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Bäste golfare!    

Först och främst vill vi tacka dig för ditt intresse i den planerade golf/vinresan till Nya Zeeland. 

 

Detta blir vår 21:e resa till andra sidan jordklotet med svenska golfare. Vi är borta 23 dagar och inkluderar 

2 nätter i Sydney på hemresan. 

 

Under resan finns även möjlighet till spel på Kauri Cliffs och  Cape Kidnappers , båda med i top 100 

banorna i världen inklusive USA.! Vi spelar en bana som heter Jacks Point som med råge platsar på 

dessa listor och bör finnas med snart.  

Nya banor på programmet är Kinloch och Royal Wellington som höjer denna resa ytterligare. 

 

Med andra ord, förvänta er kanon banor blandat med inhemska banor typiska för Nya Zeeland. 

Vi besöker även Hobbiton, där inspelningen av Hobbit scenerna i Sagan om Ringen spelades in och lägg 

sedan till minst 3 vingårdar och härliga vyer så blir detta en resa att minnas. 

Det är långt till avresa och vissa hotell och banor kan bytas ut mot likvärdiga alternativ om det sker 

förändringar vi inte kan styra över.  

Sightseeingen  på  några utflykter kommenteras av lokala guider som talar engelska. 

Paul Berglund som arrangerar/reseledare denna resa har själv bott i huvudstaden Wellington i sju år och 

rest runt mycket på Nya Zeeland, vilket innebär att du får se precis till de golf och naturupplevelser du 

förväntar Dig. Paul började spela golf 1975 på Nya Zeeland. Ass. pro blev han 1984 på Visby Gk på 

Gotland. Efter det följde några år med spel på olika tourer varvat med instruktion. 1989 blev han pro på 

Götaströms GK i Skillingaryd. 1991 anställdes han som huvudtränare på Austerlings Golf på Gotland och i 

Portugal.  Mellan åren 1995 – 1997 arbetade Paul som pro på Gumbalde Gk på Gotland. 1998 - 2006 blev 

det Knistad Gk  som Headpro med golfskola. Sedan 2007 finns han på Hooks Herrgård utanför 

Jönköping. Mellan 1994 och 2006 drev han golfskola i soliga Algarve vintertid. 

 

               

 

Eddy Eriksson, tränare på Hook och instruktör i Svensk Golf samt alla Superstart Golfskolor, följer med 

som andreman på resan. Både Paul och Eddy spelar med er på alla banor så ni kanske kan få lite bra tips 

på vägen. 
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Från Nord till Syd 

Auckland - Paihia - Rotorua - Taupo - Napier- Wellington - Queenstown - Sydney 

 

Milsvida vyer, ren och klar luft. Öns vulkaniska inre bubblar och lämnar fascinerande spår på ytan. 

Fjordar, varma källor och ett rikt natur- och golfliv är något av allt det fantastiska Nya Zeeland 

bjuder. Med solsken och värme svingar ni på Nya Zeelands bästa golfbanor! Här väntar äventyr, 

överraskningar och oförglömliga upplevelser. 

Få platser erbjuder en sådan kombination av upplevelser. Sol och fantastiska golfbanor. En vänlig 

befolkning, bra boende och god mat. Och naturupplevelser som slår det mesta av vad du någonsin upplevt. 

Naturen är landets största attraktion. Golfklubbarna ligger tätt, banorna är bra och bemötandet suveränt.  

Fakta om Nya Zeeland 

Nya Zeeland är till ytan drygt häften så stort som Sverige och har 4.5 miljoner invånare varav knappt 600 

000 är maorier och inflyttade polynesier från Söderhavet. Jordbruket är fortfarande den största näringen 

men skogsbruk, fiske och tillverkningsindustrin har under senare år blivit allt viktigare för landets 

sysselsättning och ekonomi. Turismen har växt otroligt mycket de senaste åren. 

På de 160 mil det är från nord till syd finns allt från gejsrar, frodiga regnskogar och vita sandstränder till 

glaciärer, snöklädda alplandskap och dramatiska klippiga kuster. 

