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ÚJ-ZÉLANDI IDEGENVEZETÉS MAGYARUL
…és még egy csomó mindenféle…

ÚJ-ZÉLANDI PROGRAMCSOMAGJAINKRÓL…
Új-Zélandi szervezett útjaink és helyszíni
programjaink jók és rugalmasak. Ennek ellenére
akadhat néhány olyan probléma, ami sokat elvehet
élvezeti értékükből és a végén jóval kevesebb
élményt nyújthat Önnek, mint amire számított….
Ezek szervezett utak. Akármennyire is igyekszünk
rugalmassá tenni őket, mindegyiknek van
menetrendje.
A leírásokban részletezett
programpontok mindegyikén végig kell mennünk, mert utasaink joggal várják el, hogy megkapják, amit
megvásároltak. Ebből azonban az következik, hogy akkor is tovább kell mennünk egy helyről, ha Önnek
nagyon tetszik, és még szívesen eltöltene ott pár órát és akkor is el kell töltenie egy bizonyos időt egy helyen,
ha az nagyon nem jön be Önnek.
Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor
aztán a többiek szórakozás könnyen megkeseredik. Ez egyszerűen kivédhetetlen.

PRIVÁT IDEGENVEZETÉSÜNKRŐL, AMI NEM IS (CSAK) IDEGENVEZETÉS…
Egy olyan távoli ország mint Új-Zéland megismerése saját
anyanyelvünkön – és önállóan, a csoportos programok kötöttségeitől
megszabadulva - a legszebb élmény! Ezért javasoljuk, éljen is a
lehetőséggel, és válassza a mi magyar anyanyelvű privát
idegenvezetésünket.
Ha Ön idegenvezetőt fogad, nyilván azért teszi, mert érdekli a térség
csodálatos kultúrája, másképpen és mélyebben szeretné megismerni azt,
az Ön igényeire szabva, magyarul.
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ÉS MÉG EGY FONTOS ÉRV…
Egy rosszul előkészített utazás könnyen rémálommá válhat, főleg ha egy még
ismeretlen távoli országba utazunk. Azok számára, akik igazából ki szeretnék
használni az utazás nyújtotta lehetőségeket, az egyéni utak szervezése helyi
magyar idegenvezetővel az igazi megoldás.
Alapvetően ennek az elképzelésnek megvalósításában segít új-zélandi privát
idegenvezetési szolgáltatásunk. Munkatársaink segítenek egy „igazán" jó útiterv
összeállításában. Elintézzük a babra munkát is. Beszerezzük a szükséges
vízumot (hosszabb idejű tartózkodáshoz), repülőjegyeket, és sok éves előzetes
tapasztalataink alapján kiválasztott partnereinknél lefoglaljuk a szükséges
szálláshelyeket is. Szükség esetén biztosítjuk a helyi közlekedést (transzfert), lefoglaljuk
az előre kiválasztott kiegészítő programokat is.
Aztán, ha megérkezik, szeretettel várjuk és kezdődhet Új-Zéland igazi felfedezése!

FIGYELEMFELHÍVÁS
Ez a katalógus folyamatosan bővül! Új-Zéland hatalmas, folyamatosan változó és fejlődő, mindíg gyönyörű,
de főleg ismeretlen. Nem csak az agyonreklámozott “must see” látnivalónól áll. Sőt! Főleg nem azokból…
Amint egyolyan privát programot, utat sikerül összeállítanunk, ami valami különlegeset mutat be ÚjZlandról, akkor azt közzétesszük, gondolatébresztőnek.
JELENLEG AZ ALÁBBI EGYÉNI BARANGOLÓS ÖTLETEINK VANNAK…
1.
2.
3.
4.
5.

Hobbit lessen Középföldén
Új-Zéland meghódítása
Dolgozz meg a nyaralásért
Új-Zéland magyarul niztonságban
… Egy csomó jön még hamarosan…

