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zaterdag 3 maart 2018 Vlucht
2 personen

1

Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Hong Kong in Premium Economy Class
Met Cathay Pacific vliegt u via Hong Kong naar uw bestemming. De bagagelimieten zijn afhankelijk van de klasse 
waarin u vliegt. Op uw ticket staat aangegeven hoeveel bagage u mee mag nemen. Ook vindt u meer informatie op 
de website van Cathay Pacific: www.cathaypacific.com.

U moet uiterlijk 90 minuten voor vertrek van uw vlucht ingecheckt zijn. U kunt ook 24 tot 1,5 uur van tevoren online 
inchecken via cathaypacific.com. We raden aan om voor internationale vluchten 2,5 tot 3 uur voor vertrek op het 
vliegveld aanwezig te zijn.

Let up: genoemde vluchttijden zijn indicatief.

 

zaterdag 3 maart 2018 Vlucht
2 personen

1
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zondag 4 maart 2018 Accommodatie 2

Hong Kong
Hong Kong is met meer dan zeven miljoen inwoners een echte wereldstad die zeker een bezoek waard is. De stad 
grenst aan de Zuid-Chinese zee en is het hart van een gebied dat bestaat uit 236 eilanden. Alleen de stad zelf is al zo 
groot dat u met gemak meerdere dagen kunt vullen met het bezichtigen ervan. Deze moderne stad wordt ook wel 
omschreven als: “East meets West”. Hong Kong is een metropool waar het westerse kapitalisme en het oosterse 
boeddhisme samenkomen, u ziet zowel de invloed van de eeuwenoude Chinese cultuur als de invloeden van de 
periode waarin Hong Kong een Britse kolonie was. Voor vervoer tussen de luchthaven en de stad kunt u kiezen uit 
hogesnelheidstrein, bus, taxi of privé-vervoer.

Uw verblijf in Regal Airport Hotel Hong Kong
Superior Room Day Use, Bed & Breakfast

Het Regal Airport Hotel is het enige hotel dat rechtstreeks is aangesloten op de 
passagiersterminal van de internationale luchthaven van Hong Kong. Via een 
overdekte loopbrug loopt u vanaf de aankomsthal in 5 minuten naar het hotel. De 
kamers van het Regal Airport Hotel zijn van alle gemakken voorzien. Tijdens uw 
verblijf kunt u gebruikmaken van het zwembad en fitness ruimte zodat u 
ontspannen aan uw volgende vlucht begint. Vanaf het vliegveld bent u in 30 
minuten in de stad met de airport express train. Het Regal Airport Hotel is een 
ideale locatie wanneer u een dag in Hong Kong verblijft tussen uw vluchten.

 

zondag 4 maart 2018 Accommodatie 2
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zondag 4 maart 2018 Vlucht
2 personen

3

Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Auckland in Premium Economy Class
Met Cathay Pacific vliegt u via Hong Kong naar uw bestemming. De bagagelimieten zijn afhankelijk van de klasse 
waarin u vliegt. Op uw ticket staat aangegeven hoeveel bagage u mee mag nemen. Ook vindt u meer informatie op 
de website van Cathay Pacific: www.cathaypacific.com.

U moet uiterlijk 90 minuten voor vertrek van uw vlucht ingecheckt zijn. U kunt ook 24 tot 1,5 uur van tevoren online 
inchecken via cathaypacific.com. We raden aan om voor internationale vluchten 2,5 tot 3 uur voor vertrek op het 
vliegveld aanwezig te zijn.

Let up: genoemde vluchttijden zijn indicatief.

 

zondag 4 maart 2018 Vlucht
2 personen

3
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maandag 5 maart 2018 Vlucht
2 personen

4

Air New Zealand
Binnenlandse vlucht in Economy Class: Auckland naar Christchurch
U vliegt naar uw bestemming met Air New Zealand. De bagagelimieten zijn afhankelijk van de klasse waarin u vliegt. 
Op uw ticket staat aangegeven hoeveel bagage u mee mag nemen. Ook vindt u meer informatie op de website van 
Air New Zealand: www.airnewzealand.com.

