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Uw reis op de kaart
Nieuw-Zeeland



Uw reis van dag tot dag
22 dagen door Nieuw-Zeeland



zaterdag 17 november 2018
terugbrengen woensdag 5 december 2018

Autohuur
18 dagen 

1

Verhuurder Europcar

Type Compact SUV 2WD (CFAR)

Aantal dagen 18

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $0

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat

Europcar New Zealand - Super Inclusive

Uw huurauto staat voor u klaar op het vliegveld of bij een van de kantoren in de stad. De exacte locatie staat op uw 
voucher vermeld. In de huurprijs zijn twee bestuurders en een onbeperkt aantal kilometers inbegrepen. Een 
bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Uw huurauto is verzekerd volgens de verzekeringsmodule 'Go Zen'. Dit betekent dat u een eigen risico heeft van $0. 
Daarnaast is de 'Unsealed Road Cover' bij de huurprijs inbegrepen. Daarmee bent u verzekerd op onverharde 
wegen die door de overheid worden onderhouden. Let op, er gelden enkele uitzonderingen. Voor meer informatie 
hierover en over de verzekeringsmodules verwijzen we u naar de Europcar voorwaarden.

Wanneer u van het Zuidereiland naar het Noordereiland reist met de Interislander, of vice versa, laat u de auto 
achter bij het kantoor van Europcar voor u de ferry op gaat. Na de overtocht haalt u een nieuwe auto op. Bij het 
afhalen van de eerste auto krijgt u een voucher mee voor het ophalen van de tweede auto.

Op de website van Europcar New Zealand kunt u alle voorwaarden in het Engels vinden: ht tp: / /
www.europcar.co.nz/EBE/module/render/terms-and-conditions/general-rental-terms

Let op: bij het ophalen van de auto dient u een borg te betalen met een MasterCard of Visa creditcard die op naam 
staat van de bestuurder.
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zaterdag 17 november 2018
vertrek maandag 19 november 2018

Accommodatie
2 nachten

2

Canterbury near Christchurch Zuidereiland
Canterbury kent een zeer afwisselend landschap. In dit gebied ligt Mt Cook, de hoogste berg 
van het land, maar het kent ook glooiende vlaktes. De streek biedt prachtige uitzichten over 
de Zuidelijke Alpen en de oceaan. Aan de oostkust zwemmen dolfijnen, walvissen en 
zeehonden bij Kaikoura en Akaroa. Meer richting het westen bevinden zich de massieve 
bergketens van het nationale park Mt Cook en in het nationale park Arthur’s Pass kan zelfs 
geskied worden. In Canterbury ligt ook de stad Christchurch. Deze stad heeft door zijn 
geschiedenis een typisch Brits karakter al heerst er tegenwoordig steeds meer een Kiwi-
lifestyle. Vanuit hier vertrekt ook de trein de TranzAlpine: één van de mooiste treinritten ter 
wereld.

Uw verblijf in Lake Coleridge Lodge Lake Coleridge
Superior Room, Bed & Breakfast & Dinner

De Lake Coleridge Lodge ligt midden in de natuur en biedt u prachtige uitzichten 
op de Zuidelijke Alpen. De lodge beschikt over verschillende gastenkamers met 
eigen badkamer, waarvan een aantal zich op de gang bevinden. Verder beschikt de 
lodge over uitgebreide gedeelde faciliteiten zoals een bar, een gastenkeuken, 
wasfaciliteiten, wifi, een gedeelde woonkamer met open haard, een spa en een 
sauna. Daarnaast kunt u als gast een balletje slaan op de golfbaan van de lodge.