Nordön 

På nordön ligger Bay of Islands och staden Pahia med inbjudande stränder, idylliska bukter och öar  – 140 

till antalet. Vulkanerna, både aktiva och utslocknande, har satt sin prägel på landskapet. Här finns också 

andra naturkrafter som gör sig gällande. I Rotorua bubblar och sjuder det i underjorden och här har 

maorierna sitt kulturella fäste. Wellington, landets huvudstad och geografiska mittpunkt. En av de minst 

förorenade städerna i världen med bra restauranger och shopping. Taupo med fina fiskevatten och stora 

naturupplevelser och Auckland, ”Seglens stad”, Nya Zeelands största stad, är vackert belägen på en 

landremsa med vatten på nästan alla sidor. Napier, en Art Deco vid kusten i Hawkes Bay. 

Sydön 

Mitt på sydön reser sig Nya Zeelands högsta berg Mt Cook. Här finns majestätiska berg och vackra 

vattenfall, glaciärer och snöklädda alplandskap. Queenstown beläget vid Wakatipu-sjön, och Fiordland 

Nationalpark, ett av världens vackraste naturområden med berg, djupa fjordar och spektakulär natur och 

Milford Sound! Här finns all vacker natur och alla aktivitetsmöjligheter du kan önska dig. 

Sydney 

Vi stannar till i Sydney på hemresan och beundrar denna grymma stad. Ett besök på Opera Huset är ett 

måste och ingår. 

 

Fakta om Nya Zeeland 

Antal invånare: 4.5 miljoner 

Storlek;  270 534 km² (knappt 70 procent av Sveriges yta) 

Antal golfspelare: 116 000 (medlemmar i en golfklubb) 

Antal golfbanor: Drygt 400 st 

Antal får: ca 50  miljoner 

Nationalrätt: Fish´n chips 

Prisläget: Ungefär som i Sverige men med billigare mat 

Tidsskillnad/Sverige: + 12 timmar (under vår vintertid) 
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PROGRAM Alla tider är lokala 

Nya Zeeland Golf och Vintour  

13 feb          Avresa från Stockholm/Köpenhamn, via Dubai med Emirates 

                    Snabbt byte av plan i Dubai och sen vidare mot Nya Zeeland 

                      

15 feb Ankomst Auckland.  Transfer till hotellet. 

  Inkvartering:  TBA,  2 nätter. 

16 feb          Under förmiddagen sträcker vi på benen och undersöker Nya Zeelands största stad samt  

besöker  Sky Tower som ger oss en fantastisk vy över staden och båthamnen. Efter lunch 

spel på Titirangi Golf Club, grundad 1909. Ritad 1927 av Alister Mackenzie som även gjort 

Augusta National i USA. Massor av proffstävlingar genom åren. 

          

17 feb        07.45  avresa norrut mot Bay of Islands och Paihia. Vi åker över den stora hamnbron med    

en enastående utsikt över staden och fortsätter vidare mot  staden Whangarei och slutligen 

når vi Pahia i Bay of  Islands. Här hittar du landets bästa klimat, vilket passar utmärkt till de 

långa vita sandstränderna, gröna öarna och himmelsblå havet.  

                             

Vi besöker  Ake Ake Winery i Kerikeri för vinprovning med lunch. 

Passa på att undersöka vad ni vill göra på er lediga dag 26 jan. 

    Inkvartering:  Copthorne Bay of Islands, 3 nätter. 
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18 feb Golf på Waitangi Golfclub, som ligger 5 min från vårt hotell. Vissa hål har en fantastisk vy 

över havet och Bay Of Islands. Eftermiddagen ledig 

 

              

 

 

19 feb           Ledig dag.  Här är det upp till dig vad du vill uppleva: Här finns massor att göra,  

 några exempel: 

•  Djuphavsfiske 

•  Simma med delfiner 

 •  Olika typer av båtutflykter/kryssningar 

 •  Flyg fram i en jet-båt för 30 pers med 1500 hästkrafter mellan öarna 

 •  Tag färjan över till Russell, en gång Nya Zeelands huvudstad.  

