
Våra Guidade Motorcykel Turer  

 

Enduro Touring och Bike Tours NZ har sammanställt ett urval av turer 
med de mest intressanta och natursköna sträckor för MC åkning tillsam-

mans med många huvudattraktioner och andra smultronställen. 
 

En vanlig dag börjar med en grundlig briefing efter frukost. Vi berättar 

om dagens highlights och viktiga tank möjligheter eller avstickare och 

kvällens övernattningsplats. Du är sedan fri att spendera dagen som du 

vill, en del gillar att fotografera andra cappuccino stopp så de kör i olika 

tempo, du avgör själv vilken stil som passar dig och vem du vill tura 

med. Givetvis kan du också köra med guiden om du vill. Vi försöker att 

träffas till lunch och andra små break under dagen om inte annars vid  

kvällens övernattningsmål. 

  

 
 

Hotel Turer 

På dessa turer använder vi en blandning av 3-4 stjärniga hotell och 

lodger.  Turpriset inkluderar frukost men inte lunch eller kvällsmat. 
Vi brukar gå ut som grupp och äta på de lokala matställena och om det passar in kan man även 
ordna med en grill kväll. Det finns som regel ett stort urval av restauranger och pubar för den 

enskildes smak och budget.  
 

Hotel Turer som vi erbjuder…  

 

 

NZ Heritage Tour  

Denna turen är som en resa tillbaka i tiden och ger dig en insikt hur det såg ut 

på den nybyggar tiden. Du kommer att uppleva riktiga "Kiwi" country hotel och 

pub övernattningar, varvat med utmärkta vägar och landskap. Förutom att vi 

besöker gamla guld grävar byar och mera avlägsna platser så går turen även 

över många av de klassiska attraktionerna. 

 

 

 

Coastal Classic 

Denna tur är den optimala turen av Nya Zeeland, den täcker alla den 

olika natur typer och, många av de skönaste hojvägarna du kan tänka 
dig. You will be smiling all the way. Du spenderar lika mycket tid på 
båda öarna . Detta möjliggör att du har tid att upptäcka den subtropiska 

norden, oändliga stränder ...  
 

 

 

 

New Zealand Explorer  

New Zeeland Explorer motorcykelturen går över många av de bästa mc 
vägarna landet har att erbjuda med tyngdpunkt lagd på mer orörda om-
råden och delar av landet. Vi har givetvis kombinerat detta med kända 

huvud attraktioner som inte skall missa. För den mer äventyrslystne 
finns det möjlighet att köra grusvägs alternativ .  
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 Camping & Stug Turer 
 

För den som gillar friluftsliv och stjärnskådning och vakna upp till fågelkvitter, 

då är detta ditt bästa val. Du får på dessa resor en närhet till vår enastående 

Nya Zeeländska natur. Vi har valt med omsorg de trevligaste campingplatser i 

mindre samhällen.  

Vi står för all campingutrustning, ett tält per person eller par. Alternativt, om 

du inte gillar att campa kan du komma med och sova i stuga. 

Det enda som du behöver ta med är din sovsäck. 

 

Frukost är inkluderad och serverad på campingen. Kvällsmat lagar vår guide, förutom 3 måltider då vi 

går ut och äter. Efter kvällsmaten hjälps vi åt med disken, ett bra sätt att lära känna varandra.  

 
Våra Stug & Camping Turer vi erbjuder. 

 

Coast to Coast 

Denna tur ger dig en komplett överblick av landet och vad det har att erbjuda. 

Vi besöker alla huvudattraktionerna från Cape Reinga i norr till Bluff i söder. 

De dagliga sträckorna är väl avvägda och vi har många extra vilodagar i Roto-

rua, Kaikoura, Dunedin, Te Anau and Queenstown för mer sightseeing. Andra 

platser vi besöker en route är Waipua Kauri forest ....  

 
Passes & Capes 

Denna turen är beskriven som fotografernas dröm. Turen går genom alla pas-

sen på Sydön och de mer avlägsna delarna av Nordön såsom East Cape. Du 

besöker även Abel Tasman National Park och den berömda Art Deco staden 

Napier, Waitomo Caves för att bara nämna några. Vi följer den avlägsna kust 

vägen till Westland National Park.... 

 

 
Dust & Delight 

Denna tur tar dig med till många avlägsna, orörda platser och eftersom vi kör 

på många grusvägar är ett medel till god erfarenhet av offroad och grusvägs 

körning att rekommendera. Du kommer att åka på gamla guldgrävare spår 

och besöka många off  the beaten track platser som ger dig en insikt hur Nya 

Zeeland såg ut när de första Européerna anlände  ...  