 

zaterdag 17 november 2018
vertrek maandag 19 november 2018

Accommodatie
2 nachten

2
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maandag 19 november 2018
vertrek donderdag 22 november 2018

Accommodatie
3 nachten

3

Wanaka Zuidereiland
Wanaka en het gelijknamige meer zijn populair vanwege de mooie omgeving en als centrum 
van sportieve activiteiten met de toppen van het Mt Aspiring National Park als decor. Wanaka 
heeft een levendig centrum met vele restaurants en winkeltjes. In dit gebied kunt u een cruise 
maken over het meer of u kunt een van de vele wijnhuizen in het gebied bezoeken. In het 
nabijgelegen nationale park Mount Aspiring kunt u wandelen, bergbeklimmen of 
mountainbiken. Wanaka ligt centraal op het Zuidereiland en u kunt er alle kanten op. 

Uw verblijf in Wanaka Berry Farm Wanaka
Super King Room, Bed & Breakfast

Tussen de akkers en weilanden van de regio Wanaka en aan de rand van het meer 
ligt Berry Farm Bed and Breakfast. De boerderij wordt gerund door hosts Simon en 
Lorna en is gespecialiseerd in het verbouwen van frambozen, aardbeien en 
boysenbessen (een kruising tussen loganbes, braam en framboos). Gedurende uw 
verblijf kunt u deze bessen proeven. Daarnaast bevindt de accommodatie zich op 
loopafstand van diverse cafés en restaurants. Uw gastenkamer heeft een badkamer 
en eigen lounge die u toegang geeft tot het gazon met uitzicht op de omliggende 
bergen.Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van de veranda en wifi.

 

maandag 19 november 2018
vertrek donderdag 22 november 2018

Accommodatie
3 nachten

3
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woensdag 21 november 2018 Activiteit
2 personen 

4

Wanaka Bike Tours Wanaka

Self Guided Mountain Bike Tour, Bike & Transport to Lake Hawea
Met een kaart en mountainbike verkent u de ongerepte omgeving van Wanaka. U wordt 
door Wanaka Bike Tours met een mountainbike afgezet bij Lake Hawea, waar het 
parcours begint.

Wanaka Bike Tours is opgericht door Dan McMullan in 2005 en gespecialiseerd in het 
organiseren van mountainbiketochten. Gedurende de Self Guided Mountain Bike Tour 
gaat u zelf op avontuur – zonder gids – bij Lake Hawea, een meer dat wordt omgeven door 
bergen en op vijftien minuten rijden ligt van de plaats Wanaka. De mountainbike, helm en 
handschoenen zijn bij de tocht inbegrepen. Het is raadzaam om zelf een fles water mee te 
nemen en stevige schoenen, lichte kleding (korte broek en shirt) en zonnebril te dragen. 
Vergeet niet uw camera mee te nemen!

 

woensdag 21 november 2018 Activiteit
2 personen 
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donderdag 22 november 2018
vertrek zondag 25 november 2018

Accommodatie
3 nachten

5

Manapouri & Te Anau Zuidereiland
De dorpjes Manapouri en Te Anau liggen aan de rand van Fiordland National Park. Beide 
dorpjes zijn een goede uitvalbasis om de twee bekende fjorden Doubtful Sound en Milford 
Sound te bezoeken. De omgeving van Manapouri en Te Anau staat bekend om het hiken. Zo 
kunt u wandelingen maken over de Kepler Track en Milford Track. Daarnaast kunt u in de 
omgeving kajakken, varen, vissen en een scenic flight maken. 

In de dorpjes vindt u diverse restaurants waar u lokale specialiteiten kunt proeven, zoals hert, 
kreeft en zeevruchten. De Glowworm Caves en de Bird Sanctuary zijn een bezoek waard als u 
in Te Anau verblijft. Vanaf Manapouri en Te Anau kunt u naar de Milford Sound rijden. 
Onderweg komt u onder andere langs mooie uitzichten en mirror pools.

Uw verblijf in Kepler Mountain View Cottage Manapouri
One Bedroom Cottage

De cottages van Kepler Mountain View ligt aan Lake Manapouri, de toegangspoort 
tot het Fiordland National Park. De accommodatie is een perfecte uitvalsbasis 
voor een bezoek aan Fiordland National Park met de bekende Milford Sound en 
Doubtful Sound. U verblijft in één van de drie cottages met een keuken, badkamer 
en woonkamer. 

