เทศกาลต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์

Auckland Anniversary Day Regatta วันจันทร์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี
The Auckland Anniversary Day Regatta เป็ นเทศกาลประจําปี จัดขึ้นที่ Waitemata
Harbor เทศกาลนี้จดั ขึ้นเพื่อรําลึกการค้นพบดินแดนนิวซีแลนด์ของ Captain Hobson
จะมีการแข่งขันเรื อใบอันเป็ นกีฬายอดฮิตของนิวซีแลนด์

Farmers Santa Parade ช่วงคริ สต์มาสของทุกปี Farmers Santa Parade เริ่ มมีข้ ึน
ครั้งแรกเมื่อปี คศ. 1934 ขบวนพาเหรดร้องบรรเลงเพลงมาร์ชโดยทีม Farmers
Girls ยังมีตวั ตลกเพื่อสร้างสี สนั ให้แก่งานยิง่ ขึ้น ขบวนพาเหรดจะเดินไปตาม
เส้นทางของถนนMayoral Drive, Queen Street, Customs Street West และ Albert
Street
Auckland International Boat Show เดือนมีนาคมของทุกปี The Auckland
International Boat Show เป็ นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม
ของนิวซีแลนด์ได้ดีที่สุด โดยจะแสดงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื อ จะจัดขึ้นที่ Viaduct
Harbour ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ มีในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็ นเดือนที่อากาศ
กําลังดีสาํ หรับจัดงานแบบนี้

เทศกาลอาหาร ปลายเดือนก.ค. - ต้นเดือน ส.ค. ของทุกปี หากคุณเป็ นคนรักการ
ทานหรื อการดื่มไวน์ คุณไม่ควรพลาดที่จะมาร่ วมเทศกาลนี้ นับเป็ นงานเทศกาล
อาหารที่ยง่ิ ใหญ่ และมีผเู ้ ข้าร่ วมจัดนิทรรศการกว่าร้อยรายให้ท่านได้ชมการ
สาธิตวิธีการทําอาหารจากเชฟนานาชาติ

Comedy Festival ทุกปี การหัวเราะถือเป็ นยาอย่างหนึ่ง เทศกาลนี้จดั ขึ้นมา 13 ปี แล้ว
และเป็ นเทศกาลแห่ งความสนุกและเสี ยงหัวเราะ โดยจะจัดขึ้นที่ Watershed Theatre
มีการจัดโชว์แข่งหัวเราะที่เรี ยกเสี ยงครื้ นเครงให้กบั ผูเ้ ข้าชม

ี ลนด์
เทศกาลฤดูหนาวทีน
่ วิ ซแ

1. งานเทศกาลอาหารทะเลและหอย นางรมสดแห่งเมืองบลัฟฟ์ (Bluff Oyster & Seafood Festival) ในวันที่ 24
พฤษภาคมนี้ ดาวเด่นของงานย่อมหนีไม่พน้ หอยนางรมแห่งเมืองบลัฟฟ์ ในเกาะใต้ถา้ หากคุณชอบรสชาติแบบ
ธรรมชาติ หอยนางรมสดก็มีพร้อม
2. เทศกาลปี ใหม่ของชาวเมารี หรื อ “มาทาริ กิ” ในเกาะเหนือจะมีงานใหญ่ข้ ึนในวันที่ 31 พฤษภาคม-14 กรกฎาคม
2551
3. งานกาแฟหรรษาของนิวซีแลนด์ ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2551 คอกาแฟไม่ควรพลาด
4. งานเทศกาลฤดูหนาว (Queenstown Winter Festival) วันที่ 27 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2551 เป็ นเวลา 10 วันแห่งความ
สนุกสนาน
เทศกาลอาหาร “Whitianga Scallop Festival” ที่เกาะเหนือ ในเมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ 27-31 สิ งหาคม 2551 มีซุม้
อาหารและไวน์กว่า 60 ซุม้ ในงานจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารสไตล์กีวี รวมทั้งหอยสแกลล็อปอันขึ้นชื่อของเกาะเหนือ
Winter Festival – Queenstown 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2009
เปิ ดตัวฤดูกาลเล่นสกีอย่างเป็ นทางการด้วยเทศกาล American Express Queenstown Winter Festival ซึ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวกว่า 60,000คน ด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิ คอนเสิ ร์ต งานเต้นรํา เกมส์การแข่งขันต่างๆ การแสดงดอกไม้ไฟ การ
แสงตลก โต้วาที รวมถึงอาหารและไวท์เลิศรส
ทิวทัศน์ของการเล่นสกีที่ Whakapapa Ohakune Mountain Mardi Gras 27 มิถุนายน 2009
ร่ วมเฉลิมฉลองการมาเยือนของฤดูหนาวที่ ‘The Junction’ กลางเมือง Ohakune กับงานปาร์ต้ ีรื่นเริ งที่อยูส่ ูงถึง 600 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล และห่ างจากลานสกีที่ Mt Ruapehu’s เพียง 1 กิโลเมตร
Winter Games NZ 22-30 สิ งหาคม 2009
นอกเหนือจากการแข่งขันโอลิมปิ กแล้ว ที่นี่นบั เป็ นการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนกั กีฬากว่า 800
คนมาร่ วมแข่งขันกันกว่า 20 ประเภท ทุง้ การสกีลงเขา สกีแบบอิสระ สกีวิบาก สโนว์บอร์ด สเก็ตนํ้าแข็ง และกีฬาหิ มะ
ประยุกต์ ซึ่งกระจายการแข่งขันไปตามลานสกีต่างๆ ทั้งที่Coronet peat,The Remarkables,Cardrona Alpine Resort, Treble
Cone,Snow Farm,Naseby และที่เมืองดะนีดิน
Gay Ski Week – QueensTown - 29 สิ งหาคม – 6 กันยายน 2009
งานประจําปี สําหรับชาวสี ม่วงไปจนถึงผูท้ ี่ชอบความสนุกสนาน ต้องไม่พลาดงานนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถตั้งแค้มป์ ค้างคืนได้ที่ถนน Camp ST.
ในปี 2552 นี้ลานสกีต่างๆจะทยอยเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ตน้ เดือนมิถุนายนเป็ นต้นไป ดังนี้ Coronet Peak,Queenstown – 6
มิถุนายน, Mt Hutt, Methven -13 มิถุนายน,The Remarkables,Queenstown-20มิถุนายน, Cardrona,Wanaka -26 มิถุนายน
,Treble Cone,Wanaka -27 มิถุนายน ,Turoa , Mt.Ruapehu-20 มิถุนายน,Whakapapa , Mt.Ruapehu-27 มิถุนายน