 
 

 

Våra Guider 

Våra guider bor I Nya Zeeland, är aktiva motorcyklister och känner till landet väldigt väl. Dom ga-

ranterar väl planerade och organiserade turer så du får maximalt ut av din MC semester. 

Guiderna ger dig informativa briefingars och tips mm. Förutom att vara resekamrater hjälper dig med 

att boka aktiviteter eller andra saker du vill prova på när du är här  

 

Vår service 

Vi försöker i största möjliga mån att undvika ”cattle drive" och begränsar våra grupper till maximum 12 

och ger varje deltagare tillräckligt fritt rum att köra i sin egen takt.  

Dagsetapperna är i snitt mellan 20-40 mil vilket ger tid och tillfälle att upptäcka och koppla av eller 

mer MC åkning! 

Följebilen transporterar ditt baggage och står för backup på vägen så du kan njuta av körningen till 

fullo. The road is then yours to enjoy.  
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Rese och Tour förberedning  

Ditt resebagage packar du enklast i en eller två mjuka väskor för att göra det enklare att transportera 

dem i följebilen. 

På resan finns gott om tvättmöjligheter på de övernattningsställen vi använder så vi rekommenderar att 

du packar lätt. 

Väder  

Sommaren här är lite som i Skandinavien men dagarna ar inte så långa. Nya Zeeland har ett 

omväxlingsrikt landskap och ett väldigt varierande väder. Beroende på var vi är Nordön/Sydön/

bergstrakter eller vid kusten, kan temperaturen och vädret växla snabbt. 

Vad skall jag packa 

Vi har sammanställt en lista för att hjälpa dig så du tar med dig rätt utrustning. 

 

Saker som du skall ta med dig: 

Hjälm – Integral är att rekommendera (flugor, stenskott och damm) 

MC Jacka och Byxor – med foder för komfort och säkerhet 

Handskar - Absolut viktigt (varmt och kallt väder) 

Skor - Motorcykel boots eller kraftiga vandrarkängor 

Regnställ – Bättre att vara förberedd  

 

Vardags kläder 

Jeans, T-shirts, shorts, sandaler och gympaskor. 

Långärmad skjorta eller T-shirt (mygg skydd) 

 

Varmare kläder så som sweatshirt eller fleece jacka. 

(Våra turer går under sommaren men det Nya zeeländska klimatet växlar snabbt) 

 

Badkläder och Handduk 

 

OBS För att undvika problem med Tullen vid inresan var noga med att dina kängor och annan 

friluftsutrustning är ren och för inte in någon färsk frukt eller annan mat till flyplatsen (även om du fick 

det på planet). Vi har väldigt stränga lagar för att skydda vårt känsliga ekosystem. 

 

Om du kommer på en camping/hytt tur 

Du behöver en ficklampa och en bra sovsäck. Ibland, speciellt i bergsregioner kan det bli lite friskt över 

natten. Tält och liggunderlag står vi för. 

Allmänt 

 

Telefon 

Din mobil fungerar normalt här så länge den är aktiverad. Kolla innan du reser hemifrån. Alternativt 

kan du köpa ett kontant NZ Simkort med Vodafone. För att ringa internationellt finns också billiga 

telefonkort ca 7-10 NZ Cent per minut.  Du kan köpa dem på pressbyrån och bensinmackarna. 

Strömmen in NZ är 220 Volt och du kan köpa adapter här om du inte har en redan. 

 

Körkort 

Du behöver inte internationellt körkort om du bara är här en eller två månader, ditt europeiska körkort 

räcker. 

Valuta 

Kreditkort är accepterade överallt och vissa utländska ATM Bankkort fungerar också beroende på vilket 

chip de har. Kontanter kan man ta ut från bankerna i de flesta samhällen. 

Ankomst 

Vi möter dig vid flygplatsen när du anländer. Om du har någon MC utrustning synlig hitta vi dig enklare 

t.ex. hjälm eller jacka. 



 

 

Coastal Classic  Hotel Tur  
 
Auckland till Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

Denna tur är den optimala turen av Nya Zeeland, 

den täcker alla de olika naturtyper och många av 

de skönaste hojvägarna du kan tänka dig. You will 

be smiling all the way. 

  

  

 

Turen är en 19 dagars Hotel och Lodge tur med 

god kvalitet logi på utvalda platser. 

Ditt bagage transporteras av din guide i följe 

bilen. Dagsetapperna är normalt mellan 20-30 mil 

så du har tid att göra dina egna upptäckter. Där 

är också 4 vilodagar för andra aktiviteter eller 

mer MC åkning givetvis. 