 

donderdag 22 november 2018
vertrek zondag 25 november 2018

Accommodatie
3 nachten
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vrijdag 23 november 2018 Activiteit
2 personen 

6

Doubtful Sound Wilderness Cruise Day Tour Doubtful Sound

Wilderness Cruise from Manapouri - 08:15
U wordt verwelkomd aan boord van de Patea Explorer voor een tocht in Doubtful Sound. 
Deze diepe fjord in het zuidwesten van het Zuidereiland is omgeven door hoge bergen en 
staat bekend om zijn watervallen en gevarieerde dierenleven.

Uw dagtrip start in Manapouri aan het gelijknamige meer en bestaat uit drie onderdelen. 
Uw reis begint met een korte boottocht over Lake Manapouri. Vervolgens gaat de reis per 
bus via de Wilmot Pass over een spectaculaire weg dwars door het regenwoud met uitzicht 
op Doubtful Sound in de diepte. In Doubtful Sound aangekomen gaat u aan boord van de 
catamaran Patea Explorer voor een drie uur durende cruise in de fjord. Onderweg krijgt u 
van ervaren natuurgidsen uitleg over ontstaan van de fjord en het gevarieerde dierenleven 
met dolfijnen, zeldzame pinguïns, zeehonden en zeevogels. 

De lunch voor deze tour kunt u zelf meebrengen of u kunt van tevoren een lunchbox reserveren. Aan boord is ook 
de mogelijk om sandwiches en snacks te kopen. Zorg verder dat u geschikte schoenen, een waterdicht jack, trui, 
zonnebril, zonnebrandcrème, insectenwerend middel en een camera bij u heeft.

 

vrijdag 23 november 2018 Activiteit
2 personen 
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zondag 25 november 2018
vertrek maandag 26 november 2018

Accommodatie
1 nacht

7

Queenstown Zuidereiland
In Queenstown, het Saint Tropez van het zuiden, is het hele jaar wat te doen. Dit is de plek 
waar het bungeejumpen werd uitgevonden. Queenstown is dan ook een stad voor de echte 
thrill-seekers. U kunt er bungeejumpen, raften, vissen, skiën, snowboarden, mountainbiken, 
een trektocht maken of varen met een jetboat. De levendige stad ligt aan Lake Wakatipu. Op 
het noordelijke punt van Lake Wakatipu vindt u Glenorchy en de Dart River. Met een 
dagtocht in een jetboat op deze rivier kunt u de natuur hier verkennen. U vaart in ondiep 
rivierwater en de boot brengt u vele kilometers stroomopwaarts tot in de stille, door bossen 
en bergen omgeven dalen.

Uw verblijf in The Rees Queenstown Queenstown
Lake View Room

Dit vijfsterren hotel ligt op een korte wandeling vanaf het centrum van 
Queenstown. The Rees Hotel & Luxury Apartments Queenstown is een moderne 
voortzetting van de traditionele gastvrijheid zoals die bijna 150 jaar geleden werd 
vorm gegeven door pionier, eerste bewoner en eerste hoteleigenaar William 
Gilbert Rees. Het hotel en de appartementen liggen direct aan het water van Lake 
Wakatipu. Vanuit de accommodatie heeft u uitzicht over het water en het alpine 
landschap. U verblijft in een van de hotelkamers van The Rees. Alle kamers zijn 
voorzien van een tweepersoonsbed, een badkamer en een eigen balkon. U kunt 
gebruikmaken van wifi, vervoer van en naar Queenstown en vervoer per water taxi.

