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Forord

Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med
min daværende kone, Susanne Høegh, en rejse til New Zea-
land og Australien. Vi havde besluttet at begynde rejsen i
Hamburg den 4. oktober og derfra flyve til Dubai. Her ville vi
tage tre overnatninger og skulle så flyve videre til Auckland,
New Zealand. Den 20. november skulle vi ifølge vore billetter
flyve videre fra Christchurch (N.Z.) til Sydney (Aus.).
Da Susanne gerne ville hjem og fejre jul med børn og børne-
børn, var den videre plan, at hun skulle flyve fra Melbourne
via Dubai til Hamburg den 6. december. Jeg skulle så fort-
sætte på egen hånd. Min billet var „åben“ fra Perth, så jeg
kunne rejse tilbage, når jeg ville.
Under hele den lange rejse, sendte jeg cirka to gange om
ugen et rejsebrev med fotos som emails til familie og venner
hjemme i Danmark. Efterhånden steg antallet af modtagere,
så de sidste rejsebreve blev sendt til 50 emailadresser i Dan-
mark.
Jeg fik mange positive kommentarer for disse rejsebreve, og
vælger nu at udgive dem, idet jeg tror, at mange, der ønsker
at rejse til de to spændende lande, gerne vil vide mere om,
hvordan det kan gøres, inden man begiver sig af sted.
Beretningerne er fordelt i to bind: 1.  New Zealand og 2.
Australien og fremstår stort set i deres originale form.
Fotografierne er, med mindre andet er nævnt, alle mine egne.

Hans-Henrik Sørensen 2012
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Auckland, New Zealand, søndag den 7. oktober 2007

Klokken er næsten 7 aften. Vi sidder i en campingvogn – ja,
du læste ikke forkert – i en campingvogn i Auckland, New
Zealand. Vi er endelig nået  frem til den anden side af jorden.
I dag har vi faktisk helt ubemærket krydset Ækvator. Vi kunne
ikke engang mærke det – og ingen på flyet sagde noget om,
hvornår det skete. Det var midt om natten. Vi fløj fra Bangkok
kl. 20 (lokal tid) – og da vi landede i New Zealand, efter godt
10 timers flyvning, var klokken her 13 om eftermiddagen.