Nedan är en kort beskrivning av 

 Coastal Classic turen. 

  

  

  

  

 

 

Du spenderar lika mycket tid på båda öarna. 

Detta ger dig möjlighet att uppleva den unika 

subtropiska norden, oändliga stränder och 

vulkaner samt glaciärsjöarna, bergen och 

regnskogen på Sydön. 

 

 

 

Du kommer att besöka och uppleva Coromandel 

halvöns smala kurviga vägar och vackra stränder. 

Få en insikt i Maoriernas kultur och traditioner 

runt East Cape. Söder om  East Cape besöker vi  

Art  Deco staden Napier och Nordöns berömda 

vinodlings region innan vi når Wellington. 

 

 

På Sydön går turen vidare till Abel Tasman, längs den karga men vackra 

västkusten ner till Franz Josef och Fox 

glaciärerna, längs the greenstone trail genom 

Haast Pass till Wanaka. 

Väl nere i södern och Central Otago besöker vi Te 

Anau och Milford Sounds, vidare till Queenstown 

och Lake Tekapo innan vi når vårt ändmål i 

Christchurch. 

  
 Coastal Classic   
 

Längd/ Kördagar  19/17 
Sträcka 4200 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 18 
Mat   

Frukost 18 
Middagar 2 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

NZ$425 

    
Mat  
Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

NZ$40 

    

Highlights   
Coromandel   

Kiwi plantations   

East Cape   

Gisborne   

Napier   

Abel Tasman   

Punakaiki   

Glaciers   

Milford Sounds   

Queenstown   

Lake Tekapo   



. 
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  New Zealand Explorer Hotel Tur  
 
Auckland till  Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

New Zealand Explorer motorcykelturen går 
över många av de bästa mc vägarna landet 

har att erbjuda med tyngdpunkt lagd på mer 
orörda områden och delar av landet. Vi har 
givetvis kombinerat detta med kända huvud 

attraktioner som inte skall missa. För den mer 
äventyrslystne finns det möjlighte att köra  

grusvägs alternative en-route.  
 

Turen är en 19 dagars  Hotel och Lodge tur 
med god kvalitet logi på utvalda platser. 
Ditt bagage transporteras av din guide i följe 

bilen.  
Under turens gång har vi ett par vilodagar 

och det finns gott om tid för egna upptäckter 
och att prova på lite Kiwi gästvänlighet. 
Dagsettaperna är normalt mellan 20-35 mil .  

 
 

 
 
Den följande turbeskrivningen är en kort sam-

manfattning av vad som väntar dig på din 17 
dagars resa genom de omväxlingsrika Nya 

Zeeland. 
 
 

På norra ön kommer du att besöka de fina 
stränderna och kurviga vägarna runt Coro-

mandel halvön, Rotoruas Geyserland och  
Maori boplatser. Resan går vidare på mindre 
trafikerade vägar i King Country. Du kör ge-

nom vulkaniska begstrakter med djup urkog i 
Taranaki innan vi når den södraste punkten 

på nordön, Wellington.  
 
Väl på sydön väntar Kaikoura med sälar och 

valskådning. Du kommer att resa genom och 
over några av de passen som korsar the 

Southern Alps. Vi besöker Central Otagos 
Guld orter och tidiga bosättningsplatser och 
givetvis Queenstown och Milford Sounds.  

Den sista sträckan av vår tur går norrut till de  
central lakes distriktet innan vi kommer till  

Christchurch.  

  NZ Explorer  
Längd/ Kördagar  19/17 
Sträcka 3700 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 18 

Mat   

Frukost 18 
Middagar 2 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

NZ$425 

    
Mat  
Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

NZ$40 

    

Tour Highlights   
Auckland 

Waitomo 

Coromandel   

Rotorua   

Volcanic Plateau   

King Country   

Kaikoura   

West Coast   

Punakaiki   

Glaciers   

Milford Sound   

Queenstown   

Otago Goldfields   

Lake Tekapo   
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  New Zealand Heritage Tur  
 
Auckland till  Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

The New Zealand Heritage Tour, eller “The Pub 
Tour”, som vi har döpt den till, är en tour som 

tar dig tillbaka i tiden och ger dig en riktig 
smak av hur det var i det tidiga Nya Zealand. 
Vi följer några av de historiska och viktiga rese 

och transport rutterna och övernattar längs 
vägen i gamla, historiska hotell och rustika 

pubar från den tidiga pionjärtiden. Förutom att 
besöka gamla gruvbyar och avlägsna platser, går turen via många 

av de klassiska attraktionerna och populära sevärdheterna. 
 