 

zondag 25 november 2018
vertrek maandag 26 november 2018

Accommodatie
1 nacht
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maandag 26 november 2018
vertrek woensdag 28 november 2018

Accommodatie
2 nachten

8

Franz Josef & Fox Zuidereiland
Aan de ruige westkust vindt u twee gletsjers die doorlopen tot aan zeeniveau, waarvan de 
Franz Josef-gletsjer de beroemdste is. Vanaf zijn oorsprong in de Zuidelijke Alpen daalt de 
gletsjer af naar het regenwoud van het Westland National Park. Dit is de steilste en snelst 
bewegende gletsjer ter wereld. Over een afstand van slechts 11 kilometer wordt een 
hoogteverschil overbrugd van 2700 meter tot 240 meter. Zowel bij Fox als bij Franz Josef kunt 
u tochten maken over de gletsjer, waarbij u bijvoorbeeld per helikopter op de gletsjer wordt 
afgezet, maar ook korte wandelingen vanaf de voet zijn mogelijk. In het kiwi reservaat kunt u 
de meest zeldzame kiwi, de Rowi, spotten.

Uw verblijf in Rainforest Retreat Franz Josef Glacier
En Suite Room

Aan de Nieuw-Zeelandse westkust, op enkele minuten loopafstand van Franz Josef 
Glacier Village, vindt u het Rainforest Retreat. De accommodatie ligt in het 
regenwoud van de Te Wahipounamu World Heritage Area, dat een gebied van 6,5 
hectare beslaat. U verblijft in een simpele studio met een kleine keuken. U bevindt 
zich vlak bij de start van het Franz Josef Heli wandelpad en u kunt eenvoudig de 
Franz Josef Glacier. In de nabije omgeving kunt u raften, wandelingen maken en 
skydiven. Bij het Monsoon Restaurant kunt u terecht voor internationale 
gerechten en een scala aan wijnen en bieren.

 

maandag 26 november 2018
vertrek woensdag 28 november 2018
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woensdag 28 november 2018
vertrek vrijdag 30 november 2018

Accommodatie
2 nachten

9

Punakaiki & Westport Zuidereiland
Het gebied tussen Punakaiki en Westport leent zich uitstekend voor sportieve activiteiten als 
wandelen in de bossen of langs het strand, paardrijden, mountainbiken, vissen, kanoën en 
vlotvaren. Punakaiki maakt onderdeel uit van het Nationaal park Paparoa. De belangrijkste 
trekpleister van dit park zijn de Punakaiki Pancake Rocks, die hun naam ontlenen aan de 
vorm. De Pancake Rocks bestaan uit een groep sterk verweerde kalksteenrotsen. Meer naar 
het noorden ligt Westport: een plaatsje ontstaan als goudmijnnederzetting, dat inmiddels 
haar bestaansrecht ontleent aan de kolenmijnen. Nabij Westport vindt u Cape Foulwind, 
waar een kolonie zeehonden leeft. Bij gunstige weersomstandigheden ziet u hier zo’n 
honderd zeehonden liggen en zwemmen.

Uw verblijf in Miners on Sea Granity
Chalet

In de kleine plaats Granity, aan de westkust van het Zuidereiland, liggen de chalets 
van Miners on Sea. De accommodatie bevindt zich op tien minuten rijafstand van 
Waimangaroa en op twintig minuten Westport. U verblijft in een van de huisjes 
met uitzicht op zee of de omliggende bergen. Uw chalet heeft een badkamer en 
een keuken. Naast de accommodatie vindt u een authentieke pub uit 1892, waar 
vroeger de mijnwerkers van Millerton kwamen eten. Vandaag de dag serveert de 
pub diverse gerechten en kunt u er terecht voor een drankje.

 

woensdag 28 november 2018
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donderdag 29 november 2018 Activiteit
2 personen 

10

Outwest Tours Westport

Johnny's Journey
Ontdek de westkust van Nieuw-Zeeland waarbij u de lokale legende Johnny Currie 
ontmoet en rode herten, de ‘pancake’ rotsformaties en een oude Maori grot bezichtigt. U 
vertrekt naar Awakari Valley en bij Little Totara River gaat het voertuig off road. Uw 
ervaren gids neemt u mee door regenwoud en vertelt u onderweg van alles over het 
gebied. U heeft uitzicht op de ruige granieten toppen van Paparoa Range en het 
dichtbeboste laagland. Vervolgens wordt u meegenomen naar de woonplaats van Johnny 
Currie. Zijn voorouders kwamen naar Charleston tijdens de gold rush zo’n 150 jaar 
geleden. Hij kent het gebied als geen ander en vertelt u graag zijn verhaal. 