ÁRAK, KAPCSOLATFELVÉTEL
a katalógus nem tartalmaz árakat és ez nem véletlen. A programok igazán egyediek és tartalmuk is
vátltoztatható. Ezért, ha dikerült felkeltenünk érdekődédét, lépjen kapcsolatba velünk!
+36706239513 vagy hq@ujzelandi.hu
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ÚJ-ZÉLAND MAGYARUL PROGRAM AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT
Az utóbbi évek több ezer magyar vendégével szerzett tapasztalataink és az ő javaslataik, kívánságaik
alapján állítottuk össze ezt a programot.
Amikor Ön összeállítja phuketi nyaralását, a rendelkezésére álló anyagi kerethez megfelelő legjobb szállást
szeretné kiválasztani. Bizonyára érdeklődik a pihenés közben elérhető, az Ön érdeklődési köréhez legjobban illő
kirándulások, programok egyéb szórakozási lehetőségek iránt is. Lehetőleg magyarul, de mindenképpen olyan
nyelven, amit Ön megért. Ez eddíg rendben is van. De..
Biztosan gondolt már arra is, mi történik akkor, ha valami baj történik itt?
• Eltűnik a szállásfoglalása, nem azt a szobát, szolgáltatást kapja, amit megrendelt… Egyszerűen a szállás
nem olyan, amit a hirdetésben látott...
• Megint csődbe megy valaki. Légitársaság, utazási iroda, törlik a járatot, egyebek...
• Megbetegszik a gyerek, megfájdul a foga, kellemetlen éjszakákat tölt a mellékhelységben, mert evett
valamit...
• A szomszédos hotelszoba "túlságosan multikultúrálissá" válik, és hallgathatja az orosz, kínai vagy indiai
nyelvet vagy tánczenét egész éjszaka, ha akarja, ha nem...
• A bérelt motornak, autónak nincs biztosítása, és elkapja a közúti ellenőrzés...
• Eltűnik az útlevél, felszívódik valahol a kamera, kiürül a szobaszéf...
Számos dolog történhet, és tapasztalataink szerint meg is történik utasaink egy részével. Szerencsére csak
kevesekkel, de akkor is...
Ezeknek a problémáknak a megoldására és a lehető legjobb nyaralás, pihenés, szórakozás összeállítására
találtuk ki Phuket magyarul programunkat, ami igazából tartalmazza:
•
•
•
•

érkezési transzfert, az előforduló útlevél, poggyász problémák kezelésével
a szállás és a foglalás személyes, érkezés előtti ellenőrzését, szállodai bejelentkezés intézését,
helyszíni programkonzultációt és a program megrendelésének intézését,
24 órás hotline telefonos elérést,
orvos biztosítását, kórházi kezelés esetén az orvosi tolmácsolást,
segítséget rendőrségi problémák esetén (események bejelentése, jegyzőkönyv felvétele stb.)

együtt,
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IGAZ RÉMMESÉK AZ ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSRÓL
Vendégeink legtöbbje számára a nyaralás remek élmény, de… Sokszor hallottunk keserű szavakat is…
Ez nem az, mint a honlapján…
A szállodai honlapok nem azért készülnek, hogy örök igazságokat
hirdessenek, hanem, hogy eladják a szobáikat. A felsőkategóriás
szállodáknál a kettő ugyanaz, mert gondosan odafigyelnek arra, hogy amit
kitesznek az internetre, azt találják a látogatók is a helyszínen.

Nem egészen így járnak el az alacsonyabb kategóriás szállások. Nem is
tehetnek mást, mert itt rettenetesen erős a verseny.
Tengerparti üdülőhelyeken mindig ellenőrízzük le, ha egyáltalán lehet, az
„igazságot”, legalább is próbáljunk tanácsot kérni olyanoktól, akik már
megfordultak a helyszínen.

Etnikailag szennyezett…
Bármilyen jó is a szálloda, mindenképpen üzleti vállalkozás, ami
abból él, hogy vendégeket fogad. Ezért nehezen tud ellenállni
annak, ha egyszerre pár száz vendége érkezik, Oroszországból,
Kínából, Indiából. Nincs velük semmi baj, csak annyi, hogy más
környezetben szocializálódtak, mint az Európából érkező
látogatók. Saját környezetükben, minden OK velük, de
összekeverni őket más nációkkal nem a legjobb ötlet.
Ha reggelizett már harákoló, köpködő és a reggeli jó minőségét
hangosan böfögve méltató távol-keleti vendégekkel…
Ha önkéntelenül is részt vett a szomszéd szobában hajnalig tartó vodkapartin, alvás helyett…
Ha élvezte már néhány tucat indiai gyerkőc féktelen tobzódását a medence partján, miközben szüleik boldogan
tömték magukba kézzel az uzsit…
… gyorsan rádöbbenhet arra, hogy valahogy nem választott jól.
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Minden OK vele, de a környék…
Az sem jó ómen, ha éppen nyaralása során - az egyébként tökéletes
szálloda mellett - elkezdődik egy építkezés. A munkák mindig éjszaka
folynak, mert a nappali 40 fokban ember a trópusokon nem dolgozik. Ez
a helyzet gyakran zajos, a földgépek éneke pedig, amihez a cölöpverő
gépek adják a ritmust, nem a legszebb altatódal…
a „kötvezlen tengerpari” kifejezés is tud meglepetés okozni rendesen…”

A vízlépcső
Ez a világ minden táján kedvelt fogás az olcsó szállodáknál, amit online
értékesítenek. Megérkezik a vendég a tengerparti szállodába, és a
szabadkozó, sajnálkozó recepciós azzal fogadja, hogy: sajnos elnéztük a
foglalást /az előző vendég megbetegedett, még két nap, amíg fertőtlenítjük
a szobát / beázott, nincs másik… DE, természetesen a mi költségünkön
szereztünk másikat, ami szebb is, drágább is... Máris átvisszük a kedves
vendéget. Ezek az „első lépcsős szállodák a teljes kapacitásuk többszörösét
szokták eladni szezononként. A felajánlott új szállás mindig jóval
messzebb van a tengertől és olcsóbb kategóriás. A végeredmény mindig az,
hogy a vendég valahol a világ végén köt ki a tengerparthoz képest, túlfizeti
a szállást, és csalódik.
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ÚJ-ZÉLAND: DOLGOZZ MEG A NYARALÁSÉRT!
A Kiwik, ahogy az új-zélandiak nevezik magukat, igen ravasz népség! Ha találkoznak egy komolyabb
problémával, akkor nem sírnak, hanem nagyon gyorsan és hatékonyan megoldják. Hogyan? Itt egy
példa, ami nemcsak jó, hanem remek utazási lehetőség is.