Voor een binnenlandse vlucht moet u 30 minuten voor vertrek ingecheckt zijn, tenzij uw binnenlandse vlucht 
aansluit op een internationale vlucht, dan moet u 60 minuten voor vertrek ingecheckt zijn. Wanneer u 
internationaal vliegt moet u 90 minuten voor vertrek ingecheckt zijn en wanneer u via Amerika vliegt dient u 2 uur 
voor uw vlucht in te checken. Daarnaast kunt u 24 tot 1,5 uur van tevoren online inchecken via airnewzealand.com.

We raden aan om voor internationale vluchten 2,5 tot 3 uur voor vertrek op het vliegveld aanwezig te zijn, voor 
binnenlandse vluchten is 1,5 uur voor vertrek voldoende.

Let up: genoemde vluchttijden zijn indicatief.

 

maandag 5 maart 2018 Vlucht
2 personen

4
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maandag 5 maart 2018
terugbrengen donderdag 29 maart 2018

Autohuur
24 dagen 

5

Verhuurder Europcar

Type Intermediate SUV (IFAR)

Aantal dagen 24

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.

 

maandag 5 maart 2018
terugbrengen donderdag 29 maart 2018

Autohuur
24 dagen 

5

Verhuurder Europcar

Type Intermediate SUV (IFAR)

Aantal dagen 24

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $0

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat
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maandag 5 maart 2018
vertrek woensdag 7 maart 2018

Accommodatie
2 nachten

6

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 Quickenberry Lodge & Guesthouse 
Windwhistle

Lodge Room, Dinner, Bed & Breakfast

Quickenberry Lodge & Guesthouse is een kleine lodge op een mooie locatie, aan 
de voet van Mt Hutt en dicht bij een groot natuurgebied hoog boven de Rakaia-
rivier. Er zijn vier kamers, elk met eigen badkamer en airco. Alle kamers liggen op 
het noorden, zodat u kunt profiteren van de ochtendzon, en ze geven toegang tot 
het gazon waar u uitzicht heeft op landerijen en heuvelland. Er is een gedeelde 
lounge met open haard, een bibliotheek, een terras en u kunt van wifi 
gebruikmaken. Het is bij Quickenberry ook mogelijk om met twee tot zes 
personen, onder begeleiding van uw gastheer, een kookles te volgen.

In de directe omgeving kunt u allerlei activiteiten ondernemen. U kunt golfen bij 
het Terrace Downs Golf Resort, de golfbaan waaraan de lodge ligt, en op 
verschillende andere banen in de buurt. Ook kunt u er vissen, jagen, 
mountainbiken en wandelen.

 

maandag 5 maart 2018
vertrek woensdag 7 maart 2018

Accommodatie
2 nachten

6
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woensdag 7 maart 2018
vertrek zaterdag 10 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

7

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 Manakau Lodge Kaikoura
Deluxe room, Bed & Breakfast

Manakau Lodge ligt ten noorden van Kaikoura, wordt omgeven door bergen en 
kijkt uit over de Stille Zuidzee. U verblijft in één van de vier ruime gastenkamers. 
Elke kamer is voorzien van airconditioning, een comfortabele zithoek en een 
badkamer met douche. Daarnaast beschikt u over een eigen veranda met zicht op 
de bergen of de zee, waar u ’s avonds in rust kunt genieten van een drankje. In de 
omgeving is het mogelijk om walvissen te bezichtigen, de Maori van Kaikoura te 
bezoeken en aan begeleide wandelingen deel te nemen.

 

woensdag 7 maart 2018
vertrek zaterdag 10 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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donderdag 8 maart 2018 Activiteit
2 personen 

8

Wings over Whales Kaikoura

Whale Watching Flight, 30 minutes - 10:00
Wings Over Whales laat u graag Kaikoura en de oceaan vanuit een ander perspectief zien, 
namelijk vanuit de lucht. Het hoogtepunt van de vlucht is het zien van walvissen en 
dolfijnen die rondzwemmen in hun natuurlijke omgeving. Tijdens de vlucht komt u meer 
te weten over de verschillende vissen en zoogdieren die leven in de oceaan. U vliegt ook 
over de bergen, de kunstwerken van de Maori en het dorpje van het schiereiland Kaikoura. 
De vlucht duurt 30 minuten en voorafgaand krijgt u veiligheidsinstructies.