Tijdens de tour ziet u herten die afstammen van edelherten. Het edelhert werd meer dan 
honderd jaar geleden vanuit Schotland naar Nieuw-Zeeland gebracht. U steekt Awakari River over, bekijkt een 
Maori grot en bezoekt de ‘pancake’ rotsformaties, die meer dan dertig miljoen jaren geleden zijn gevormd. Aan het 
einde van de tocht stopt u bij Outwest’s Shelter, waar u kunt lunchen bij een grote open haard. Het is raadzaam om 
goede wandelschoenen, lunch, een fles water en een camera mee te nemen.

 

donderdag 29 november 2018 Activiteit
2 personen 
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vrijdag 30 november 2018
vertrek maandag 3 december 2018

Accommodatie
3 nachten

11

Abel Tasman Zuidereiland
Dit is een van Nieuw-Zeelands bekendste nationale parken, vernoemd naar de Hollandse 
zeevaarder Abel Janszoon Tasman die hier in 1642 aankwam. Het was de eerste ontmoeting 
tussen Europeanen en Maori, een ontmoeting die allesbehalve vreedzaam verliep, en het 
duurde nog 130 jaar voor er weer Europeanen aan deze kust verschenen. Tegenwoordig zijn 
er veel artiesten in deze regio te vinden. Abel Tasman is onder andere beroemd om de Wainui 
watervallen en Harwood’s Hole; een 176 meter diepe canyon. Abel Tasman is ideaal om 
wandelingen te maken, te zwemmen of te kajakken, waarbij u zeehonden, dolfijnen en 
pinguïns kunt zien.

Uw verblijf in Dehra Doon Chalets Motueka
Chalet

Vanuit Dehra Doon Chalets ontdekt u alle geheimen van de Nieuw-Zeelandse 
regio's Nelson en Tasman. De accommodatie ligt dicht bij het Abel Tasman 
National Park en biedt prachtige vergezichten over de Riwaka Valley en de Tasman 
Bay. De simpele doch comfortabel ingerichte chalets liggen in een rustige 
omgeving tussen de steden Motueka en Kaiteriteri.

Uw chalet is voorzien van een queensize bed, een keuken met alle benodigde 
faciliteiten en een eigen badkamer met douche. Daarnaast zijn er wasfaciliteiten 
en een gedeeld barbecue gedeelte aanwezig, waar u als gast gebruik van kunt 
maken. Op uw eigen veranda kunt u heerlijk ontspannen terwijl u uitkijkt over de 
landelijke omgeving.

 

vrijdag 30 november 2018
vertrek maandag 3 december 2018

Accommodatie
3 nachten
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maandag 3 december 2018
vertrek woensdag 5 december 2018

Accommodatie
2 nachten

12

Kaikoura Zuidereiland
Kaikoura is een gezellig kustplaatsje tussen Christchurch en Picton in. Aan de kust wordt veel 
gesurfd. Bij Kaikoura komen een noordelijke en zuidelijke zeestroom bij elkaar, wat resulteert 
in zeer voedselrijk water en een unieke onderzeese canyon van 1200 meter diep. Hierdoor 
leven er in de buurt van Kaikoura onder anderen walvissen, dolfijnen, zeehonden, 
zeeleeuwen en albatrossen. Kaikoura is de enige plek ter wereld waar u het hele jaar 
walvissen kunt spotten. Een bijzondere plek is de zogenaamde Baby Seal River, waar u baby 
zeehondjes van dichtbij kunt spotten.