 •  Dykning i det klara vattnet, sol & bad 

                     •  Besök även Treaty House som ligger nära hotellet 

 

       

        

 

ELLER,  kan ni spela en bana ni aldrig kommer att glömma!! Kauri Cliffs, som ligger en dryg 

timme norr om Paihia. Havsutsikt på 15 av hålen är bara början. Världsklass!!! . Banan är 

rankad 49:a i världen men borde vara betydligt högre placerad enligt vårt tycke. (Tillägg!!) 
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20 feb 07.30,  lämnar vi Bay of Islands, åker tillbaka mot  Auckland och stannar till vid Gulf    

Harbour Country Club, för en utmanande 18-håls rond. Här spelades World Cup i Golf 1998 

med hela världseliten på plats. En verklig kanonbana! 

 

  

Inkvartering:  TBA, 1 natt. 

 

21 feb 08.30.  Avresa mot  Rotorua  som är en stad som mest är känd för sina varma källor med lera 

och att hela staden luktar från de svavelångor som källorna ger ifrån sig. Landets 

urbefolkning, maorierna, har här sitt kulturella fäste.  

 Efter ca 2 timmar når vi  Matemata och besöker  Hobbiton, inspelningsscenen för 

Hobbit scenerna i Sagan om Ringen. Här har vi med oss kameran. 
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 Eftermiddagen ledig att utforska staden på egen hand. 

Det finns mycket att titta på då det dagliga livet i Rotorua i mycket hög grad är präglat av 

maori-kulturen. 

                      Här är några exempel: 

•  Polynesian Spa. Koppla av i en av de 33 varma poolerna, vissa  uppvärmda med 

underjordiskt vatten som ska göra underverk på kropp och själ. 100 meter från vårt hotell. 

 •  Whakarewa Thermal Reserve/Maori Konst- & hantverkscentrum 

 •  Museum och badhus (inom gångavstånd från hotellet) 

Kvällen tillbringar vi tillsammans med maorierna. Vi lär känna deras kultur på ett 

underhållande sätt. Deltar i de olika ritualerna och blir serverade en traditionell 

”Maori Hangi”, en måltid tillagad i en underjordisk ugn. Dessutom blir det sång dans och 

musik kryddat med myter och legender. Samling 19.00 på hotellet. (ingår) 

Inkvartering: Millenium Hotel, 2 nätter. 

 

22 feb 08.50 avresa till Agrodome och får se en spännande fårshow. Här får vi   

 lära oss allt om får. Vi gör även en rundtur på en typisk Nya Zeeländsk farm och får bl.a.  

 titta på en kiwifruktodling samt mata djuren. 

                            

 

Efter lunch besöker vi Wai-O-Tapu Thermal Wonderland. Här får ni se spektakulära 

underjordiska aktiviteter och sprutande undervattenskällor, s.k. geysrar samt mycket mera. 

Rundvandringen tar c:a 45 – 60 min och sker på egen risk. Gå ej från stigen! ps, tag med 

kameran!   

                   

23 feb Ca 1.5 timme söderut når vi Wairakei International Golf Club. Hela golfbanan är ett reservat 

där djurlivet är imponerande. Finns Kiwi fåglar men dom är mycket skygga. Rådjuren kan 

dock komma fram och hoppas på lite godis att tugga på. 
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Inkvartering:,Wairakei Resort, 1 natt. 

24 feb Spel på  Kinloch, en bana designad av Jack Nicklaus och är en stor upplevelse.  

Fick utmärkelsen bästa bana byggd utanför USA 2007. Här sänker ni er inte…. 

 

       

 

Efter golfen  reser vi mot Hawkes Bay på ostkusten och vårt mål  Napier, känd som den 

ledande Art Deco staden i världen. Varje år i februari är det festival här då dom årligen firar 

uppbyggnaden av staden efter jordbävningen 1931. 

Inkvartering:,Te Pania, 2 nätter 

 

 

25 feb  Sovmorgon, sen vinprovning och lunch på Mission Estate, Nya Zeelands äldsta vingård,     

                      grundad 1851. Passa på att undersöka denna Art Deco stad på er lediga tid. 

 

ELLER, spel på Cape Kidnappers, samma ägare som Kauri Cliffs så ni kan vänta er en 

oförglömlig dag. Ni har säkert sett bilder på denna bana i Golf Digest och Svensk Golf. 