 

Eftersom vi använder små samhällen, iväg 
från turiststråken för vår kvällslogi ger det dig 

en bättre möjlighet att träffa och umgås med 
den lokala befolkningen i deras favorit pub 
eller ‘watering hole’ där allt kan hända!  

Denna turen är designad för alla typer av ho-
jåkare, allt från crusiers till äventyrscyklar. 

Vissa dagar ges det möjlighet att åka de 
alternativa grusvägarna för de mer erfarna förarna, på lämpliga 
cyklar.  

 
Turen är en 19 dagars tur (17 kördagar) med 

medelklass, udda/historiska övernattnings plat-
ser. Ditt bagage transporteras av din guide i föl-
jebilen.  

Dagsetapperna är normalt mellan 20-35 mil så 
du har tid att göra dina egna upptäckter. Det är 

också 2 vilodagar för andra aktiviteter eller mer 
MC åkning givetvis. 
 

Vi lämnar Auckland bakom oss och styr resan 
mot Cormandel halvön med de kurviga 

vägarna och sköna stränderna. Förrutom att 
vara klassad som ”bikers paradise” finns här 
aktiva guldgruvor och det var här de största 

Kauri träden fälldes i slutet av 1800-talet. 
 

 
Resan forsätter söderut och vi korsar över till 
västra sidan av nord ön för att följa de gamla 

skeppslederna som ångbåtarna använde under 
nybyggar tiden. Naturligtvis med slingrande 

åar är vägen längs dem den samma. 

  NZ Heritage 
Längd/ Kördagar  19/17 
Sträcka 3700 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 18 

Mat   

Frukost 18 
Middagar 2 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

NZ$425 

    
Mat  
Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

NZ$40 

    

Tour Highlights   
Coromandel 

Waitomo 

Mt Taranaki    

Napier   

Wanganui   

Marlborough Wine 
District  

  

Westland National 
Park  

  

Lewis Pass    

Glaciers   

Central Otago    

Queenstown  

Oamaru   

Lake Tekapo    

Arthurs Pass    



  New Zealand Heritage Tur  
 
Auckland till  Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

 
Vi når Wanganui, den näst största Art Deco 

staden i NZ och den var en viktig hamnstad för 
de första Europeiska nybyggarna. Från Wan-
ganui går turen vidare österut och vi följer bak-

vägarna på östkusten ner till Wellington där vi 
tar färjan till syd ön. 

 
 

Eftersom syd ön hade mindre befolkning, 
mera guldfält och längre avstånd att resa 
med häst och vagn, finns det ett större urval 

av gamla hotell och diligens rastställen. 
Många, även idag, är i original stil och ger din 

NZ upplevelse mer kryddsmak. Väl på syd ön, 
styr vi resan mot de nordvästra guldfälten 
och den avlägsna västkusten.  

De små samhällena är även idag isolerade och påminner oss om 
hur hårt det måste ha varit för nybyggarna och de som kom för att 

leta guld.  
 
 

Vi fortsätter längs Westland National Park och 
övernattar i vad idag kan ses som den mest av-

lägsna byn in NZ. 
Efter vår resa längs västkusten , det historiska 
Haast Pass (först öppnat 1965) för oss inland till 

Central Otago där vi spenderar ett par dagar. 
Regionen är väldigt pittoresk med frukt, vin od-

lingar och full av historia och som följd, erbjuder 
ett brett urval av charmiga gamla hotell och platser att besöka. 
 

Härifrån fortsätter vi till östkusten där det mesta 
av ull produktionen på syd ön var exporterad 

ifrån. Hamnstäder som Oamaru och Timaru 
ståtar även idag med välbevarade byggnader 
från sin glanstid vid slutet av 1800–talet. 

 
 

Slutligen sicksackar vi norrut och följer 2 av de 
historiska pass rutterna, ‘Arthurs Pass’ och 
‘Lewis Pass’ innan vi når vår slut destination, 

Christchurch. 

  NZ Heritage 
Längd/ Kördagar  19/17 
Sträcka 3700 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 18 

Mat   

Frukost 18 
Middagar 2 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

NZ$425 

    
Mat  
Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

NZ$40 

    

Tour Highlights   
Coromandel 

Waitomo 

Mt Taranaki    

Napier   

Wanganui   

Marlborough Wine 
District  

  

Westland National 
Park  

  

Lewis Pass    

Glaciers   

Central Otago    

Queenstown  

Oamaru   

Lake Tekapo    

Arthurs Pass    
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. 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 central 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$425 

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 



  Passes and Capes Camping Tur  
 
Auckland till  Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

Denna 23 dagars camping och stug tur går  

genom många av syöns pass och de mer 
orörda regionerna av nordön såsom East 
Cape. Nordön erbjuder många möjligheter att 

campa längs kusten så du kan njuta av de 
små kust samhällena en-route.  