 

donderdag 8 maart 2018 Activiteit
2 personen 
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zaterdag 10 maart 2018
vertrek dinsdag 13 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

9

Blenheim & Marlborough Zuidereiland
Het dunbevolkte Marlborough bestaat uit twee gebieden: de Marlborough Sounds en de 
wijnstreek rondom Blenheim. In en rondom Blenheim vindt u de grootste wijnstreek van 
Nieuw Zeeland. Hier worden beroemde wijnen gemaakt zoals sauvignon blanc, chardonnay 
en pinot noir. Het gebied bestaat uit een netwerk van waterwegen met verspreid liggende 
eilanden, baaien en inhammen. De Sounds staan ook bekend om de vele vogelsoorten en de 
grote verscheidenheid aan zeedieren. U kunt de natuur in het gebied per boot, kajak of fiets 
goed verkennen. Bent u een wandelaar, dan moet u beslist te voet de Sounds in; er zijn vele 
wandelroutes waarvan de beroemde Queen Charlotte Track de langste is.

Uw verblijf in Laurella Cottage Blenheim
Cottage, Bed & Breakfast

Op het terrein van Upton Oaks Garden vindt u de Laurella Cottage. De Upton Oaks 
Garden is een tuin die meerdere prijzen won in de (inter)nationale pers. Uw hosts 
Dave en Sue onderhouden de tuin. Laurella Cottage is gebouwd in 1850 en 
gerenoveerd door Dave en Sue. Zij hebben de cottage vernoemd naar hun twee 
dochters Laura en Ella. De cottage ligt in de wijnregio Marlborough en op vijf 
minuten lopen vindt u dan ook het dichtstbijzijnde wijnhuis. Bij dit wijnhuis kunt 
u goed lunchen en wijnproeverijen bijwonen. 

U verblijft in de cottage op basis van zelfvoorziening, dus is er een keuken met 
eethoek aanwezig. In uw eigen binnentuin kunt u ook barbecueën. Daarnaast 
heeft de cottage een badkamer met een ouderwetse badkuip en een slaapkamer 
met een tweepersoonsbed. Als gast kunt u gebruikmaken van wifi en de 
mogelijkheid om uw was te doen.

 

zaterdag 10 maart 2018
vertrek dinsdag 13 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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zondag 11 maart 2018 Activiteit
2 personen 

10

Explore Marlborough Wine Tours Blenheim

Deluxe Full Day Driving Wine Tour - 10:00
Met de Deluxe Full Day Driving Wine Tour van Explore Marlborough Wine Tours verkent 
u de Marlborough wijnregio. De streek dekt maar liefst 77% van de totale wijnproductie in 
Nieuw-Zeeland.

U bezoekt ten minste vijf wijnhuizen, die bekend staan om de lokale wijnen. Uw gids heeft 
veel ervaring in de industrie: hij heeft bij een wijnhuis gewerkt, beschikt over een eigen 
wijngaard of maakt zijn eigen wijn. Hij kan u alles vertellen over het wijnproces en de 
geschiedenis van de regio. Onderweg kunt u op eigen kosten lunchen bij een van de vele 
wijnrestaurants. De tochten door de Marlborough regio worden georganiseerd door Karen 
Walshe. Zij woont al tien jaar in de streek en weet alles over de lokale gerechten en wijnen.

 

zondag 11 maart 2018 Activiteit
2 personen 
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dinsdag 13 maart 2018 Ferry
1 persoon

11

Interislander
Picton to Wellington Ferry - 10:45
De Interislander is de veerdienst tussen Picton en Wellington. Het is een overtocht van 92 
kilometer en het duurt ongeveer drie uur. Tijdens de overtocht zult u genieten van de 
omgeving tussen het Zuidereiland en het Noordereiland. Zo vaart de Interislander door de 
Marlborough Sounds en steekt u de Cook Strait over. Aan boord is een restaurant en u 
kunt er gebruikmaken van wifi. Uw camper car gaat mee de boot op.

 

dinsdag 13 maart 2018 Ferry
1 persoon
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dinsdag 13 maart 2018
vertrek donderdag 15 maart 2018

Accommodatie
2 nachten

12

Kapiti Coast Noordereiland
The Golden Coast, zo wordt de dertig kilometer lange Kapiti Coast ook wel genoemd. Kapiti 
Coast heeft de mooiste zandstranden van het Noordereiland met fijn, wit zand, waardoor het 
gebied paradijselijk aan doet. Het strekt zich uit van het plaatsje Otaki in het noorden en 
Peakakariki in het zuiden. Daar tussenin vindt u verschillende plaatsjes waaronder 
Paraparaumu, de grootste stad in dit gebied met ruim vijfentwintigduizend inwoners. 
Paraparaumu Beach is het toeristische centrum van de gemeente en ligt recht tegenover 
Kapiti Island. Naast een bezoek brengen aan Kapiti Island, kunt u aan de Kapiti Coast 
wandelen en fietsen. Het gebied heeft meer dan duizend kilometer aan fiets- en 
wandelpaden.

