
4-weekse reis van Queenstown 
naar Auckland

29 dagen door Nieuw-Zeeland

23-11-2018



Uw reis op de kaart
Nieuw-Zeeland



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



vrijdag 13 oktober 2017 Vlucht
2 personen

1

Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Hong Kong in 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.

 

vrijdag 13 oktober 2017 Vlucht
2 personen

1
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zaterdag 14 oktober 2017 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.

 

zaterdag 14 oktober 2017 Accommodatie 2
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zaterdag 14 oktober 2017 Vlucht
2 personen

3

Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Auckland in 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 14 oktober 2017 Vlucht
2 personen
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zondag 15 oktober 2017 Vlucht
2 personen

4

Air New Zealand
Binnenlandse vlucht in Economy Class: Auckland naar Queenstown
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.

 

zondag 15 oktober 2017 Vlucht
2 personen

4
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zondag 15 oktober 2017
terugbrengen donderdag 9 november 2017

Autohuur
25 dagen 

5

Verhuurder Europcar

Type Compact SUV 2WD (CFAR)

Aantal dagen 25

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.

 

zondag 15 oktober 2017
terugbrengen donderdag 9 november 2017

Autohuur
25 dagen 

5

Verhuurder Europcar

Type Compact SUV 2WD (CFAR)

Aantal dagen 25

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $0

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat
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zondag 15 oktober 2017
vertrek dinsdag 17 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

6

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 Arrowtown Lodge Bed & Breakfast Arrowtown
Rosie's Room, Bed & Breakfast

Aan een rustige en door bomen omzoomde straat in het historische deel van het 
plaatsje Arrowtown ligt Arrowtown Lodge. De accommodatie werd in de jaren 
negentig gebouwd en fungeert als comfortabel verblijf vlak bij het centrum van het 
dorp Arrowtown. De lodge is opgebouwd uit traditionele modderbakstenen, 
houtsoorten en lokaal leisteen. Arrowtown Lodge wordt sinds 2015 gerund door 
Richard en Sally Hoskin en biedt uitzicht op Sawpit Gully en Macetown. U verblijft 
in Tobin’s of Rosie’s Room. Elke kamer is voorzien van een patio en wifi. Deze 
accommodatie bevindt zich op slechts een paar minuten van het centrum van 
Arrowtown. Daar kunt u werken van tal van kunstenaars en schilders uit de regio 
bewonderen en dineren in verschillende restaurants.

 

zondag 15 oktober 2017
vertrek dinsdag 17 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

6
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dinsdag 17 oktober 2017
vertrek vrijdag 20 oktober 2017

Accommodatie
3 nachten

7

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. 

 

dinsdag 17 oktober 2017
vertrek vrijdag 20 oktober 2017

Accommodatie
3 nachten
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woensdag 18 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

8

Doubtful Sound Wilderness Cruise Day Tour Doubtful Sound

Wilderness Cruise ex Manapouri - 09:45
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.

 

woensdag 18 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

8
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vrijdag 20 oktober 2017
vertrek zondag 22 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

9

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 Mt Maude Lodge Wanaka
Lodge Room, Bed & Breakfast

Deze lodge heeft uitzicht over het Hawea-bassin en ligt op een boerderij van 
twintig hectare. De accommodatie is omringd door de Zuidelijke Alpen op een 
rustig terrein in de buurt van Lake Hawea en Lake Wanaka. De lodge beschikt over 
twee kamers in een aparte gastenvleugel. Beide kamers hebben een eigen opgang 
en zijn voorzien van een eigen badkamer. U kunt gebruikmaken van de gedeelde 
gastenlounge met internet. Met Lake Wanaka op slechts tien minuten afstand is 
deze accommodatie een goede uitvalsbasis voor activiteiten als vissen, 
boottochten en golfen.

 

vrijdag 20 oktober 2017
vertrek zondag 22 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

9
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zaterdag 21 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

10

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!

 

zaterdag 21 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

10
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zondag 22 oktober 2017
vertrek dinsdag 24 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

11

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 Glenfern Villas Franz Josef Glacier
One Bedroom Villa

Glenfern Villas ligt in een landelijke omgeving. De accommodatie beschikt over 
tien villa’s met één slaapkamer en acht villa’s met twee slaapkamers. Elke villa 
heeft een aparte slaapkamer, badkamer en keuken. Bij elke villa is een barbecue 
beschikbaar die u op uw veranda kunt gebruiken. Andere faciliteiten zijn wifi en 
een wasruimte met wasmachine en droger. Verblijf in de villa’s is op basis van 
zelfverzorging. Indien u niet zelf wilt koken zijn er verschillende restaurants vlak 
bij.

 

zondag 22 oktober 2017
vertrek dinsdag 24 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

11
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dinsdag 24 oktober 2017
vertrek woensdag 25 oktober 2017

Accommodatie
1 nacht

12

Punakaiki & Hokitika Zuidereiland
Oude bossen, brede rivieren, vulkanisch strand, steile bergen en gletsjers, de West Coast is 
wild en ruig. Het gebied rondom het kustplaatsje Punakaiki is rijk aan bezienswaardigheden. 
Zo vindt u in het Paparoa National Park de Pancake Rocks; een groep kalksteenrotsen met 
een gelaagde vorm, lijkend op pannenkoeken. In en rondom de Pancake Rocks kunt u 
(meerdaagse) wandelingen maken. Verder vindt u hier het West Coast Historical Museum, de 
Westcoast Treetop Walk, het National Kiwi Centre en Hokitika Beach. In de regio vindt u 
bovendien veel oude boerderijen en het is de uitgelezen plek om te gaan paardrijden.

