først på plads i løbet af e  eråret.

Studietur  l New Zealand 
16. januar - 4. februar 2021

New Zealand er kendt for meget - ikke mindst sin 
omfa  ende landbrugsproduk  on og overvældende 
natur. Det er også landet, hvor landbrugsstø  en 
blev revet væk na  en over i 1990. Vel at mærke 
uden, at landmændenes økonomi kollapsede. 
Fak  sk har landmændene det udmærket. De er 
ligesom os i Europa hele  den i gang med at udvikle 
deres landbrug og produk  onsmetoder.
Det gælder også inden for planteavlen med pløjefri 
dyrkning, Conserva  on Agriculture og frøavl 
sammen med fi rmaet PGG Wrightson, som nu er 
ejet af danske DLF.

Besøg på fl ere forskellige slags landbrug
På denne tur, der starter i Auckland på Nordøen og 
slu  er i Christchurch på Sydøen er der undervejs 
besøg på mange forskellige slags landbrug og 
landbrugsvirksomheder. Så vi kommer godt omkring 
det new zealandske landbrug, der på nogle områder 
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Masser af storslået natur
Udover alle de faglige besøg bliver der også  d  l 
at opleve fl ere turista  rak  oner og den storslåede 
natur undervejs. Det gælder for eksempel 
vestkysten på Sydøen, hvor vi blandt andet ser de 
verdensberømte gletschere og de fl o  e, grønne 
skove op mod bjergene. 
Vi kommer også tæt på Mount Cook, det højeste 
bjerg i New Zealand.

Kort om turen, som er inklusive følgende:
 20 dage inklusive ud- og hjemrejse
 Flyvning fra København  l Auckland 
 Flyvning fra Christchurch  l København
 17 overnatninger m morgenmad på turist-

klasse hoteller
 15 frokoster på restaurant eller sandwich i 

henhold  l det endelige program
 16 a  ensmad på restaurant eller hotel
 Kørsel i turistbus med chauff ør, der også er 

vores lokale guide
 Alle besøg omtalt i programmet
 Oversæ  else  l dansk ved besøg mv.
 Niels Damsgaard Hansen er med på hele 

studieturen - og er behjælpelig med at det 
prak  ske før og under studieturen

Prisen inkluderer ikke:
 Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 

nødvendig for alle, der har landbrug som 
erhverv - spørg gerne om hvad du/I har brug 
for af forsikring)

 A  es  llingsforsikring - koster seks procent af 
rejsens pris. Spørg gerne herom

 Transport  l og fra danske lu  havne
 Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
 Drikkepenge undervejs
 Personlige udgi  er undervejs

Prisen ved mindst 18 deltagere er:
 50.950 kroner i delt dobbeltværelse
 Tillæg for eneværelse 7.250 kroner (begræn-

set antal pladser)
 Forudsætning for disse priser er de nuværen-

de valutakurser på de relevante valutaer

Yderligere oplysninger:
 Ring eller skriv gerne  l Niels Damsgaard 

Hansen mobil 51 41 71 58 
eller niels@rejsogoplev.dk

Skri  lig  lmelding
Skri  lig  lmelding sker nemmest via hjemmesidens 
 lmeldingsblanket -  eller brug  lmeldingsblanke  en 

bagerst i de  e program, som sendes  l Niels 
Damsgaard Hansen på mail niels@rejsogoplev.dk
 Indbetaling af depositum 19.000 kroner, der 
blandt andet dækker fl ybille  erne, skal ske 
senest 15. september 2020. De  e er også 
sidste frist for  lmelding. Tilmelding er først 
bindende e  er betaling af depositum. Se i øvrigt 
de nærmere be  ngelser for rejsen bagerst på 
 lmeldingsblanke  en. 



Det foreløbige program dag for dag 
- alle  der er lokale og nogle af landbrugsbesøgene er endnu ikke helt på plads

Lørdag 16. januar 
10.00 Vi mødes  l check in i terminal 1 i Køben-
havns Lu  havn
12.30 Afgang med Singapore Airlines fl y SQ 351 
mod Singapore

Søndag 17. januar
07.30 Ankomst  l Singapore Lu  havn
08.45 Flyvning videre med Singapore Airlines SQ   
 281 mod Auckland Lu  havn 
23.35  Ankomst  l Auckland Lu  havn
 Vi bliver kørt i bus  l Auckland City Hotel i   
 centrum af Auckland

Mandag 18. januar
 Morgenmad på hotellet
 Vi går en tur gennem byen ned  l havnen,   
 hvorfra vi sejler en fl ot tur ud  l øen    
 Waiheke.
 Vi besøger en vingård, hvor vi også spiser   
 frokost (inkluderet uden drikkevarer)
 Lidt  d på egen hånd
 Vi sejler  lbage  l Auckland og går hjem  l   
 hotellet