Uw verblijf in Atahuri Peka Peka
Executive Dune View Suite, Bed & Breakfast

Atahuri is een lodge gelegen aan Kapiti Coast, op de zandheuvels van Peka Peka 
Beach. De lodge is omgeven door strand en duinen met uitzicht op Kapiti Island. 
Op een uur rijden ligt Wellington. Cafés en restaurants zijn op slechts zeven 
minuten rijden, maar u kunt op aanvraag ook bij de lodge dineren. In de omgeving 
is veel te doen, zoals golfen, fietsen, vliegeren en paardrijden over het strand. 

De Spinifex Dune View Suite heeft een eigen ingang en patio. Daarnaast is er een 
tweepersoonsbed, een badkamer en een woonkamer. De avond kunt u beginnen 
met een lekkere Kiwi barbecue. Verder kunt u gebruikmaken van het zwembad en 
de spa. Er is ook wifi aanwezig in de lodge.

 

dinsdag 13 maart 2018
vertrek donderdag 15 maart 2018

Accommodatie
2 nachten
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donderdag 15 maart 2018
vertrek zondag 18 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

13

Hawkes Bay & Napier Noordereiland
Haar chique uitstraling dankt Napier, onderdeel van Hawkes Bay, aan de palmbomen langs 
de straten en een schitterende groene boulevard. Napier wordt ook wel “Art Deco City” 
genoemd. Na een verwoestende aardbeving in 1931, werd de stad bijna volledig herbouwd in 
art-decostijl. Ook is het de plek van de grootste Jan van Gent kolonie van het land. Hawkes 
Bay staat bekend om haar wijnproduktie. Hier staan de oudste wijnhuizen van het land zoals 
de Mission Estate, dat in 1858 is gesticht door Franse missionarissen. Dankzij het zachte 
klimaat met veel zonuren, gedijen de druiven er opperbest. In de regio vindt u ook de Te 
Mata Peak, een vierhonderd meter hoge berg, waarvandaan u een fantastisch uitzicht heeft 
over Hawkes Bay.

Uw verblijf in Havelock House Havelock North
Havelock Suite, Bed & Breakfast

Havelock House Bed & Breakfast is een accommodatie in koloniale stijl. Het huis 
heeft een bijzondere architectuur met hoge plafonds, ruime veranda’s en typische 
art-deco-elementen. De accommodatie heeft drie ruime gastenkamers op de 
benedenverdieping, elk met eigen badkamer. De suites bevinden zich in een 
aparte vleugel en bieden uitzicht op de tuinen vol vogels, bloemen, eucalyptus- en 
palmbomen. Verder kunt u gebruikmaken van een koelkast speciaal voor gasten, 
het zwembad, de tennisbaan, gedeelde gastenlounge met biljarttafel en veranda. 
Op slechts 5 minuten afstand vindt u het charmante plaatsje Havelock North. Hier 
vindt u diverse restaurants, cafés en wijnhuizen.

 

donderdag 15 maart 2018
vertrek zondag 18 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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vrijdag 16 maart 2018 Activiteit
2 personen 

14

Gannet Safari Hastings

Gannet Safari Tour,Including transfer - 13:30

Cape Kidnappers Safari Experience neemt u mee naar ‘s werelds groots toegankelijke Jan 
van Genten vogelkolonie bij de kaap van Hawke’s Bay. Dit is de enige manier om dicht bij 
de nestplaats van zo’n kolonie te komen zonder te hoeven lopen of klimmen. 

Gedurende deze drie uur durende tour met een 4WD, ontdekt u naast deze bijzondere 
vogelkolonie de schilderachtige kust van Napier naar Te Awanga. U doorkruist 
rivierbeddingen en rijdt door weilanden en bossen. U komt langs steile ravijnen en 
enorme hellingen. Onderweg stopt u op een hoge klif om te genieten van een 
panoramisch uitzicht op Hawke's Bay. In totaal reist u zesendertig kilometer door het 
ongerepte landschap. Tijdens de tocht wordt u begeleid door een ervaren gids. Als u aankomt bij de Jan van Genten 
kolonie, kunt u uw benen strekken en foto’s maken. De tocht is inclusief drankjes en snacks.

