
. Dust and Delight Camping Tur  
 
Auckland till  Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

Denna 23 dagars Dust and Delight motorcykeltur 

är designad för hojåkare som vill åka genom mera 

avlägsna och orörda platser och eftersom vi kör på 

många mindre spar och grusvägar och måste 

korsa vattendrag, krävs off-road erfarenhet och 

medel till god kondition.  

 

OM du undrar hur det kändes att resa genom Nya 

Zeeland på tidig stadie , då är denna turen för dig. 

Den är en unik combination av “must visit” destinationer och back-

country panorama landskap som du reser igenom istället för förbi. 

 

Ditt bagage transporteras i vår support bil  av din ena guide till noga 

utvalda camping platser. Det är också en guide på motorcykel efter-

som följebilen inte kan köra över vissa sträckor av turen. Frukost och 

kvällsmat lagas av guiden i vårt fältkök. 

 

Du kan välja mellan tält eller stuga som logi. 

Under resan har vi ett par vilodagar så du kan ut-

forska mera på egenhand eller sköta tvätten mm. 

Dagsetaperna ligger mellan 20-35 mil .  

 

Den följande beskrivningen är en kort summering 

av vad som väntar dig på din 21 dagars back 

country tur.  

 

 

 

Vi lämnar staden bakom oss och kör mot 

bergsläntarna i horisonten. Majoriteten av vår 

körning i de centrala delarna av sydön är på grus-

vägar och ofta privat mark som sammanknyts av 

asfalterade vägar för tankning och lucher.  

Vi kör McKenzie country och centrala Otagos guld-

fält, denna regionen bjuder oss på enastående 

vyer som varit med i många filmer. Eftersom vi är 

den södra reginen har vi naturligtvis polanerat in 

ett besök  till Milford Sounds och Queenstown. Här finns många bra 

möjlighter att utforska mera guldgrävar spar och vasknings platser från en 

förgången era. 

 

Vi styr resan mot norr  och kör langs den västra kusten och glaciärerna. 

Med vår träning eller nyvunnen erfarenhet av att undvika väggropar och 

fritt vandrande får korsar vi the Southern Alps på gamla dilligans vägar upp 

till Picton. 

 

Den norra ön är en ny erfarenhet. Det är ett vul-

kanlandskap med troll lik skog och slingrande 

vägar, som kräver koncentration. Vi kör genom 

King Country och besöker övergivna byar på vår 

väg till västkusten. 

Härifrån sicksackar vi norrut till Urewera National 

Park, East Cape regionen och  Coromandel halvön 

innan vi når Auckland.  

 Dust and Delight  
Längd/ Kördagar  23/21 
Sträcka 4300 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 22 
Mat   
Frukost 21 
Middagar 18 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

 

NZ$375 

Lunch 

Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

 

NZ$10-
20 

 

   

 Highlights   
Back road riding in  

remote areas 
  

Inga husbilar här på våra 
småvägar 

4X4 trails 

Coromandel   
Kiwi plantations   
East Cape   
North Island Bush 
Tracks 

  

Urewera National Park   
High Country Roads   
Otago Gold Fields   
Glaciers   

Milford Sounds   
Queenstown   

Lake Tekapo   
Hanmer Springs   



...  Karta – Dust and Delight Camping Tur 