EGY KIS BEVEZETŐ…
A „szabvány” turista először összegyűjt egy kis pénzt, eljön, elkölti, hazamegy és ennyi. Viszont Új-Zéland,
bárhonnan is nézzük, piszok messze van, tehát komoly pénzt költ a repülésre. Ez nem az ország bevételeit
gyarapítja.
A bátor fiatal utazó kijön, degeszre tömött hátizsákkal, de üres zsebbel. Bebarangolja a vidéket, igyekszik
mindenféle alkalmi munkával összeszedni a pénzt. Ő sem igazából minőségi és profit termelő vendég.
A feketéző is elég nagy probléma. Ő otthon szervez magának kiutazó csoportokat és előadja, mennyire profi
idegenvezető és nagyot kaszál az kedves utasokon. Kihozza őket, majd tovább marad, amíg a pénze tart. Ő
legalább itt költi el a szüret eredményét. Viszont egyáltalán nem profi és elég alacsony színvonalon adja elő ÚjZélandot. Ja! És persze sehol sem adózik a jövedelméből, hiszen „turista”.
Új-Zéland gazdasága dübörög és folyamatosan fejlődik. Nagy szüksége van friss, értelmes, profi munkaerőre.
Jelentkeznek is rengetegen. A gond az, hogy csak később derül ki, használhatóak-e egyáltalán, mert egy HR-es
felvételi beszélgetés, egy CV nem igazán az örök igazságok hirdetéséről szól. Amikorra ez kiderül, a cég már jó
pár millió Ft-ot fektetett bele a friss husiba és ez mind megy a levesbe.

WORKING HOLIDAY VISA PROGRAM
Ez egy igazán dörzsölt, Kiwi módra összerakott, megoldás az összes problémára.
A résztvevő legalább egy évig marad, dolgozik (és adózik utána), a keresetét utazásra, nyaralásra, programokra
költi itt. Ráadásul, ha megtetszik neki a hely és maradni akar, itt és kéznél van, ezért a cégek szívesen fogadják.
Ez persze nem egy ÜdvhadseregSegélyprogram. Elég komolyak a feltételek és gondosan megszűrik a
jelentkezőket.
Ettől azonban nem kell elkedvtelenedni! A jelentkezők évek óta teljesen kitöltik a „magyar” keretet!

Ha érdekel ez a lehetőség, jelentkezz nálunk bátran!
hq@ujzelandi.hu
+36706239513
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ÚJ-ZÉLAND MEGHÓDÍTÁSA – CSAK ÖNNEK

Ez bizony nagyon nehéz eset… Hogyan is lehetne – legalább egy kicsit – felfedezni egy ilyen távoli és egészen
nagy országot, mint Új-Zéland? Hogyan is vegyük a bátorságot, hogy átrepüljünk a világ túloldalára és ott
szervezzük meg az aktuális nyaralásunkat? Hogyan és honnan szerezzünk részletes és hiteles információkat,
mielőtt nekiindulunk? És akkor, ha találunk is, nem biztos, hogy nem küzdünk majd komolyabb kihívásokkal az
angol nyelv terén.
Ezeket a problémákat megoldani nem nagyon lehet helyi, magyar nyelvű segítség nélkül. Ezért is állítottuk
össze ezt az ismertetőt. Igyekeztünk a legfontosabb információkat összefoglalni és saját tapasztalataink alapján
összeállított, magyar nyelvű helyi programjaink legalább egy pici részét részletesebben is leírni.
Amit leírunk az nem szentírás, de az utóbbi évek több ezer magyar nyelvű vendégének kívánságai alapján,
kimondottan a magyar utazók számára készült.
De… ez csak egy vázlat, mert Új- Zéland csodái végtelenek! Ha kérdése van, keressen minket bátran!
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KLASSZIKUS ÚJ-ZÉLANDI BARANGOLÁSOK

