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Omslagsbilder
Övre bilden visar Middle Park i Melbourne med 
Melbournes CBD i bakgrunden.
Bilden är tagen från piren i S:t Kilda.
Kitesurfing är en populär sport.

Undre bilden visar det berömda Milford Sound på 
södra delen av Nya Zeeland sydöns västkust. 
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Bil- och flygresa genom Australien samt Nya Zeeland, innefattande såväl 
storstad som naturupplevelser, djurliv och besök på vingårdar.

Resan gick från Arlanda den 30 nov. 2014 på em via Dubai till Perth, där vi var framme 
vid 17-tiden dagen därpå. Vi tillbringade 2 dagar i Fremantle, Perths ”hamnstad” vid 
havet. Fortsatte till Margaret River, c:a 20 mil söder om Perth för 
2 dagar. Den 6 dec. flög vi från Perth till Adelaide, där vi var 2 dagar, en dag med 
vintur och en med utflykt i omgivningarna, bl.a. ett besök i en djurpark. Resan fortsatte 
längs sydkusten mot Melbourne, med stopp i Portland och  2 dagar i Apollo Bay. 
Mellan Portland och Apollo Bay åkte vi längs Great Ocean Road, med stopp bl.a.  vid 
de tolv apostlarna (”rauker”). 2 dagar i Melbourne, en i staden och en i omgivningarna. 
Flög sedan till Tasmanien för 3 dagar, med återflyg till Melbourne den 20 dec. Bilresa 
till Sydney längs kusten, med stopp i Lakes Entrance och Narooma. Tillbringade julen i 
Sydney och flög på annandagen till Auckland på Nya Zeelands nordö. Åkte dagen 
därpå till Napier för 2 nätter, bl.a. med en vintur. Sedan till Wellington och med färja till 
sydön där vi firade nyår i Blenheim (vindistriktet Marlbouroughs huvudort. På 
nyårsdagen färd mot västkusten och orten Fox Glacier. Vidare söderut till Te Anau, 
med en dagsutflykt till Milford Sound. Fortsatte rakt över ön till Dunedin och avslutade 
resan i Christchurch, varifrån vi flög till Stockholm via Sydney/Dubai den 6 jan.
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Fremantle
Sen ankomst den 1 dec. med middag på italiensk 
restaurang. Frukost på ett kafe på huvudgatan. 
Naturligtvis ingår fish and chips i dieten, inmundigad 
på uteservering alldeles intill fiskebåtarna.



På väg från Fremantle till Margaret River
I staden Busselton finns en pir som är mer än en 
kilometer lång, och som användes förr i tiden för 
angöring av lastfartyg, främst för lastning av timmer. 
Det finns ett tåg som går ut på piren.,
När vi var där förbereddes för en Iron man tävling, som 
var en av kvalificeringarna inför Hawaii. Simmomentet 
innebar att simma runt piren.

Det surfas på många ställen.
Det finns många båtramper längs kusterna. Det verkar 
vara vanligt att ha båten hemma och sjösätta den vid 
behov.



Margaret River

Ligger c:a 20 mil söder om Perth och är huvudort för 
vindistriktet i sydvästra Australien.
Vi bodde här i tre nätter .
Strosade i staden, gjorde utflykter och besökte några 
vingårdar.
Vi såg även känguru i det fria.
Det finns regnskog här med jättestora träd



Hamlin Bay

Utflykt - Sydvästra delen av Australien
Vid Hamelin Bay, strax norr om den populära staden 
Augusta finns rockor som trivs vid strandkanten. 
Längst ner finns fyren Cape Leeuwin, som står där 
havet delar sig i södra och indiska oceanen.
Visar även en turist som provar om en australiensisk 
hatt är bättre än en keps.



Vingårdar i Margaret River

Upp till vänster den äldsta - Vasse Felix, dock bara 
från 1967.

Upp till höger Leeuwin vinery.

De 2 övre i mitten är från Laurence Vinery
(Ljuskrona gjord av upp och nervända vinglas och 
granen gjord  av vinflaskor)

De 2 nertill är från vingården Voyager estate, som är 
uppbyggd som ett holländskt kolonialhus, omgiven 
av en otrolig trädgård



Adelaide 
Vi flög till Adelaide från Perth den 6/12, efter biltur från 
Margaret River. Kom fram sent.
Nästa dag deltog vi i en vintur i Barossadalen.
Vi besökte 4 vingårdar, Chateau Yaldara, Peter 
Lehmann, Langmeil och Murray Street.
Vid Langmeil finns bland de äldsta vinstockarna i 
Australien (1890).
Dagen därpå besökte vi  naturparken Cleland Wild park 
med många olika djur.
Det är inte lätt för känguruungarna att hålla ordning på 
benen.
De mindre känguruarterna kallas för Wallaby.