Rankad 26:a  i världen!! (Tillägg!!) 
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26 feb 07.30. Vi lämnar Hawkes Bay och bussen går söderut mot Wellington. På vägen passerar vi 

Martinborough känt för sina viner och stannar till på Tirohana Estate för lunch/vinprovning.  

 

 

  

 

  Framme i Wellington framåt eftermiddagen.  

Inkvartering: TBA, 3 nätter 

27 feb Vi åker en timme norrut och spelar Paraparaumu Golf Club, en äkta links course och inte ett 

plant läge så långt ögat når. Tiger Woods ex caddie, Steve Williams, började spela golf här 

och är vän med er reseledare. Tiger spelade Nya Zeeland Open här 2003. En bana du 

antingen älskar eller hatar. 
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28 feb           Prel: Spel på Royal Wellington, grundad 1885. Vi har lyckats få tider på denna bana som 

nyligen fått en ny-renovering. Noga med klädseln här!! 

 

 

 

 

29 feb Vi lämnar Wellington och flyger till Queenstown. 

               

 

Efter ankomst till Queenstown åker vi direkt till Bungy hoppets ursprung och kollar var det 

hela började, Hackett bungy. Någon som vill hoppa…? Sven 70 år, hoppade 2013. Han 

kallas numera Kung Sven! 2014 hoppade Per utan tvekan. 2017 dök Bernt 76 år ut från bron. 

Peter från Örebro hoppade 2018 enligt bild nedan. 
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Besök och vinprovning prel. Gibbston Valley Winery innan vi åker till hotellet 

 

        

 

Ni bor ca 10 min gångväg från centrum där alla aktiviteter utgår ifrån. Här är allt möjligt - 

antingen du vill ha utmaningar och full fart eller enbart njuta av naturen. Hotellets reception är 

full av broschyrer. Här följer några exempel: 

   

•  Shotover Jetboat (tid 1.25 tim) 

 •   Forsränning (4 tim) 

 •   Kombinerad helikopter/forsränning (4 tim) 

 •   Kombinerad helikopter/forsränning/jetboat (4 tim) 

 •   Bungyjump 43 m eller 120 m (2 tim) 

 •   Gondola Ride (Kabinbana) med utsikt över Queenstown 

 Detta kan bokas vid ankomst i receptionen.  

   Inkvartering: Millenium, 3 nätter. 

 

 

1 mars Spel på Jacks Point,  GRYM BANA! 
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2 mars   Ledig dag 

  TIPS!   Heldagsutflykt till Milford Sound    

 Den kanske mest kända naturupplevelsen i Nya Zeeland. Resan börjar genom 

 bokskogen i Eglington Valley, passerar genom Homer-tunneln in till Cleddau 

Canyon och resans mål, majestätiska fjorden Milford Sound. Där väntar en trevlig båtfärd som 

tar oss till Mitre Peak, Bower Falls och andra spektakulära mål. Förekomsten av delfiner, 

pingviner, sälar och valar är riklig. Man kan även boka flyg dit och buss tillbaka eller flyg åt 

bägge hållen. Tar ni flyg bägge håll är ni tillbaka till lunch. Bokas på plats!! 

 

     

 

 



13 

 
 

3 mars             Vi lämnar Queenstown och flyger till Sydney dit vi anländer sen eftermiddag.  

        Inkvartering: Rydges World Square, 2 nätter. 

4 mars Vi åker och spelar  ( prel. ) Bonnie Doon Golf Club, grundad 1897. En privat bana som 

ligger mitt i staden. På kvällen äter vi en gemensam middag med prisutdelning m.m. 

 

        

 

 

5 mars På förmiddagen besöker vi Opera Huset där vi får en guidad tur med en lokal guide följt av  

Sydney Tower med en otrolig utsikt över staden. 

Vi lämnar hotellet under eftermiddagen och börjar vår resa hem. 
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6 mars Hemma igen. 
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'FAKTA 

Detta ingår i resans pris: 

 

* Resan är på 23 dagar. 

* Flyg från Arlanda/Köpenhamn i ekonomiklass, inkl. flygskatter.  

* 30 kg vikt på flyget (inklusive golfbagen) + handbagage 7 kg.  

* Inrikesflyg Wellington-Queenstown. 

