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K d ilKom med til

Kiwi-land
M d d dt å tid N Z l d d ti tiMed de omvendte årstider er New Zealand en destination,
der også byder på sne, når den danske sommer sætter ind. Flotte
Mount Hutt byder på store oplevelser både på løjperne og i luften

n New Zealand
TEKST/FOTO:KIRSTEN RØDSGAARD-MATHIESEN

»Om vi ka’ li’ det? Mount Hutt er vores andet hjem
i løbet af skisæsonen,« fortæller en newzealandsk
familie fra byen Christchurch, som har internatio-
nal lufthavn og kun ligger halvanden times kørsel
her fra bjerget, der betegnes som et af landets
bbedste skisportssteder.b d ki d

Hver vinter, når det er sommer i Danmark, lig-
ger sneen tungt på Mount Hutt, der har pister af
alle sværhedsgrader og indbyder til aktive feriedage

for hele familien, hvad enten man står på ski,
snowboard eller blot vil nyde områdets smukke
natur. Som marketingchef James Urquhart siger:

»Mount Hutt er for alle – især familier – men
sandelig også for dem, der ønsker udfordringer. Vi
har stor succes med heli-skiing. Området her er
verdensberømt for at have landets bedste lodrette
løjper, og helikopterne flyver i pendulfart dagen
lang.«

Byen eksploderer hver sommer
Bjerget ligger tæt ved byen Methven, der normalt
har 1400 indbyggere, men om vinteren eksplode-
rer i størrelse, når skifolket vælter ind. Sæsonen lø-
ber fra juni til oktober og er dermed den længste,

åfor ingen af landets øvrige skiområder er åbne så
længe.

»I år er tilsyneladende en af de bedste sæsoner,
de har haft. Sneen er fantastisk og dybden impo-
nerende. Jeg har mødt flere, som efter et besøg her
er rejst videre til løjperne i Wanaka og Queen-
stown, men som så er kommet tilbage til Mountå k ilb il M
Hutt, fordi sneen er bedre. Niveauet er fedt, der er
noget for alle – især begyndere og intermediate,
hvilket er skønt, når man er en familie. Og for en

som mig, er det lækkert med de sorte løjper og off-
pisteområderne,« fortæller Pip Harry, der er en
garvet skiløber fra Australien.

Og det er netop især australske turister, der væl-
åger nabolandet til den årlige skiferie, men også

mange fra Korea og Japan og ikke mindst europæ-
were vælger at komme den lange vej for at nyde New

Zealands afslappede ski-destinationer, som
sammenlignet med de europæiske Alpers ditto er
små og uden glamour.

Her er hverken internationale designer bouti-
ques eller restauranter med Michelin stjerner – om
end her er mange knaldgode spisesteder – til

NEW ZEALAND

M H b d å d d b ildMount Hutt byder på meget andet end bare vilde ture
på ski.Også en ballontur højt til himmels kan

anbefales.Desuden er der masser af adventure sport,
der kan friste de vovemodige.
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I takt med at
luftballonen nærmer
sig jorden, og dens
skygge bliver større
og større, jo mere
skræmt bliver
fårene på marken.
Stakkels dyr,men
sikke en oplevelse.
Et absolut »must«
på turen
til New Zealand.

S k Eli b h Sjöb i N Z l d f f ild d i j b kii k åSvenske Elisabeth Sjöberg er i New Zealand for første gang og er vild med sit job som skiinstruktør på
Mount Hutt.Hun anbefaler naturligvis alle at overveje en ferie her.

gengæld er der plads til at nyde livet og slappe af
sammen med de lokale kiwier, som newzea-
lænderne kalder sig selv. De er et »udendørs«-
folkefærd, der værdsætter naturen mere end ma-
teriel velstand, og her betyder bjergene og sneen
mere end at være iklædt den seneste ski-mode.