Klasszikus programjaink nevüket arról nyerték, hogy a szokásos körút és nyaraló programok stílusában
állítottuk össze ezeket. Mindent tartalmaznak, amit egy jó körút nyújtani tud: tájakat, városokat,
nevezetességeket, különleges kiegészítéseket, esti programokat és speciális opciókat. De, ezek többek a
szokásos program összeállításoknál. Nincs „csoport”, ezért rugalmas a dolog, csak magunkhoz kell
alkalmazkodni. Mindenhol addig maradunk, amíg jólesik. Ha valami, az alap útvonalban nem szereplő
érdekességet találunk, máris megyünk és megnézzük.
Ezekhez az utakhoz kapcsolódik azonban valami, ami igazán különleges. Több száz, a helyszínen egyedileg
kiválasztható fakultatív program is van. Ki tudná előre és néhány tízezer kilométerről megmondani, hogy egy
adott helyen és napon mire is lenne igénye? Milyen különleges események, ünnepek, fesztiválok, koncertek
vannak éppen ott és akkor? Nálunk ez nem gond, mi már itt vagyunk otthon. Tudni fogjuk, mi az, amit ajánlani
érdemes.
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9 NAP A DÉLI TÓVIDÉKEN
Új-Zéland egyik legvadregényesebb és vidéke a déli tóvidék. Ide
vezet programunk. Az út 9 napja során eszméletlenül szép helyekre
látogatunk el. A déli sziget fővárosából, Christchurchből indulunk dél
felé, sorra látogatjuk a nemzeti parkokat, városokat, hegyi hágókat,
hatalmas gleccsereket és a felülmúlhatatlan szépségű tavakat.
Utunkat egy igazi különlegességgel zárjuk. Felszállunk a Tranz
Alpine vasútra, ami Új-Zéland egyik legszebb részén, a Déli Alpokon
vág keresztül.
Programunk főbb állomásai: Christchurch – Tekapó-tó - Mount Cook
Nemzeti Park – Canterbury síkság – Omarama - Lindis-hágó – Tarras Cromwell - Gibbston-völgy – Queenstown – The Crown Range – Wanaka –
Makarora - Mount Aspiring Nemzeti Park – Blue Pools – West Coast esőerdei
– Haast-folyó – Fox gleccser – Franz Josef gleccser – Greymouth – Tranz
Alpine vasút – Christchurch

Ha ez nem elég, van még egy pár ötletünk… Hasonló, klasszikus tematikával összeállított program
ajánlataink folyamatosan bővülnek utasaink igényei szerint. Jelenleg az alábbi, Új-Zéland csodás vidékeit
bemutató program csomagjaink vannak:
● 21 napos új-zélandi nagykörút
● 13 napos barangolás tengerparttól tengerpartig, a déli végéken
● 8 napos dél új-zélandi felfedező kalandozás
● Wellingtontól Aucklandig 11 nap alatt
● A szubtrópusi Új-Zéland - 11 nap sok napsütéssel és tengerrel
● 9 nap a Déli Alpokban
● Déltől Északig 22- napos körút Új-Zéland legszebb tájain szubtrópusi nyaralással
● Wellingtontól Queenstownig 8 nap alatt
● A Pacific Coast Highway Road és a Déli Alpok
● 25 napos óriáskörút Auckandtól Queenstownig – Minden, ami Új-Zéland
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HOBBIT HAJSZA KÖZÉPFÖLDÉN

A Megye lankás dombvidéke, Rohan szélfútta síkságai, a Fangorn és Osdgiliat titokzatos erdei, Edoras
hegycsúcsai, az Anduin folyó, Durin népének földalatti királysága, Mordor kénes bűzöket füstölgő vulkanikus
tája, a Végzet hegye, de még Völgyzugoly embertelen szépségű rejtett öble is létezik és pontosan úgy néz ki
mint a filmekben. Ráadásul meg is látogatható egész évben – és ami talán a legfontosabb – magyarul!
Könnyű volt Peter Jacksonnak remek helyszíneket találni Tolkien csodálatos mesevilágának életre keltése! Csak
ki kellett sétálnia a környékre. A Gyűrűk ura és a hobbit filmek több mint 150 forgatási helyszíne: Új-Zéland, a
fehér ember természet pusztító jelenlététől érintetlen csodálatos világa.
Akár egy pár napos egyéni barangolás, akár a 17 napos, Új-Zéland mindkét szigetén végigbarangoló
Középfölde túra, már elérhető velünk magyarul, akár mindennap. Ehhez semmi mást nem kellett csinálnunk,
mint klasszikus programjainkban kicsit “ráerősíteni” a természeti szépségekre és ezeket a forgatások helyszínén
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megmutatni. A filmek minden forgatási helyszíne azonban biztosan nem fér bele egy új-zélandi útba. Ezért
három, különleges csomagot állítottunk össze:
●

Középfölde tájain - Hobbitfalvától Völgyzugolyig az északon
● Két hét Tündeföldön és Mordor tájain – A Gyűrük Ura mesevilága a déli szigeten
● 17 nap Középfölde atlasza – A hobbitok, törpök és tündék Új-Zéland szigetein

Az alábbiakban a legrövidebb, de mégis teljes Hobbit vadász programunkat ismertetjük egy kicsit
részletesebben.