* Hotell/Motel, minst 4 stjärnor, enligt program, del i dubbelrum. 

* Transfers/buss enligt program. OBS egen chartrad buss!! 

* Greenfee enligt program. ( många möjligheter till mer spel ) 

* Hobbiton, en av inspelningsplatserna från Sagan om Ringen. 

* Ake Ake Winery, vinprovning med lunch.  

* Tirohana Estate, vinprovning med lunch.  

* Gibbston Winery, vinprovning. 

* Wai-O-Tapu Thermal. 

* Mission Estate, vinprovning och lunch. 

* Maori Hangi utflykt/middag. 

* Agrodome Sheep Show. 

* Sky Tower, Auckland 

* Sydney Tower 

* Sydney Opera House 
 

Detta ingår ej i resans pris: 

* Spel på Kauri Cliffs och Cape Kidnappers ingår inte men kan köpas till. 

* Avbeställningsskydd 

* Egna aktiviteter/utflykter. 

* Alla utgifter av personlig karaktär. 

* Försäkringar. 
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Resans pris  

59.995:- , del i dubbelrum med flyg i Ekonomi klass. Tillägg Business ca 25.000:- 

Vi flyger med Emirates. 

Avdrag för eget flyg: 12.000:- 

Ni som bokar eget flyg kan flyga vilken rutt ni vill men vi samlas i Auckland den 15 feb. Ni lämnar gruppen 
5 mars i Sydney. Ni bokar alla utrikesflygen själva, även Queenstown – Sydney. 

Enkelrumstillägg: 15.000:-. Obligatoriskt för de deltagare som reser ensamma. 

Anmälan/Anmälningsavgift  
En anmälningsavgift på 5.000:- per person insättes snarast på B-G 105-8601  ange NZ 13 feb 2020. 
Anmälningsavgiften är återbetalningsbar fram till 1 augusti 2019. Efter detta datum ingen återbetalning. 
Ytterligare en handpenning senast 1 augusti 2019 på 10.000:- . Slutbetalning senast 15 november 2019. 

Reseförsäkring/Avbeställningsskydd 
Ingår ej. Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett försäkring. Prata med ert försäkringsbolag 
om vad som ingår i er hemförsäkring. Med ett litet tillägg kan ni oftast få ett bra skydd. ELLER att ni tecknar 
en reseförsäkring med avbeställningsskydd med Europeiska Reseförsäkringar.  

Antal platser  
Minst 16 personer, max 34 personer.  

Boende  
Som golfarrangör har vi handplockat fina hotell/motell som vi anser motsvarar våra krav. Ni som rest med 
Pauls Golfskola innan vet att vi väljer boende med stor omsorg, allt för att ni ska få en så bekymmersfri 
golfsemester som möjligt! Vi har valt bra boende som ligger centralt. Alla hotell har minst 4 stjärnor. 

Egna utflykter/aktiviteter  
En del utflykter/aktiviteter ingår i resans pris. Beställ program. Utflykter utöver programmet är givetvis 
valfria och man betalar för dem man önskar vara med på.   

Visum behövs inte för NZ. Vi ansöker om detta på plats. Ta absolut inte med mat/frukt eller växter in i NZ. 
Ni blir garanterat ertappad av en söt liten hund i terminalen med böter som följd i BÄSTA FALL!  
För Australien behövs visum innan avresa. Detta får ni information om hur ni söker och det kostar inget. 

Reservationer  
Vi räknar med att göra våra stopp på ut- och hemvägen enligt ovanstående. Vi måste reservera oss mot 
eventuella ändringar. Även datumändringar kan ske om flygbolagets tidtabeller ändras. Vi måste dock 
reservera oss mot oförutsedda händelser såsom  valutaförändringar och skattehöjningar på flyget.                              

                            

                Anmälan med namn stavat som i passet och er postadress/mailadress/telefonnummer till: 

                           info@paulsgolfskola.nu  Skriv NZ  13 feb 2020 på anmälan. Bekräftelse kommer via mail. 

 

             Gravafors Gård 54393 Tibro. Tel 0370- 15674 Bankgiro 105-8601 

             E-post: info@paulsgolfskola.nu   web: www.paulsgolfskola.nu 

             Paul mobil:  070-5847451   
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