Afterskiing derimod har de helt tjek på. Og er
der en aften rugby, landets populære national-
sport, på tv, kan man for alvor opleve kiwi-
kulturen på tæt hold på de lokale pub’er, hvor både
mænd og kvinder, men især mændene, hujer,
hepper og drikker foran de store tv-skærme,
enhver pub med respekt for sig selv har installeret.

Middag med lokal vin
Er sport, øl og larm ikke lige sagen oven på en lang
dag på løjperne, er der heldigvis også rige mulig-
heder for en god middag med liflig newzealandsk
vin serveret foran en buldrende pejseild og i rolige
omgivelser.

Kiwierne er et herligt folkefærd, som værdsæt-
ter det smukke land, de lever i. Og bliver man træt
af livet på løjperne, er der masser af andre mulig-
heder for aktiviteter. For eksempel kan man vælge
at se det hele lidt fra oven – enten fra en helikopter
eller en luftballon.

Sidstnævnte er en udsøgt fornøjelse, forudsat
man ikke lider af højdeskræk, men derimod har
mod på at hænge godt halvanden kilometer oppe
i luften – uden sikkerhedsnet.

Efter at have hjulpet skipper med at gøre
ballonen klar, hopper man om bord i kurven og
står bogstavelig talt som sild i en tønde den times
tid, turen varer.

Udsigten er ubeskrivelig smuk og stilheden over-
vældende. Vel nede på jorden, typisk en mark, ser-
verer arrangørerne newzealandsk mousserende
vin og uddeler certifikater.

Andre muligheder er vandreture, jetboating,
rafting, mountainbiking og golf, eller man kan
med fordel benytte sig af en eller flere af de guide-
de ture, som udbydes uanset, hvor man er.

Newzealænderne elsker at dele deres viden om
landets historie og unikke natur med de mange
udlændinge, der årligt besøger Aotearoa, the land
of the long white cloud.

N Z l dNew Zealands
bedste skiområder

Mount Hutt er et af de bedste skiområder, men
g glangt fra det eneste i New Zealand. Oversigten

her viser nogle af de øvrige områder, der er værd
at rejse efter på henholdsvis Nord og Sydøen:

Mount Ruapehu:
Det eneste ski-område på New Zealands Nord
Ø, der til gengæld kan prale af at have det
største bjerg, Mount Ruapehu, beliggende i
nationalparken Tongariro.

Ruapehu er en vulkan og med sine 2.797
meter er det ikke alene parkens højeste bjerg,
det er også det eneste med gletsjere. Bjerget har
to specifikke ski-områder: Whakapapa på den
nordvestlige del er landets største skiområde, og
Turoa er landets højest beliggende skiområde,
der også har Australasiens længste lodrette løjpe
på 722 meter. Begge områder har skiskoler og
løjper for alle niveauer. Især er snowboarding
blevet mega-populært i Turoa, der således har
gjort en ekstra indsats for at underholde og
udfordre de mange snowboarders.

www.mtruapehu.com

Queenstown:
Vælger man at køre den syv timer lange tur fra
Christchurch til Queenstown, venter der impo-
nerende naturoplevelser, men turen kan også
gøres via fly på blot 45 minutter. Uanset så er
der gode skioplevelser på The Remarkables og
Coronet Peak, om end marketingchef James
Urquart, der har stået på ski hele sit liv, ærligt
indrømmer:

»Førstnævnte er smukt, men kedeligt, hvor-
j j g,imod Coronet Peak er et sjovt bjerg, men min

egen favorit er stadig Mount Hutt.«
I modsætning til Mount Hutt og byen Met-

hven er Queenstown et langt mere mondænt
sted at feriere, og da området er kendt som
»stedet« for de eventyr- og adventurelystne, til-
trækker det et andet og ofte mere pengestærkt
publikum med smag for dyre restauranter,
luksus-lodges og shopping. www.nzski.com