 

vrijdag 16 maart 2018 Activiteit
2 personen 

14
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zondag 18 maart 2018
vertrek woensdag 21 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

15

Taupo Noordereiland
Er is in dit gebied veel te zien, vooral als u houdt van fotograferen, wandelen of geologie. 
Taupo ligt aan de noordkant van het Lake Taupo; een krater die is ontstaan tijdens de 
grootste vulkaanuitbarsting ter wereld. Taupo is de uitvalsbasis om de vulkanische zone te 
ontdekken. De Ruapehu vulkaan is 2797 meter hoog en heeft tal van wandelpaden. In de 
zomermaanden zijn de bergen groen, terwijl het in de winter een ideaal wintersportgebied is. 
Ook nu nog is er in dit gebied geothermische activiteit te vinden in de vorm van 
modderpoelen, geisers en heetwaterbronnen. De stad zelf is bijzonder schilderachtig en 
populair als watersportcentrum. Vlakbij vindt u de imposante Huka watervallen. Tevens 
vindt u in de regio Taupo twee van de mooiste golfbanen van Nieuw-Zeeland: Kinloch en 
Wairakei.

Uw verblijf in Acacia Cliffs Lodge Acacia Bay
Garden View Suite, Bed & Breakfast

Bovenop een klif bij de plaats Taupo ligt Acacia Cliffs Lodge, een accommodatie 
met vier suites en panoramisch uitzicht op Lake Taupo en omliggende bergketens. 
Lake Taupo is wereldberoemd om de forellen en ligt op slechts vijf minuten rijden 
van de lodge. Daarom zijn vissers hier aan het juiste adres. Ook golfliefhebbers 
kunnen hun hart ophalen: er zijn twee internationale golfbanen in de buurt te 
vinden. Ook kunt u gebruikmaken van de mountainbikes, wifi en het vervoer van 
en naar Taupo Airport.

 

zondag 18 maart 2018
vertrek woensdag 21 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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dinsdag 20 maart 2018 Activiteit
2 personen 

16

Wairakei International Golf Course Wairakei

Green Fees
U bezoekt Wairakei International Golf Course, een van de twintig beste golfbanen ter 
wereld. Op deze unieke golfbaan komen natuur en sport samen.

Wairakei International Golf Course werd in opdracht van de Nieuw-Zeelandse regering 
gebouwd en in 1970 officieel geopend. Het terrein is ontworpen door John Harris, de 
grootste golfbaan architect van Groot Brittannië. U kunt er niet alleen genieten van het 
spel, maar ook van de omgeving. De golfbaan omvat 180 hectare met achttien holes, 
wordt beheerd door Gary Lane en ligt in Wairakei Tourist Park, een geothermisch gebied 
dat zich ten noorden van de plaats Taupo bevindt. Bij de baan kunt u golfclubs, -schoenen 
en -ballen huren.

 

dinsdag 20 maart 2018 Activiteit
2 personen 

16
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woensdag 21 maart 2018
vertrek zaterdag 24 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

17

Matakana Noordereiland
De pittoreske regio van Matakana staat bekend om haar goede eten en wijngaarden. 
Matakana heeft een glooiend landschap met veel schapenweiden en het wijngebied telt maar 
liefst dertig wijngaarden. In Matakana Village vindt u diverse winkels die lokale wijn verkopen 
en verschillende delicatesse winkels. Elke zaterdag is er de Matakana Village and Farmers 
Market. Een gezellige markt met producten als honing, olijfolie, wijn, smoothies, vers 
gebrande koffie, groenten en kaas. De markt is ooit begonnen als lokale aangelegenheid maar 
trekt inmiddels ook veel bezoekers uit de omgeving. Matakana ligt op een uur rijden van 
Auckland en is een populaire bestemming voor liefhebbers van goed eten en drinken. Vlak bij 
Matakana vindt u ook het plaatsje Warkworth waar u gezellige café's, kleine winkeltjes en 
boutique galleries kunt vinden. Aan de kust van Matakana vindt u het Goat Island Marine 
Reserver, waar u kunt snorkelen en mooie wandelingen kunt maken.