Vi går  l a  ensmad på en restaurant Fortuna  
i Sky City centret (inkluderet uden drikkeva-
rer) 



Tirsdag 19. januar
 Morgenmad på hotellet 

Vi kører sydpå mod den kendte by Rotorua 
med vores buschauff ør som lokal guide
Undervejs besøg på en farm i Huntly med 50 
hektar, hvor der blandt andet er Romney får, 
kødkvæg og heste
Frokost undervejs i Crosshills Country Gar-
dens (drikkevarer ikke inkluderet)
E  er frokost kørsel videre og besøg under-
vejs det spændende Otorohanga Kiwi House, 
hvor vi blandt andet ser den new zealandske 
na  onalfugl Kiwi, Se mere her: h  p://kiwi-
house.org.nz/
Vi ankommer  l hotel Ibis Rotorua i Rotorua, 
hvor vi skal være i tre næ  er
A  ensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Onsdag 20. januar
Morgenmad på hotellet
Vi kører ud for at besøge to landbrug - et om 
formiddagen og et om e  ermiddagen
Planen er at besøge John Hayward og Susan 
O’Regan, der malker 450 køer og har stort 
fokus på bæredyg  ghed.
Let frokost undervejs (drikkevarer ikke inklu-
deret)
Næste besøg er hos Hamish Clark, der har 
hjorte, kødkvæg og malkekøer på Te Mara 
Farms i King Country
Kørsel  lbage  l hotellet i Rotorua
A  ensmad på pub (inkluderet - drikkevarer 
køber man selv)

 



Torsdag 21. januar
Morgenmad på hotellet
Besøg Kiwifruit Country, hvor vi skal se og 
høre om, hvordan kiwi-frugten bliver dyrket 
og afsat 
Let frokost undervejs (drikkevarer ikke inklu-
deret)
E  er frokost kører vi forbi hotellet, før vi 
tager hen  l Te Puia Thermal Reserve, hvor 
vi får en guidet rundvisning, før vi besøger 
Maori Arts & Cra  s Centre (hvor vi kan købe 
souvenir).
Når vi har oplevet det, bliver vi for at opleve 
en Te Po Maori kultura  en med optræden 
og en tradi  onel Hangi buff et a  ensmad 
(drikkevarer ikke inkluderet)
E  er en fl ot og meget anderledes a  en kører 
vi  lbage  l hotellet

Fredag 22. januar 
Morgenmad på hotellet
I dag kører vi mod Tongario Na  onal Park via 
Lake Taupo, Turangi og Kuratau. Undervejs 
stopper vi ved Huka Falls.
Besøg planlagt hos Maui Sheep Milking Farm 
i Kuratau, hvor der er 2.000 malkefår i et 
meget moderne staldsystem 



Let frokost undervejs (inkluderet uden drik-
kevarer)
Tid  l at gå en tur i Na  onalparken
Ankomst  l Skotel Ruapehu
A  ensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Lørdag 23. januar 
Morgenmad på hotellet
Besøg planlagt hos Mangara Sta  on i Hun-
tervill ejet af Will Morrison og hans familie. 
Her er får og kødkvæg. Han ejer fl ere farme 
og vil fortælle om sit avlsarbejde med fl ere 
fåreracer og Hereford kvæg.
Let frokost undervejs (drikkevarer ikke inklu-
deret)
Kørsel mod New Zealands hovedstad Wel-

lington
Ankomst og indkvartering Q Hotel Wel-
lington
A  ensmad på lokal restaurant (inkluderet 
uden drikkevarer)

Søndag 24. januar
Morgenmad på hotellet
Guidet rundtur i byen blandt andet med 
besøg på Mount Victoria, kørsel forbi parla-
mentet, Beehive og St Pauls katedral. Bagef-
ter  d  l guidet rundvisning med højdepunk-
terne på det spændende Te Papa museum 
Frokost og  d på egen hånd  l at opleve 
byen om e  ermiddagen
A  ensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)



Mandag 25. januar 
Morgenmad på hotellet
Vi bliver kørt  l færgehavnen, hvorfra vi skal 
sejle  l Picton på Sydøen
Frokost under overfarten (ikke inkluderet)
E  er ankomst  l Sydøen kører vi  l Havelock 
for at besøge Lone Mellon Sørensen, der 
sammen med sin søn Frederik har jerseykøer 
på to farme
Derfra kørsel  l Nelson
Ved ankomsten indkvartering på Hotel Nel-
son
A  ensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)