Mount GambierRymill

Resa Adelaide - Great Ocean Road - Apollo 
Bay

Böljande landskap med stora vinodlingar, här pratar 
vi om 1000 hektar eller mer.
Vindistriktet Coonawarra norr om staden Mount 
Gambier har goda viner. Den godaste Sauvignon 
blanc hittade vi på vingården Rymill.

Staden Mount Gambiers stora turistattraktion är 
kratersjön the Blue Lake.
Övernattning i Portland som är en typisk australisk 
stad i början av the Great Ocean Road, längs vilken 
mycket vackert finns att se, bl.a raukerformationen 
de 12 apostlarna (världsberömd)



De 12 apostlarna

Blommande träd utanför vårt B&B i Portland



Fern Tree

Apollo Bay
Vi bodde 3 nätter i Apollo Bay , c:a 10 mil sydväst om 
Melbourne. Härlig strand och med den vackra Great 
Otway National Park, kustnära regnskog, alldeles i 
närheten. 
Här finns många Fern trees (ormbunksträd) och 
jätteträd, där bland annat koalorna trivs. 
I parken finns även en bana där man kan gå i 
trädtopppshöjd i regnskogen.
En kväll åt vi hummer/skaldjur (take away).
Vid fiskebåtarna låg hummertinor





På strandpromenad i S:t Kilda

Vårt hotell

Fiket vid pendeltågstationen

Kitesurfare, fort går det (Se även framsidan)

Gamla villor i Middle Park (kostar c:a 20 milj.)



Federation Square med Flinders Jvgstn

Varuhuset Myer med julskyltning, typ NK.

Melbourne och Middle Park

I Melbourne bodde vi i stadsdelen Middle Park, som 
ligger 8 min. resväg med pendeltåg från centrum 
(CBD som det kallas) och alldeles vid vattnet i 
Hobsons Bay. Här finns även den stora parken 
Albert Park, där Melbournes Formel 1 lopp 
anordnas. I Hobsons Bay utövas mycket Kitesurfing. 
Utanför Middle Park ligger den berömda stadsdelen 
S:t Kilda.
Bilden ovan är tagen i S:t Kilda mot Middle Park och 
med CBD i bakgrunden.



Hobart är mycket backig

Swansea på ostkusten Rödabusstur är ett bra sätt att se en ny stad - Hobart

Swansea

Tasmanien - Hobart
Från Melbourne flög vi till Launceston, på Tasmaniens 
nordkust och bilade runt ön;
Swansea, Hobart, Strahan och tillbaka till
Launceston.



Hobarts bästa fisk/skaldjursrestaurang Alldeles färsk Fish and Chips, utan Chips



Hells Gate

Stahan

Richmond

The Wall, 100 meter lång träskulpturvägg.

Fortsatt resa på Tasmanien
Besökte Richmond norr om Hobart, där de första fria 
engelsmännen slog sig ner.
Resan fortsatte till den ensliga staden Strahan på 
västkusten. På vägen dit besökte vi The Wall (i Derwent 
Bridge), en träskulpturvägg som när den är färdig ska 
bli hundra meter lång. Otroligt imponerande.
Strahan ligger vid Gordon Rivers mynning som kallas 
för Hells Gate och som får ta emot de våldsamma 
vågorna som kallas för the Roaring Forties, som 
kommer ända från Sydamerika.



På väg, genom regnskogen, mot norra kusten

Kort promenad i regnskogen

Sista natten på Tasmanien, i Launceston



Lakes Entrance

Vårt första stopp på vägen från Melbourne (efter flyg 
från Tasmanien) till Sydney var i Lakes Entrance, 
med fantastisk sandstrand på en landtunga som man 
kom till via en bro.
Bodde på ett motell som låg vid huvudgatan längs 
vattnet.
Fiskehamn 

Skaldjurstallrik på restaurangen Miriam, GOTT.

På vägen norrut passerade vi många fina städer/
byar, bl.a Eden.

Gjorde även en avstickare till den gamla staden 
Tilba.





Narooma

Vår andra stopp på vägen till Sydney var Narooma, en vacker stad vid kusten.
Fin utsikt från vår balkong.
Åt räkor och fisk (Red snapper) på en mycket bra restaurang vid vattnet.
Tyvärr kunde vi inte äta ostron, då de regnat så mycket att vattnet där ostronodlingarna 
finns inte var tillräckligt salt och då kan man inte skörda dem.