KÖZÉPFÖLDE TÁJAIN - HOBBITFALVÁTÓL VÖLGYZUGOLYIG AZ ÉSZAKON
Ez a program tulajdonképpen egy Aucklandből induló,
az északi sziget legszebb vidékein végighaladó
barangolás. Igazán nem tehetünk arról, hogy a Gyűrűk
ura és a Hobbit trilógiák legszebb forgatási helyszínei is
pont errefelé vannak. Ezért aztán beletettük ezeket is a
megnézni való közé.
A Megye tájai, Mordor a Végzet hegyével, az Anduin
folyó, a Hobbit lakok, a Zöld Sárkány fogadó, a Malom,
a Banyapók barlangja, Isengard kertjei, a Helm szurdok,
a Holtak ösvénye, Minas Tirith, a Bucleberry rév,
Dunharrow, az esőerdei helyszínek, mind mind az út
részei. És persze a végén a Weta Workshop, az Oszkár díjas stúdió, ahol ez a mesevilág megszületett. Ha már a
hobbitok ösvényén járunk, akkor a szállásaink is illeszkednek ehhez. Alszunk egy kastélyban, több éjszakát is
egy hobbit lyukban (domboldalba ásott szálloda Hobbitfalva stílusában.)
Az északi Hobbit hajsza főbb állomásai: Auckland - Waikato kerület - Bombay Hills –
Waikato farm vidék - Matamata - Hobbiton - Otorohanga - Waitomo-barlang - Central
Volcanic Plateau - Tongariro Nemzeti Park - Mount Tongariro, Mount Ngauruhoe - Mount
Ruapehu – Whakapapa Village - Taihape - Mangaweka - Kapiti Coast - Wellington
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ÚJ-ZÉLAND DIÓHÉJBAN – KÉT HÉT KIWIFÖLDÖN
Új-Zélandot bejárni, megismerni nem lehet sem két hét
alatt, de még két hónap alatt sem. Egy jó képet kapni,
kellemeset pihenni és bejárni néhány nagyon szép
vidéket azonban lehet.
Erre az első ismerkedésre állítottuk össze ezt a
programot. Először az északi sziget legszebb vidékein
töltünk el egy hetet, majd „elugrunk” a déli szigetre és
annak leginkább vadregényes részein folyatjuk a
barangolást.
Igyekeztünk úgy összeállítani ezt a programot, hogy minden természeti szépségből beletegyünk egy csipetnyit,
de csak annyit, hogy felírhassuk a bakancslistánkra: „Ide még vissza kell jönni, de hosszabb időre”.
Sok helyen elidőzünk, ahol valami gyönyörűt, izgalmasat láthatunk. Nem lesz két hasonló hely vagy vidék. Az
északi sziget szubtrópusi klímájú vidékén kezdjük, tengerpartokkal, szigetekkel, esőerdőkkel, tűzhányókkal.
Innen megyünk tovább délre, ahol a déli Alpok fenséges csúcsai, hegyi tóvidéke és gleccserei várnak. Nem
maradnak ki a kisvárosok, nemzeti parkok és – természetesen – Hobbitfala és a Gyűrűk ura trilógia izgalmas
forgatási helyszínei sem. Még egy gonoszság, amit elkövettünk: a fakultatív programok lehetősége. Lehet delfin
vagy bálna lesre menni, helikopterrel végigrepülni a gőzölgő termálforrások, gejzírek és tűzhányók felett. felett.
Lehet kóstolgatni a híres délvidéki borokat. Lehet hangulatos vacsoraestéket eltölteni igen speciális
kiskocsmákban, pubokban. Lehet kirándulni a hegyekben a pihenőnapokon. Szóval: Az útiterv rugalmas,
mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelő „fűszereket”.
A barangolás főbb állomásai: Auckland - Waitakere Ranges Coromandel-félsziget - Hauraki - Thames Estuary - Pohutukawa part Coromandel Township - Tairua - Whangamata - Wahi Goldfields vasút
- Tauranga - Mitai Maori falu - Matamata – Hobbiton - Wai-O-Tapu
Thermal Wonderland - Rotorua – Queenstown - Mount Aspiring Nemzeti
Park - Kawarau Gorge - Gibbston völgy – Bendigo Reserve - Lindis hágó
- Mackenzie-medence - Omarama - Pukaki tó - Cook Highway – Mount
Cook Nemzeti Park – Tasman gleccser – Tekapó-tó - Burkes-hágó –
Geraldine - Canterbury síkság - Christchurch
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VONATOZZUNK – VEZETGESSÜNK – HAJÓKÁZZUNK
Na, igen… Egy új-zélandi út, nyaralás általában autóval
történik, mert az a kényelmes. A gond csak az, hogy
így a két sziget látnivalóinak csak kis része érhető el.
Ezért igyekszünk programjainkba belecsempészni olyan
kiegészítéseket, amik segítenek megoldani ezt a gondot.
Miért? A válasz igen egyszerű…
Új-Zéland legszebb tájaira nem is vezetnek utak, vagy
olyanok, amin végigautózva az utakra kell koncentrálni
és nem a látványra. Vannak olyan helyek is amiket csak
úszva. kúszva vagy mászva lehet elérni, mert nem
vezetnek hozzá még gyalog ösvények sem. A Déli-Alpok, a
Fjordvidék, a Tasmán-tenger szubtrópusi öblei olyan helyek, amiket tilos kihagyni, viszont elérni sem lehet
vonat/hajó/helikopter nélkül. Ezért összeállítottunk néhány programot amikben ilyen, ínyenc kombinációk
vannak. Ebből egyet részletesebben is ismertetünk.
A Déli-sziget felfedezése vonattal, a levegőből és a fedélzetről - A Déli-sziget északi végének felfedezése
vonattal - Új-Zéland legfestőibb tájai: 22 nap a Paradicsomban - Christchurchtől Aucklandig: Új-Zéland
felfedezése vonattal és repülővel - Északi felfedező út vonattal, hajóval és helikopterrel
A DÉLI SZIGET FELFEDEZÉSE VONATTAL, A LEVEGŐBŐL ÉS A FEDÉLZETRÓL
Ez a program tulajdonképpen déli-szigeti körút,
belecsempésztünk néhány különleges programpontot.