Tirsdag 26. januar
Morgenmad på hotellet
Vi kører sydpå langs den spektakulære vest-

kyst på Sydøen. Undervejs stopper vi for at 
besøge Punakaiki Pancake Rocks, hvor der 
også er mulighed for at gå en tur
Let frokost på Punakaiki Café (inkluderet 
uden drikkevarer)
Vi kører videre  l Greymouth, hvor vi ind-
kvarterer på hotel Kingsgate Greymouth.
Fra hotellet går vi  l Monteith’s Brewery 
pub, som har eget bryggeri. Her spiser vi 
a  ensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Onsdag 27. januar 
Morgenmad på hotellet
Vi kører videre sydpå via Hoki  ka  l Fox Gla-
cier med stop på ruten 
Undervejs let frokost (drikkevarer ikke inklu-
deret)
Når vi er fremme skal vi se gletscheren, og 



der bliver  d på egen hånd. For de, der har 
lyst - og hvis vejret  llader det - kan man 
 lkøbe en helikoptertur 

Indkvartering hotel Bella Vista i byen
A  ensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)

Torsdag 28. januar
Morgenmad på hotellet
Vi kører videre sydpå  l Queenstown med 
stop undervejs
Let frokost (inkluderet uden drikkevarer) 
Ankomst og indkvartering Heartland Hotel i 
Queenstown
A  ensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Fredag 29. januar
Morgenmad på hotellet
Dagen er sat af  l en heldagsudfl ugt  l Mil-
ford Sound
Når vi er fremme, skal vi på cruise
Frokost med buff et ombord på båden (inklu-

deret uden drikkevarer) 
Sidst på dagen kørsel  lbage  l hotellet i 
Queenstown
For de, der ønsker at betale for det, er der 
mulighed for at fl yve  lbage (40 minu  er) 
Det koster 396 NZ$ pr. person - cirka 2.000 
kroner. 
A  ensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Lørdag 30. januar
Morgenmad på eller nær hotellet
Vi kører nordpå igen via Wanaka mod Mount 
Cook, det højeste bjerg i New Zealand
Undervejs besøger vi Criff el Sta  on, som er 
en hjortefarm, hvor vi også skal nyde en BBQ 
frokost (drikkevarer ikke inkluderet) 
Ankomst og indkvartering Lodge and Motels 
ved Mount Cook Village
A  ensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)



Søndag 31. januar
Morgenmad på hotellet
Tid  l at gå en tur eller mulighed for at købe 
en fl yvetur (hvis vejret  llader det)
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Vi kører videre 
Landbrugsbesøg i Fairlie på en farm med 414 
hektar, over 3.000 Romney/South Suff olk får 
og 200 stykker kødkvæg
Ankomst og indkvartering Hotel Ashburton i 
Ashburton
A  ensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Mandag 1. februar
Morgenmad på hotellet
Besøg hos PGG Wrightson Seeds, som nu er 
en del af danske DLF 
Let frokost undervejs (inkluderet uden drik-
kevarer)
Besøg ved frøavler med  lknytning  l PGG 
Wrightson Seeds

Sidst på e  ermiddagen  lbage  l Hotel Ash-
burton 
A  ensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)

Tirsdag 2. februar
Morgenmad på hotellet
Vi kører mod Christchurch 
Eventuelt et landbrugsbesøg undervejs
Let frokost undervejs eller i Christchurch 
(inkluderet uden drikkevarer)
Ankomst og indkvartering hotel Ibis i cen-
trum af Christchurch
Tid på egen hånd i byen, der blev ramt af et 
stort, meget ødelæggende jordskælv i 2011.
A  ensmad på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)

 
Onsdag 3. februar

Morgenmad på hotellet
09.00 Kørsel  l Christchurch lu  havn 
09.30 Check in  l hjemrejsen 
 Frokost på egen hånd i lu  havnen
12.00 Afgang med Singapore Airlines SQ 298 mod   
 Singapore Lu  havn 
17.40 Ankomst  l Singapore
23.55  Flyvning videre med Singapore Airlines SQ   
 352 mod Københavns Lu  havn

Torsdag 4. februar
06.00 Ankomst  l Københavns Lu  havn 



Tilmeldingsblanket (BRUG helst hjemmsiden) New Zealand 16. januar til 4. februar 2021 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 7.250 kr. pr. person):

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - sæt kryds: 

Prisen for turen er 50.950 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for valuta 20. maj 2020 (mere end +-5 %). 
Prisen kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 18 deltagere - deltagerne bliver 
spurgt herom.

Har I/du ikke har en rejseforsikring (SKAL være ERHVERVS-rejseforsikring hvis du/ I har landbrug eller an-
den tilknytning til landbruget), så spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget 
vigtigt at have en gyldig rejseforsikring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet 
MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
gerne herom.

Depositum 19.000 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og 
senest 30. september 2020. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal 
betales senest 1. november 2020. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved annullering indtil 14 dage efter bekræftelse af bestilling, er 
der et annulleringsgebyr på kr. 2.500 pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering 
senere og indtil 1. november 2020 er depositum tabt. Ved annullering efter 1. november 2020 eller ved 
manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige 
for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre. 

Sidste frist for tilmelding 30. september 2020