Utsikt mot Darling Harbour från vår balkong

Vi bodde nästan högst upp i högra huset (51 vån )

Lite grönt, mitt i stan



Harbour Bridge

Sydney

Tillbringade 4 nätter i Sydney, 22/12 till 26/12.
Bodde mitt i centrum, på 51 vån. i ett s.k. serviced appartment.
Tog en rödabussentur den 23/12 kombinerad med båttur i hamnen.
Såg mycket av Sydney och flera av Sydneys förorter, som kan nås, 
förutom med bil, via färja.
Sydney har ett utbyggt färjesystem sedan lång tid tillbaka.



I väntan på konserten

Julkonsert på Sydneyoperan 23/12
På kvällen var vi på Sydneyoperan och deltog i en 
”Christmas Carol Singalong” med anglosaxiska 
julsånger. Jättefint
Fin utsikt från Foajen.



Tomteparad i Darling Harbour

Julafton i Sydney
Julaftonlunch vid Circular Quay

Var nere i David Jones matvaruavdelning, där det bl.a 
fanns hummer. Jättemycket folk som skulle handla 
inför juldagen.
Enorm trängsel på Pitt street, där det även fanns en 
julgran gjord av Legobitar.

På kvällen var det fyrverkeri i Darling Harbour, som vi 
kunde se från vår balkong. Första gången vi såg ner på 
ett fyrverkeri.



T.o.m badvakterna användder surfingbrädor

Juldagen i Sydney
Utflykt till badstranden Manly, dit vi åkte med en av 
Sydneys gröngula färjor.
Nästan bara surfare var i vattnet. 

Känns lite konstigt med julgran och palmer.

Juldagsmiddag, typ skaldjur, intogs på Nicks 
restaurang nere vid Darling Harbour, jättgott.



Nya Zeeland, Auckland
På morgonen Annandag jul flög vi till 
Auckland.
Flygresan tog 3 timmar och 
tidsskillnaden är 2 timmar, så det 
hann bli sen eftermiddag innan vi var 
framme vid vårt hotell.
Vi var nere vid deras Waterfront på 
kvällen. Många fina båtar och fin 
skyline.

Auckland är NyaZeelands 
ekonomiska centrum med c:a 1,5 milj 
innevånare av Nya Zeelands totalt 4,5 
milj.

Huvudstad är Wellington på nordöns 
sydkust och sydöns största stad är 
Christchurch.



Rotorua
Rotorua är en stor turistort mitt på nordön. Området är 
vulkaniskt aktivt och det finns flera varma källor och 
även geijsrar, man kan säga att det är ett mini 
Yellowstone. Det ryker lite här och där i området. 
Hela Nya Zeeland är ”jordbävningsbenäget”.



Napier
Napier ligger på nordöns ostkust, vid Hawkes Bay och 
är en stad som blev förstörd på 30-talet av en stor 
jordbävning. Centrum byggdes upp i Art Deco stil och 
visar upp många fler byggnader i denna stil än Miami 
Beach.
Här lärde vi oss att äta på en Stone Grill, en lavasten 
som värms  upp till 400 gr. och ovanpå stenen läggs 
en köttbit av beställd storlek. Man grillar sedan själv bit 
efter bit, mycket gott.





Cross roads wineryChurch road winery

Vingårdar i Hawkes bay samt vårt B&B
Vårt värdpar John och Margaret driver även Hawkes 
Bay Scenic Tours. John guidade oss på en vintur till; 
Crossroads winery (med Nya Zeelands godaste 
Sauvignon Blanc), Mission Estate, och Church road 
winery,  där vi även fick prova vin direkt ur tank samt 
testa vin tillsammans med mat.



Napier - Wellington
Höga häckar som vindskydd är vanligt.
Vacker natur
Vid besök i en naturpark tyckte vi att vi såg en 
färggrann fågel, kanske en papegoja, men det visade 
sig vara fel, vilket zoomningen avslöjade.



Wellington
Även här bodde vi mitt i CBD.
Wellington är en backig stad.
Det finns en ”cable car” som går upp till universitetet 
och en utsiktplats.
Från Wellington går färjan till sydön.



Färja från Wellington över till sydön
Färjan tar c:a 3 timmar och går till staden Picton på 
sydöns nordkust, djupt inne i en fjord. Denna överfart 
är känd för att vara besvärlig med stora vågor, the 
roaring forties rullande in. Vi hade dock tur med en 
fanstastisk fin resa.