amibe

Az első a körút utolsó napja. A Déli-Alpok fenséges hegyvidékét
átszelő Tranz Alpine vasúttal térünk vissza Christchurchbe, a
program végállomására. A másik egy egésznapos/éjszakás hajóút
a Fjordvidéken, Doubtful Sound vizein. A harmadik egy csipetnyi
légi barangolás a repülés kezdeteit idéző kétfedelű gépen Wanaka
természeti csodái felett.
A program főbb állomásai: Christchurch – Canterbury síkság – Geraldine –
Fairlie – Burkes hágó – Tekapó-tó – Aoraki – Pulaki-tó – Mount Cook falu –
Mount Cook Nemzeti Park – Twizel – Omarama – Waitaki-völgy - Oamaru Moeraki sziklák – Dunedin – Te Anau – Catling – Riverton – Colac-öböl –
Manapouri – Douthful Sound – Queenstown – Edgewater - Wanaka –
Makarora – Mount Aspiring Nemzeti Park – Haast-folyó – Fox-gleccser –
Hokitika – Greymouth – Tranz Alpine vasút - Christchurch
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ÚJ-ZÉLANDI KALAND PROGRAMOK
Ú-Zéland lakói a két sziget összterületének csak kis
részét foglalja el, mert a többi a modern ember
számára lakhatatlan, igazi természet. Igencsak vad,
nem fehér embernek való vidék.
Minden megtalálható itt, amire izgalmas kaland
programokat lehet szervezni. Esőerdők, tengerpartok,
szigetek, vadvízű folyók és csendes tavak, több ezer
méter magas hegyláncok, gleccserek, szurdokok,
völgyek, vízesések, fjordok, vulkanikus és termál
vidékek, tűzhányók, lombhullató erdőségek, tó és
lápvidékek, a tenger, ami felül rendesen hullámzik, alul vízalatti élettel teli.
Igazi Paradicsom ez az adrenalin függőknek. Néhány kulcsszó: búvárkodás, vitorlázás, hajótúra, tengeri és
vadvízi evezés, természetjárás, sziklamászás, hegymászás, barlangi túra, sétarepülés, helikopteres programok,
sárkányrepülés, siklóernyőzés, ATV túra, hegyi kerékpározás, motoros autós és motoros szafari, és még
folytathatnánk tovább, legalább egy fél oldalon.
Adrenalin függő vendégeink számára állítottunk össze néhány csomagot. Ezek igazi új-zélandi körutak azzal a
kiegészítéssel, hogy olyan vidékekre vezetnek, ahol jó sok kaland program lehetőség van. Ráadásul nem tömtük
tele ezeket „muszáj megnézni, mert bakancslistás” látnivalókkal. Az igazán izgalmas helyeken akár több napra
is megállunk. Akkor aztán bőven van lehetősége mindenkinek kedvenc kaland drogját kiválasztani és kiélvezni
annak minden pillanatát.
Nem csoda hát, hogy programjaink jó része is a természetről szól. Ez elkerülhetetlen. Van azonban jó pár olyan,
amit kimondottan azok számára állítottunk össze, akik ki akarnak szabadulni a mindennapok zsúfolt
környezetéből és főleg a természet szépségeit szeretnék magukba szívni nyaralásuk, pihenésük során.
Néhány izgalmas összeállításunk kalandfüggő vendégeinknek:
●

Egy hónap adrenalin Új-Zéland csodái közt

●

Kalandutazás az Északi-szigeten

●

Kalandutazás a Déli-szigeten
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CSALÁDI ÚJ-ZÉLAND - AMIT A GYEREKEK IS ÉLVEZNI FOGNAK
Gyakorló szülőkként pontosan ismerjük a több
különböző korú gyerekkel szervezett nyaralás
horrorisztikus örömeit. Mindegyik mást akar látni, más
érdekli, nem lehet őket hosszú autós utakra,
gyalogtúrákra vinni. Az még nem az ő világuk.
Ezért aztán összeállítottunk pár családi nyaraló
programot. Ezek is szinte mindent tartalmaznak, amit
egy komoly új-zélandi út tartalmaz. De másra, a
könnyedebb, játékosabb programokra koncentrálnak.
Van bennük szabadidő, pihenés is rendesen.
Igazából két hetes, családbarát programokkal és sok fakultatív program lehetőséggel telepakolt nyaralások.