Den første nat i New Zealand

Vi var begge meget underlige i hovederne – men det var nu
ikke på grund af jet-lag. Den opmærksomme læser vil jo alle-
rede have bemærket, at vi er i New Zealand en dag før den
oprindelige plan. Måske undrer det også, at vi pludselig flyver
fra Bangkok. Det stod der slet ikke noget om i vores rejse-
plan.
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Se, hvis jeg skal begynde forfra, så blev vi ringet op af Jysk
Rejsebureau klokken ca. 15.30 dagen før, vi skulle rejse. Vores
”agent” havde klokket i den og var ”kommet til” at slette mig –
så jeg pludselig ikke kunne komme med samme fly fra Dubai
som Sanne. Han beklagede meget – men tilbød i stedet, at vi
i stedet skulle flyve fra Dubai allerede efter kun én nat her og
så flyve til Bangkok, hvorfra vi så igen efter én nat kunne
flyve direkte til Auckland, New Zealand. Vi blev meget skuf-
fede. Vi havde begge læst Lonely Planets Dubai-guide, som
jeg netop – blandt mange andre gode sager, havde fået i
afskedsgave fra personalet på boligforeningen. Jeg havde
ved den lejlighed også fået Carsten Nieburgs to (meget tykke
og tunge) bøger om rejsen til Arabien i 1700-tallet. Jeg havde
ikke nået at læse disse dejlige bøger – men havde dog nået
at se, at Carsten Nieburg aldrig kom i nærheden af det, der i
dag hedder Dubai.
Nå, vi skal videre:
Det endte med, at vi måtte acceptere den nye rejseplan, idet
”agenten” påstod, at han ikke kunne se andre muligheder.
Bureauet ville naturligvis dække alle omkostninger i forbin-
delse med transport til og fra lufthavnen i Bangkok + naturlig-
vis hotelværelse med morgenmad osv.
Så jeg måtte til at ændre bestilling af logi i Dubai og tilføje en
ekstra nat i Auckland. Godt man har Internettet!
Torsdag morgen stod vi tidligt op og fik skik på de sidste ting
og sager. Winni og Jesper havde lovet at køre os til Hamburg.
På turen skulle vi i kontakt med vores agent via telefon – men
han må have haft travlt, for det var kun lige med nød og næppe,
at vi fik kontakt, inden vi kørte ud af landet (min mobiltelefon
vil kun virke i Danmark – jeg ved ikke hvorfor).
Nå, men vi nåede frem til lufthavnen uden problemer. Hamburg
Flughafen ligger jo heldigvis nord for Hamburg, så man slip-
per for alt for megen trafik.
Da vi skulle checke ind ved The Emirates (som skulle være
vort flyselskab på denne tur) – fik vi at vide, at der var sket en
fejlbooking: Sanne og jeg var sat på hver sit fly, når vi skulle
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flyve videre fra Dubai. Heldigvis var man meget hjælpsomme
hos check-in, så fejlen blev rettet, og vi kom i luften præcis
som planlagt.
Og sikken et fly. Alt var bare så smart og flot. Foran hvert
sæde er der en skærm, så man som passager selv kan vælge,
hvad man vil: høre musik (mere end 200 emnevalg – fx vil du
høre Beatlesmusik i 2 timer, operaer i 7 timer, Eric Clapton i
1½ osv. osv.), vil du se film? (her kan man vælge mellem min.
200 titler), vil du spille computerspil? vil du se TVshows? vil
du på Internettet? Vil du snakke i telefon osv. Alle fik selvføl-
gelig gratis stillet hovedtelefon til disposition – der skulle na-
turligvis betales for evt. Internetforbindelse og telefon – men
ellers: gratis på alle „hylderne“! Som noget helt specielt var
det også muligt at følge flyvningen – ikke bare på kort og
oversigter, som vi har set før, men nu også via cameraer, så
vi kunne se fremad og nedad – det sidste var især spæn-
dende ved starter og landinger.
Flyveturen til Dubai forløb fint, og vi landede præcis kl. 23.30
lokal tid i Dubai Lufthavn, som er enorm stor – og snart vil
være dobbelt så stor.
Vi fandt vore kufferter og slap efter en temmelig lang ventetid
gennem pas- og visumkontrollen og kom ud foran lufthavnen
(temperatur: 31° C)  til alle de ventende taxachauffører med
skilte fra alle mulige hoteller – vi havde bestilt taxatransport til
vort hotel, ”Ramee Hotel Apartments”. Men også her kiksede
det – vi fandt ikke den, der skulle være reserveret os. Efter-
hånden var klokken ved at være halv to nat, så vi valgte at
hyre en anden af de mange ventende biler. Vi kom til hotellet,
fik checket ind og kom i seng – klokken var nu langt over 2
nat. Vi skulle op igen kl. 05.00, så det var med at få sovet lidt.
MEN sådan skulle det heller ikke gå. Det var jo nat mellem
torsdag og fredag – i Ramadan – så fra kl. ca. 3 til 5 væltede
en lang række bønner via højttaler fra den nærliggende mi-
naret ud i æteren. Hver bønneafsnit afsluttet med et Allah-aq-
bar (”Gud er stor”)  ud i de fire verdenshjørne. Jeg fik næsten
lært arabisk ved den lejlighed – for sove kunne jeg ikke.
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Fra hotellets altan kl. 2.00 - nat

Klokken godt 5 stod vi i receptionen, hvor vi fik en kop hurtig
kaffe, og så gik det igen med taxa afsted gennem Dubais
gader. Vi fik et glimt af nogle af de fantastiske huse og byg-
ningsværker, som vi ikke skulle komme til at se mere til i denne
omgang.
Ved check-in i lufthavnen var der igen nogle småproblemer
med Sannes billet. Rettelserne fra Hamburg var ikke gået
”rent igennem” - men heldigvis var de – som dagen i forvejen
– utroligt flinke og hjælpsomme her hos The Emirates!
Efter at have fået en hurtig morgenmad i lufthavnen, kunne vi
gå til gaten og ombord i flyet til Bangkok. Her havde vi fået
vinduespladser, så det var spændende at sidde og se ned på
alle de lande, man med garanti aldrig får besøgt. Vi kunne fx
klart se, at der virkelig p.t. er meget store oversvømmelser i
Bangladesh.
Kl. ca. 18 landede vi så i Bangkok, og her var den aftalte taxa
+ lokalguide (som lovet) heldigvis til stede.
Så gik det med fuld fart gennem den tætte trafik mod hotellet.
Pludselig begyndte det at regne. Det stod ned i tove. Ga-