Blenheim

Här bodde vi över nyår

Blenheim är huvudort i vindistriktet Marlborough

Vårt hotell, med swimmingpool.

På nyårsafton biltur längs sydöns norra kust. Tyvärr 
regnade det.
Den lilla staden Havelock på nordkusten anses vara 
de grönläppade musslornas huvudstad. De var 
jättegoda

Vi hann med att besöka några vingårdar.
Villa Maria med bästa Sauvignon Blanc i distriktet, 
Brancott Estate med enorma vingärden. Rock Ferry, 
Cloudy Bay samt Wither Hills.



Blenheim - Fox Glacier
Resan fortsatte ner längs västkusten, med fantastisk 
natur, mycket berg, regnskogar och hav. Vackra städer 
längs vägen.
Vi besökte även en replika av en hel gruvstad, det var 
mycket gruvverksamhet här på 1800 och tidigt 1900 
tal.

Vi passerade många älvar och nästan de flesta broarna 
var enfiliga.



Fox Glacier
Liten trevlig alpstad på sydöns västkust. Granne till 
Franz Joseph Glacier, vilken är en större turiststad.
Bilden visar glaciären med samma namn och man 
skymtar de 2 högsta bergen på sydön, 
Mt Tasman och Mt Cook (högst) längst till höger.

Det går att åka upp till glaciären . Bussar (gamla) 
används för att ta upp turister.



Fox Glacier - Te Anau
Resan fortsatte dagen därpå till vårt 
mål på västkusten - Te Anau, 
c:a 50 mil söderut och som tillhör det 
som kallas sydlandet. Även här höga 
berg, alpsjöar och vattenfall. Där 
vägen går längs havet är buskarna så 
vindpinade att de bildar som en 
sluttning inåt land. Här finns mycket 
lupiner och även ginst.





Nya Zeelands högsta asfalterade passväg finns mellan Wanaka och Queenstown,1076 möh.

Tänk, det som GPSen visar finns på riktigt!

Mycket Ginst som växer vilt



Te Anau
Vacker ort på sydlandet, nästan som en stor trädgård 
och är porten för utflykter till Milford Sound och 
Doubtful Sound, berömda fjordar på västkusten.



Milford Sound
Milford Sound är en stor turistfälla som ligger 12 mil 
nordväst om Te Anau och är en c:a 15 km djup fjord 
med upp till 700 meter branta bergskanter, täckta 
delvis med regnskog.
Många vattenfall rinner ner i fjorden, inte så konstigt då 
det regnar mellan 7 och 9 meter per år. Vi hade dock 
tur med vädret!
Här finns även nya zeeländska pälssälar.

Vägen mellan Te Anau och Milford Sound erbjuder 
vackra naturscenerier.





Den s.k. Mirror Lake, där alptopparna speglar sig

Va bra att man får åka 100 nerför serpentinvägen.



Dunedin
Från Te Anau åkte vi till Dunedin på ostkusten, näst 
största staden på sydön. Även denna stad är backig, 
med gator typ San Franciscos.
Vi besökte även den vackra Otago halvön.
Längst ut på halvön finns en Albatrosskoloni.

När man är i Nya Zeeland är det gott att äta 
nationalfrukten Kiwi till frukost, eller ??



Dunedin - Christchurch
Sista bilresan för denna gång. c:a 30 mil längs sydöns 
ostkust.
Böljande natur som planade ut ju längre norrut vi kom. 
Vid en strand längs vägen fanns ett antal stora 
stenbumlingar, helt konstigt. Enligt maorierna innehöll 
dessa mat de hade med sig när de reste till Nya 
Zeeland från Polynesien för c:a 1000 år sedan.



Christchurch
Centrum på denna stad uppvisar många sår från den 
svåra jordbävning som drabbade staden febr. 2011.
C:a 900 byggnader i centrala Christchurch blev 
oanvändbara. Katedralen drabbades hårt och en ny har 
byggts. Ett tillfälligt köpcentrum har byggts upp av 
containrar.



Christchurch

185 personer dog under jordbävningen.
!85 vita stolar har ställts upp i närheten av den nya 
katedralen som ett minnesmärke.

Det finns nu en spårvagnsrundtur i centrum.

Ner till höger exempel på oanvändbart hus.

Sista dagen tog vi det lugnt och var kvar på vårt 
mycket trevliga B&B utanför centrum och i närheten 
av flygplatsen..
Vi flög hem till Stockholm kl 16.55 den 6/1 och var 
hemma i Norrköping 16.30 den 7/1.