AZ ÉSZAKI SZIGET SZÜLŐKNEK ÉS GYEREKEKNEK – 16 NAP NYUGIS, SZUBTRÓPUSI NYARALÁS
A nyaralás útvonala és helyszínei: Auckland – Puhoi – Kawakawa –
Paihia - Bay of Islands – Hokianga – Omapare – Waipoua őserdő –
Coromandel félsziget – Whitianga - Whangapoua kikötője - Kuaotuna
beach - Cooks Beach – Paeroa – Matamata – Hobbiton – Rotorua –
Mitai Maori falu – Északi vulkán övezet – Wai-O-Tapu termál források –
Taupó-tó – Tongariro Nemzeti Park – Waimoto barlang – Taihata Wellington
Figyelem! Nem kell megijedni ettől a bőséges listától!
Az út során a legszebb üdülőhelyeken mindig megállunk pár napra. Lesz
bőven idő a családi programokra is. fürdés, napozás, hajókirándulások a
tengeren és a folyókon és a barlangokban, delfin les és még sok egyéb,
kimondottan „gyerekes” program van benne.

A másik program pontosan ugyanilyen, csak a déli szigeten
végigvándorló körút. Ez a:
,
●

A déli sziget szülőknek és gyerekeknek – 13 nap nyugis nyaralás hegyen-völgyön
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ÚJ-ZÉLAND NEMZETI PARKJAI - AZ ŐSI FÖLD TERMÉSZETRAJZA
Egy személyes vallomás: Sokat járkáltam bolygónk legszebb helyein. Hegyek, völgyek, dombságok,
vulkanikus vidékek, őserdők, tengerek, korallzátonyok,
barlangok, sziklacsúcsok és hasonló helyek is
előfordultak közöttük. Azonban sokszor felvetődött
bennem a kérdés: milyen lehetett a táj az ember
érkezése előtt, mondjuk, úgy 10.000 éve? Milyenek
lehettek Európa végtelen erdőségei, mielőtt végtelen
kukoricaföldekké,
legelőkké,
szinte
élhetetlen
metropoliszokká változtattuk? Milyen lehetett a Földközi
tenger mediterrán vadonja, mielőtt kivágtuk az össze fát,
mert kellett a hajózáshoz? Milyenek lehetett a görög
szigetvilág, mielőtt csontig rágattuk az egészet a
kecskékkel? Milyen volt a hegyi ősvadon, mielőtt holdbéli tájjá változtatta a felszíni bányaművelés?
Azt hittem, ezt már soha sem láthatom meg. Aztán megtaláltam a helyet, melynek nagy része még olyan, amit
még nem rombolt le az Ember. Számomra ez Új-Zéland!
Új-Zéland szerencséje az, hogy piszok messze, a fehér ember bolygó méretű nyüzsgésétől távol fekszik. „Ezért
az európai kultúra keze csak nem régen tette be oda a lábát.” Akkor sem betelepülők tízmilliói árasztották el,
mint Észak-Amerikát. Ma sincs több lakosa, mint 4.6 millió. És övék ez a Nagy Britanniánál is nagyobb csodálatos
Paradicsom. Nagy része még mindig vad, el nem pusztított vidék. Szubtrópusi szigetek és tengerpartok,
esőerdők, lankás dombvidékek és tavak, hatalmas, havas csúcsú hegyláncok, még mindig aktív vulkánok, gőzt
okádó gejzírek, és a déli végeken egy ember nem járta fjord vidék. És ezen a vidéken élő állatfajok tízezrei és
érintetlen, buja növénytakaró.
Ide, föld egyik utolsó, ember előtti paradicsomába visznek programjaink. Idő hiányában nem tudunk
megmutatni mindent ebből a természeti csodából, de azért igyekszünk…
Három összeállításunk segít ebben. Van külön-külön északi és déli programunk. Az igazi azonban az, amit ebből
a kettőből raktunk össze és bejárja Új-Zéland mindkét szigetét.
●

