
  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   



  Karta – New Zealand Explorer Hotel Tur 