Uw verblijf in Point Bed & Breakfast Kaikoura
Lodge Room, Bed & Breakfast

Point Bed & Breakfast in Kaikoura maakt deel uit van een boerderij met 
zesendertig hectare grond en driehonderd Drysdale-schapen. De accommodatie 
biedt uitzicht op de Stille Oceaan en wordt omgeven door de bergen van Seaward 
Kaikoura. Uw kamer is voorzien van een eigen badkamer. Gedurende uw verblijf 
heeft u de mogelijkheid om - tegen betaling - te zien hoe de schapen worden 
geschoren en om kennis te maken met “Ram Man”, een ram die uit uw hand eet. 
Ook kunt u er ontspannen in de tuin en een wandeling maken over het strand. 

 

maandag 3 december 2018
vertrek woensdag 5 december 2018

Accommodatie
2 nachten

12

 3-weekse reis over het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland - 22 dagen door Nieuw-Zeeland   19-11-2018



dinsdag 4 december 2018 Activiteit
2 personen 

13

Whale Watch Kaikoura Kaikoura

Whale Watching Tour - 12:45
Met Whale Watch Kaikoura gaat u op pad om walvissen te spotten in hun natuurlijke 
leefomgeving, de diepe Kaikoura Canyon. Bij Kaikoura komen een noordelijke en 
zuidelijke zeestroom bij elkaar wat resulteert in zeer voedselrijk water. Hierdoor is dit de 
enige plek waar u het hele jaar door walvissen kunt spotten.

In de kustwateren van Kaikoura komen, afhankelijk van het seizoen, verschillende soorten 
walvissen voor waaronder bultruggen, Pilot Whales, Blue Whales en Southern Right 
Whales. Walvissen vormen de grootste attractie op deze tocht, maar de kans is groot dat u 
ook andere zeedieren te zien krijgt zoals pelsrobben en dolfijnen. Ook orka’s zijn soms van 
de partij en vaak worden diverse soorten zeevogels als stormvogels en albatrossen gespot. 
Uw gids geeft u graag de nodige uitleg. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur. Alle tochten zijn afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de conditie van de zee.

Vanwege de aardbeving in Kaikoura kunnen tours met Whale Watch pas vijf dagen voor de tour bevestigd worden, 
omdat er alleen uitgevaren kan worden tijdens hoogtij. U dient zelf contact op te nemen met Whale Watch om uw 
tourtijd te bevestigen. In uw vouchers ontvangt u hierover meer informatie.

 

dinsdag 4 december 2018 Activiteit
2 personen 
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Reiziger 2 - volwassene

Reiziger 1 - volwassene

Datum 19 november 2018

Referentie TE0010047

Reisadviseur Laurens, 06 - 1542 8759
laurens@travelessence.nl

Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 15 november 2018 tot 6 december 2018 en is 

gebaseerd op 2 personen.

Huurauto

• Europcar New Zealand - Super Inclusive
Compact SUV 2WD, Holden Trax or similar, Automatic (CFAR)

Accommodaties

• Lake Coleridge Lodge voor 2 nachten
Superior Room, Bed & Breakfast & Dinner

• Wanaka Berry Farm voor 3 nachten
Super King Room, Bed & Breakfast

• Kepler Mountain View Cottage voor 3 nachten
One Bedroom Cottage

• The Rees Queenstown voor 1 nacht
Lake View Room

• Rainforest Retreat voor 2 nachten
En Suite Room

• Miners on Sea voor 2 nachten
Chalet

• Dehra Doon Chalets voor 3 nachten
Chalet

• Point Bed & Breakfast voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

Activiteiten

• Wanaka Bike Tours voor 2 personen
Self Guided Mountain Bike Tour, Bike & Transport to Lake Hawea

• Doubtful Sound Wilderness Cruise Manapouri voor 2 personen
Wilderness Cruise from Manapouri

Reiziger 2 - volwassene

Reiziger 1 - volwassene

Datum 19 november 2018

Referentie TE0010047

Reisadviseur Laurens, 06 - 1542 8759
laurens@travelessence.nl



• Outwest Tours voor 2 personen
Johnny's Journey

• Whale Watch Kaikoura voor 2 personen
Whale Watching Tour

Prijs pp
€ 2.275,00

 Prijs totaal
€ 4.550,00
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