A deli sziget nemzeti parkjai

●

Új-Zéland nemzeti parkjai a pálmafáktól a fjordvidékig

●

Az északi sziget nemzeti partjai
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EGYÜNK-IGYUNK KIWI MÓDRA
Új-Zéland nem egy ősidők óta lakott föld. Első
betelepítői, a Maorik, is csak 1250 körül jelentek meg.
A későbbi bevándorlási hullám is csak valamikor a 19.
században kezdődött meg. A világ minden tájáról
érkező bevándorlók magukkal hozták kultúrájukat és
szokásaikat. Ami számunkra most fontos, ételeiket és
italaikat is.
Így hát a világ minden fontosabb és bárki számára
ehető nemzeti és népi konyhája, a francia
szakácsművészet rafinált remekein, a falusi Itália
izgalmas ízein, Polinézia furcsa zöldségein és remek
halain át, egészen a maorik földbe ásott “kemencében” sült ínyenc ételéig (hangi) minden megtalálható itt. Ezt a
nem kis választékot egészíti ki India fűszeres ízvilága, a kínai, thai és japán konyhák ezerféle alkotása. Szóval: itt
nehéz éhenhalni.
A szigetek vulkanikus talaja és különleges klímája a legjobb táptalaj és környezet az igazán minőségi boroknak.
A német betelepülők által hozott eredeti bajor sör receptek megteremtették a szigetek igazi nemzeti italát, a sört.
Az Ír szigetekről és Skócia erdeiből érkezők magukkal hozták szülőföldjük titkos fegyverének a Wishkynek ősi
gyártástechnológiáját. Ehhez járul még a polinézek erjesztett trópusi gyümölcsökre alapozott és igencsak ütős
italainak széles választéka. Szóval: szomjan halni is nehéz errefelé.
Elsősorban azoknak szól ez a csomag, akik egy igazán jó új-zélandi barangolás során bele is akarnak kóstolni
vagy bele akarnak kortyolni ebbe az egyedülálló választékba. Ennek ellenére, programjaink nem fajulnak el
hagyományos kaja vagy italtúrákká. Igazi körutak és nyaralások, csak beléjük csempésztünk némi „ízt és
zamatot”. A barangolás során meglátogatunk híres borászatokat és pincészeteket, belekóstolunk néhány
sörfőzde árpaszörp választékába, ízlelgetünk néhány korty igazi és több évtizedes ír és skót gabonapárlatot.
Étkezéseinket is valami olyan helyen ejtjük meg, ahol nemcsak a látvány szép, de az étel is kiváló és különleges.
Mekibe biztosan nem fogunk menni… Az esti lazuláshoz is lesz jó pár különleges ötletünk.
Három kevésbé fogyókúrás teljes programunk a következő:
●

Az északi sziget konyhaművészete és borai – északi barangolás ínyenceknek

●

A dél legszebb tájai és borvidékei – hegyek, völgyek, borvidékek

●

Nagy Új-Zélandi bortúra – no csomment…
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A VAD ÚJ-ZÉLAND – TERMÉSZETJÁRÓ NYARALÁSOK
Ú-Zéland 4.5 millió lakójának jó 75%-a a négy
nagyobb város környékén tömörül. A maradék szépen
szétszóródik azokon a vidékeken, ahol egyáltalán
megélni lehetséges. Azonban a két sziget területének
legalább 70%-a sohasem lesz ember lakta vidék.
Legalább is addig nem, amíg az ember meg nem tanul
repülni mint a sasok, vagy nem tud a plafonon
szaladgálni, mint a gekkók. Ezért aztán a természet
megmaradt, úgy, ahogy az ember érkezése előtt volt. És
ez az igazi természetjáró szerencséje! Új-Zéland vad
maradt, sőt nagyon vad! Minden megtalálható itt, amit
a barangoló természetjáró csak megkívánhat. Szubtrópusi esőerdők, tengerpartok és szigetek. Síkságok, lágy
dombságok, folyók és tavak. Kilométerek százain át húzódó, több ezer méter magas hegyláncok, a
hegycsúcsokat körbelopakodó gleccserekkel, szurdokvölgyekkel, vízesésekkel, fjordvidékekkel. Vulkanikus
övezetek termálforrásokkal, aktív tűzhányókkal. Hatalmas, élettel teli erdőségek, tó és lápvidékek. A szigetek
körüli tengerekkel, amelyek szinte forrnak a vízalatti élettől. Szóval : minden, ami belefér.
Nem csoda hát, hogy programjaink jó része is a természetről szól. Ez elkerülhetetlen. Van azonban jó pár olyan,
amit kimondottan azok számára állítottunk össze, akik ki akarnak szabadulni a mindennapok zsúfolt
környezetéből és főleg a természet szépségeit szeretnék magukba szívni nyaralásuk, pihenésük során. Néhány
izgalmas összeállításunk nekik:
●

Barangolás az őserdőkben és a tengerpartokon

●

Barangolás délen – A Milford Track csodái

●

Északi alpesi túra

●

A hegyektől a tengerpartokig – barangolás és üdülés a legszebb helyeken

●

A délvidék természeti csodáinak felfedezése – a Hollyford Track mentén

●

A deli hegycsúcsok és völgyek világa – barangolás a Routeburn Track világában

●

Az északi sziget és Tongariro vulkanikus vidéke

●

Minden, ami a bakancsba belefér - A Milford a Routeburn Track

●

Az ellentétek földjén – hegyen-völgyön, vízen és levegőben

●

Aotearoa felfedezése – barangolás földöntúli tájakon

●

Új-Zéland gyalogösvényein – Észak tetejétől a délvidék aljáig

●

Új-Zéland természeti csodái - az ősi Föld természetrajza a trópusoktól a fjordokig

●

A déli sziget, a Föld, ahogy az Ember előtt volt

●

Az északi sziget tájai – Pálmafák, tengerpartok, szigetek és a tűzhányók földje