Uw verblijf in Sugarloaf Lodge Matakana
Lodge Room, Bed & Breakfast

De eigenaren van Sugarloaf Lodge zijn de twee Kiwi’s Robin en Dianne. Dianne’s 
geschiedenis ligt een stuk zuidelijker op het Noordereiland dan Matakana. Zij 
komt namelijk uit het Maori-plaatsje Te Arawa. Robin heeft Nieuw-Zeeland een 
tijdje verlaten en heeft vijftien jaar in Engeland gewoond. 

De lodge ligt in de groene omgeving van Matakana en is omringd door onder 
andere olijfbomen. Het bevindt zich op korte rijafstand van Warkworth en vlak bij 
de stranden van Omaha Beach. U verblijft in één van de twee gastenkamers die elk 
voorzien is van een eigen entree, een terras en uitzicht op de omliggende 
wijngaarden.

 

woensdag 21 maart 2018
vertrek zaterdag 24 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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zaterdag 24 maart 2018
vertrek woensdag 28 maart 2018

Accommodatie
4 nachten
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Bay of Islands Noordereiland
Bay of Islands kent een prachtige natuur met afgelegen stranden verdeeld over 144 eilanden. 
De eilanden hebben een subtropisch klimaat en u kunt hier zwemmen met dolfijnen. Bay of 
Islands is de bakermat voor de Maori cultuur. Hier ziet en leert u alles over de geschiedenis, 
legenden en gebruiken van de Maori. In 1840 werd hier het Verdrag van Waitangi tussen de 
Maori en de Britten getekend, waarmee het Brits grondgebied werd. 

Uw verblijf in Bed of Roses Paihia
French Cottage, Bed & Breakfast

In Paihia, Bay of Islands, ligt de bed & breakfast Bed of Roses. De bed & breakfast 
beschikt over twee kamers. Uw gastheer en –vrouw Cliff en Louisa Hobson-Corry, 
hebben meer dan twintig jaar ervaring in de horeca en adviseren u graag over 
lokale bezienswaardigheden. De accommodatie heeft twee gastenkamers met een 
badkamer en toegang tot het terras. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van 
wifi en een gedeelde gastenlounge. 

 

zaterdag 24 maart 2018
vertrek woensdag 28 maart 2018

Accommodatie
4 nachten
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zondag 25 maart 2018 Activiteit
2 personen 
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R. Tucker Thompson Afternoon Cruise Paihia

Two Hour Afternoon Cruise, Light snacks included - 16:00
Geniet aan boord van het historische zeilschip R. Tucker Thompson van de omgeving van 
Bay of Islands, een gebied met natuur, afgelegen stranden en rustige baaien verdeeld over 
144 eilanden. Tijdens een namiddag aan boord vaart u door een baai in de omgeving van 
Paihia en Waitangi.

Deze late afternoon tour biedt u de gelegenheid in een middag een zeilervaring op een 
tallship te beleven. Onder het genot van een hapje en een drankje sluit u de dag op een 
ontspannen manier af. Het schip vertrekt om 16.00 uur vanuit de Russel werf. 
Met uw verblijf aan boord van het zeilschip draagt u bij aan het behoud van het schip en 
aan de zeilprogramma’s die de organisatie aan jongeren biedt.

 

zondag 25 maart 2018 Activiteit
2 personen 
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woensdag 28 maart 2018
vertrek donderdag 29 maart 2018

Accommodatie
1 nacht
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Auckland City Noordereiland
Auckland is een levendige havenstad met vele restaurants, cafés en een bruisend nachtleven. 
De stad is door de zee omgeven en is met bijna 1,5 miljoen inwoners de grootste stad van 
Nieuw-Zeeland. Vanaf de Sky Tower in het centrum heeft u een indrukwekkend uitzicht over 
de stad en de omgeving. De Hauraki Golf aan de oostkant is bezaaid met eilanden en rond de 
stad vindt u overal stranden met wit en zwart zand waar u uitstekend kunt zwemmen en 
surfen. Het eiland Rangitoto, midden in de Hauraki Golf, is een vulkaan die vanaf elk punt in 
de stad zichtbaar is. Behalve een uitgestrekte kustlijn heeft Auckland ook gebergte. U kunt 
uitstekend wandelen en klimmen op de met struikgewas en bossen overdekte Waitakere- en 
Hunua-bergen.