Wanaka:
Om man er nybegynder eller skiløber med
hang til off-piste og sorte løjper, så kan de fire
alpine resorts, Cardrona, Treble Cone, Snow
Park NZ og Snow Farm, nær den smukke Lake
Wanaka, levere varen, og er man mere til
langrend, er der også mulighed for det. New
Zealands Southern Alps omgiver området og
indbyder ligeledes til både heli-skiing og heli-
boarding. Byen har et rigt café og restaurantliv,
der kan tilfredsstille selv de mest kræsne.

www.skilakewanaka.com

Mount Cook:
Bjerget er med sine 3.754 meter Australasiens
højeste, og det var her Sir Edmund Hillary lær-
te alt om bjergbestigning, før han besteg Mount
Everest i 1948. Mount Cook er en del af New
Zealands sydlige alper, der deler landets Sydø,
og er beliggende i nationalparken Aoraki/Mt.
Cook National Park. Området byder på 27
andre bjergtinder over 3050 meter, hundredvis t



På skiskolerne lærer nybegyndere i løbet af ingen tid
at gebærde sig på løjperne blandt andet ved hjælp af

»the magic carpet,« hvor børnene lærer at
»rulle på ski,« før de træder ud i den rigtige sne.

Rejse-arrangører til NZ:

n Profil Rejser, tlf. 77335500 (Kbh.) og
77665600 (Odense), www.profil-rejser.dk

nVejle Rejser, tlf. 76429999,www.vejle-rejser.dk

n Four Corners, tlf. 33225922,
www.fourcorners.dk

n My Planet, tlf. 97425011 (Holstebro) og
33557555 (Kbh.),www.myplanet.com

n Hannibal & Marco Polo, tlf. 86760099 (Århus)
og 33766700 (Kbh.),
www.hannibalogmarcopolo.dk

n Nyhavn Rejser, tlf. 33320320 (Kbh.),
www.nyhavn.dk

af mindre bjerge og ikke mindst Tasman-
gletsjeren, der med sine 27 kilometer er New Zea-
lands længste og mest imponerende. Så for bjerg-
bestigere, skiløbere og snowboardere med mod på
heli-skiing og ditto boarding er dette landets
ultimative destination. www.heliski.co.nz

Indkvartering:
For alle skiområderne gælder det, at der er ind-
kvarteringsmuligheder for enhver smag og peng-
epung lige fra luksuøse lodges og resorts til mere
moderate moteller og simple hostels for rygsæk-
rejsende.

Læs mere på:
n www.newzealand.com/travel
n www.newzealandvacations.co.nz
n www.christchurchnz.net/
n www.ashburtontourism.co.nz

t

OPLEVVERDEN

Pris pr. person/Specielle �yregler/Begrænset plads på �y

dsb.dk/rejsebureau

Tlf: 70 13 14 15 man-fre 8-18, lør 9-15

Tog inkl. liggeplads

WIEN

t/r fra kr.1.727
Pris pr. pers., når 2 rejser sammen.
Begrænset antal pladser

Juleshopping - �y/hotel

WASHINGTON

t/r fra kr.5.995
4 nætter i delt dobb. vær.
Faste afgange

Juleshopping

NEW YORK

t/r fra kr.7.695
4 nætter i delt dobbeltværelse

Tog/Kør Selv

NYTSKIKATALOG

DSB Skirejser
Norge, Sverige, Østrig, Italien og
Tjekkiet. Bestil på dsb.dk/ski

turen med kollegaerne – eller den store familie. Hun har
en bred erfaring, og har været igangsætter til mange
sjove, interessante og også anderledes events rundt
omkring i verden - altid udført i god stil og med rette
stemning! Ring til hende og få en snak om netop jeres
ønsker og muligheder.

- Bestyrelsesmøde i Frankrig med ægte slotsstemning

- 60 års fødselsdag i Bangkok med fantastisk udsigt

- Incentive i Dubai med sand og kameler

- Teambuilding i Schweitz både oppe og nede

Incentive - Events

Merete Frankrig

Ring på 39 618 618 www.peacocktravel.dk