 
 
Eftersom vi campar och lagar mat på vårt 

mobila kök har vi fördelen att vi kan över-
natta på många speciella platser där det inte 

finns hotel etc. 
Som på alla våra turer transporterar vi ditt 
bagage i följebilen så du kan njuta av MC 

åkningen till fullo.  
 

 
Under denna tur kommer du att i den norra 

delen besöka grottorna i Waitomo, Rotorua, 
som är Maori befolkningens huvudstad och 
det största geotermiska området i landet.  

Längre österut på avlägsna slingrande vägar 
runt East Cape styr vi vårt mål mot vinod-

larna i Gisborne och den berömda Art Deco 
staden Napier.  
Resan fortsätter till den unika naturen och 

lanskapet runt Tongariro på vulkanplatån in-
nan vi kommer till Wellington.  

 
Väl på sydön besöker vi Abel Tasman  
regionen, kör genom Buller Gorge dalen till 

västkusten och sedan korsar vi över  Lewis  
Pass och ner till central lakes och Tekapo. 

Dunedin med albatrosser och sälar är vår 
nästa anhalt innan vi kommer till adrenalin 
meckat Queenstown. Vi följer  the Greenstone 

(Jade) trail genom Haast Pass norrut och vi-
dare längs kusten till glaciärerna. Sista delen 

av resan går över Arthurs Pass till Christ-
church.  

  Passes and Capes  
Längd/ Kördagar  23/21 
Sträcka 4400 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 22 
Mat   

Frukost 21 
Middagar 18 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

NZ$425 

    
Lunch 

Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

NZ$10-
20 

    

Highlights   

Waitomo 

Rotorua 

White Island   

East Cape   

Napier   

Mt Ruapehu   

Abel Tasman   

Hanmer Springs   

Arthurs Pass   

Glaciers   

Dunedin   

Queenstown   

Lake Tekapo   

   



.  Karta – Passes and Capes Camping Tur 



  Coast to Coast Camping Tur  
 
Auckland till  Christchurch - Christchurch till Auckland  
 

Denna 23 dagars tur ger dig en bra överblick 

av landet och tar dig genom de många olika 
klimat och geografiska zoner i  New Zealand. 
 

 
Eftersom vi campar och lagar mat på vårt 

mobila kök har vi fördelen att vi kan över-
natta på många speciella platser där det inte 
finns hotel etc. 

Som på alla våra turer transporterar vi ditt 
bagage i följebilen så du kan njuta av MC 

åkningen till fullo. 
 
 

Turen omfattar i kort Cape Reinga, den 
nordligaste spetsen av nordön, Waipua  sko-

gen med sina enorma Kauriträd och den his-
toriska  platsen ‘Waitangi’ landets första hu-

vudstad. 
 
 

 
Längre söderut kan vi njuta av kust vägarna 

runt Coromandel, ett historisk guldmine om-
råde, Bay of Plenty med kiwi plantager och 
Rotorua, Maori befolkningens huvudstad. 

Västerut korsar vi mellan vulkaner och får 
fyllda kullar till Mt Taranaki. Innan vi lämnar 

nordön besöker vi Wellington som avslutning.  
 

På sydön  stannar vi först i Kaikoura för 

Valskådning eller prova på att simma med  
delfiner. 

Resan forsätter över Lewis Pass till den vilda 
västkusten med det varierande landskapet av 
sandstens formationer, steniga stränder och 

glaciärer.  
 

Söder om Haast Pass besöker vi de många 
glaciär sjöarna runt de berömda turistmålen 
Milford Sounds och Queenstown. Den sista 

delen av turen går via Central Otago och  
Lake Tekapo innan vi avslutar i Christchurch.  

  Coast to Coast  
Längd/ Kördagar  23/21 
Sträcka 4500 km 
Försäkring Inklusive 
Övernattningar 22 
Mat   

Frukost 21 
Middagar 18 

    

kostnader i NZ 
Bensin 
Ca per tur/motorcykel 

NZ$425 

    
Lunch 

Ca per person/per dag 
beroende på aptit och 
smak 

NZ$10-
20 

    

Highlights   
Cape Reinga 

Waipua Kauri Forest 

Bay Islands/Waitangi   

Coromandel   

Kiwi plantations   

Rotorua   

Mt Taranaki   

Wellington   

Kaikoura   

Punakaiki   

Glaciers   

Milford Sounds   

Queenstown   

Lake Tekapo   



  Karta – Coast to Coast Camping Tur 