Uw verblijf in Eden Villa Bed & Breakfast Auckland
Lodge Room, Bed & Breakfast

Eden Villa is een eeuwenoude villa aan een doodlopende weg in Mount Eden, de 
voorstad van Auckland. De voorstad wordt gekenmerkt door de Mount Eden 
vulkaan, die ruim zestigduizend jaar geleden voor het eerst uitbarstte. Nu is de 
vulkaan bedekt met gras en heeft het een bijzonder aanzien. De villa wordt 
beheerd door Christine en Antony en ligt op twee minuten loopafstand van 
verschillende restaurants, cafés en winkels. De klassiek ingerichte suite waarin u 
verblijft is voorzien van airconditioning, wifi en een moderne badkamer. U kunt 
gebruikmaken van de loungeruimte, een drankje drinken op het terras of 
ontspannen in de tuin.

 

woensdag 28 maart 2018
vertrek donderdag 29 maart 2018

Accommodatie
1 nacht
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donderdag 29 maart 2018 Vlucht
2 personen
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Cathay Pacific
Internationale vlucht naar huis in Premium Economy Class
Met Cathay Pacific vliegt u via Hong Kong naar uw bestemming. De bagagelimieten zijn afhankelijk van de klasse 
waarin u vliegt. Op uw ticket staat aangegeven hoeveel bagage u mee mag nemen. Ook vindt u meer informatie op 
de website van Cathay Pacific: www.cathaypacific.com.

U moet uiterlijk 90 minuten voor vertrek van uw vlucht ingecheckt zijn. U kunt ook 24 tot 1,5 uur van tevoren online 
inchecken via cathaypacific.com. We raden aan om voor internationale vluchten 2,5 tot 3 uur voor vertrek op het 
vliegveld aanwezig te zijn.

Let up: genoemde vluchttijden zijn indicatief.

 

donderdag 29 maart 2018 Vlucht
2 personen
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Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 19 november 2018

Referentie TE0012099

Reisadviseur Kimberley, 06 - 100 91123
kimberley@travelessence.nl

Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 3 maart 2018 tot 30 maart 2018 en is gebaseerd op 

2 personen.

Vluchten

• Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Hong Kong in Premium Economy Class

• Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Auckland in Premium Economy Class

• Air New Zealand
Binnenlandse vlucht in Economy Class: Auckland naar Christchurch

• Cathay Pacific
Internationale vlucht naar huis in Premium Economy Class

Huurauto

• Europcar New Zealand - Super Inclusive
Intermediate SUV AWD, Toyota RAV4 or similar, Automatic (IFAR)

Accommodaties

• Regal Airport Hotel 
Superior Room Day Use, Bed & Breakfast

• Quickenberry Lodge & Guesthouse voor 2 nachten
Lodge Room, Dinner, Bed & Breakfast

• Manakau Lodge voor 3 nachten
Deluxe room, Bed & Breakfast

• Laurella Cottage voor 3 nachten
Cottage, Bed & Breakfast

• Atahuri voor 2 nachten
Executive Dune View Suite, Bed & Breakfast

• Havelock House voor 3 nachten
Havelock Suite, Bed & Breakfast

Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 19 november 2018

Referentie TE0012099

Reisadviseur Kimberley, 06 - 100 91123
kimberley@travelessence.nl



• Acacia Cliffs Lodge voor 3 nachten
Garden View Suite, Bed & Breakfast

• Sugarloaf Lodge voor 3 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• Bed of Roses voor 4 nachten
French Cottage, Bed & Breakfast

• Eden Villa Bed & Breakfast voor 1 nacht
Lodge Room, Bed & Breakfast

Activiteiten

• Wings over Whales voor 2 personen
Whale Watching Flight, 30 minutes

• Explore Marlborough Wine Tours voor 2 personen
Deluxe Full Day Driving Wine Tour

• Gannet Safari voor 2 personen
Gannet Safari Tour,Including transfer

• Wairakei International Golf Course voor 2 personen
Green Fees

• R.Tucker Thompson afternoon cruise voor 2 personen
Two Hour Afternoon Cruise, Light snacks included

Overig

• Cathay Pacific
Airport tax & surcharges, per persoon

• Interislander
Picton to Wellington Ferry

Prijs pp
€ 7.800,00

 Prijs totaal
€ 15.600,00
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