Uw verblijf in Teichelmann's Bed & Breakfast Hokitika
Lodge Room, Bed & Breakfast

Teichelmann’s Bed & Breakfast ligt in het hart van Hokitika, aan de West Coast van 
Nieuw-Zeeland. De accommodatie is gevestigd in een karakteristiek, historisch 
gebouw en vormt de perfecte uitvalsbasis om Punakaiki en de Pancake Rocks te 
bezoeken. Uw accommodatie ligt recht tegenover het Hokitika Museum en op 
loopafstand van verschillende restaurants en cafés. U wordt ontvangen met de 
Kiwi gastvrijheid van Frances en Brian, die u graag trakteren op een glas port. De 
kamers zijn voorzien van kingsize bedden en een eigen badkamer. U maakt 
daarnaast gebruik van wifi. 

 

dinsdag 24 oktober 2017
vertrek woensdag 25 oktober 2017

Accommodatie
1 nacht
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woensdag 25 oktober 2017
vertrek vrijdag 27 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten

13

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 Bendamere House Bed & Breakfast Kaikoura
Lodge Room, Bed & Breakfast

Bendamere House ligt midden in een tuin met gazons en rozenstruiken en u heeft 
er een adembenemend uitzicht op de Stille Oceaan en de Seaward Kaikoura-
bergen. Niet zelden zijn er van hieruit dolfijnen in de baai te zien. In een paar 
minuten wandelt u naar het gezellige centrum van Kaikoura. Bendamere House 
heeft vijf gastenkamers: de Hampden, Langman, Fairweather, Harrington en 
Hartnell Room. Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer, airconditioning 
en balkon of terras. Ook is er wifi en een wasmachine aanwezig. 

 

woensdag 25 oktober 2017
vertrek vrijdag 27 oktober 2017

Accommodatie
2 nachten
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donderdag 26 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

14

Wings over Whales Kaikoura

Whale Watching Flight, 30 minutes - 09:00
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 26 oktober 2017 Activiteit
2 personen 
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vrijdag 27 oktober 2017
vertrek maandag 30 oktober 2017

Accommodatie
3 nachten

15

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 27 oktober 2017
vertrek maandag 30 oktober 2017

Accommodatie
3 nachten
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zaterdag 28 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

16

Abel Tasman Kayaks Motueka

Kayak & Walk Combi Day Tour, including lunch
Ontdek de gouden stranden, rustige baaien en adembenemende eilanden van het Abel 
Tasman National Park per kajak. Abel Tasman Kayaks neemt u graag mee op een 
avontuurlijke trip waarbij ervaren gidsen u alles vertellen over het park.Met de Kayak & 
Walk tour gaat u op begeleid wandel- en kajakavontuur van Marahau naar Watering Cove, 
of omgekeerd. U wandelt langs heldere beekjes, door bossen en stopt voor fantastische 
uitzichten over Anchorage en de Astrolabe. Gedurende de kajak tocht ontdekt u prachtige 
stranden, beschutte eilanden en grotten en beleeft u de magie van de Astrolabe-eilanden. 

De lunch in bij deze tour inbegrepen. U dient zelf een fles water, zonnebrandcrème, 
zwemkleding, een pet of hoed, warme bovenkleding, een windjack, wandelschoenen, een 
extra outfit en een camera mee te nemen. Voor zwemvesten en droge tassen voor camera’s wordt gezorgd. Let op: 
wanneer u langer bent dan 1.88 meter dient dit bij de boeking aangegeven te worden, omdat u dan een andere kano 
nodig heeft.

 

zaterdag 28 oktober 2017 Activiteit
2 personen 
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maandag 30 oktober 2017 Ferry
2 personen

17

Interislander
Picton to Wellington Ferry Crossing Passenger - 14:15
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.

 

maandag 30 oktober 2017 Ferry
2 personen

17
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maandag 30 oktober 2017
vertrek woensdag 1 november 2017

Accommodatie
2 nachten

18

Wellington City Noordereiland
Wellington, de hoofdstad van Nieuw Zeeland, is een gezellige stad met theaters, musea en tal 
van barretjes met live muziek. Door de ligging dichtbij de monding van de Cook Strait kan het 
hard waaien in Wellington, vandaar dat de stad ook wel de bijnaam Windy City heeft. Het 
stadscentrum is compact, waardoor alle bezienswaardigheden op loopafstand liggen. Een 
van die bezienswaardigheden is het nationale museum Te Papa Tongarewa, waar de 
geschiedenis van Nieuw Zeeland op interactieve wijze in beeld is gebracht. Andere 
bezienswaardigheden zijn het parlementsgebouw The Beehive, waar regelmatig 
rondleidingen worden gegeven, en Mt Victoria vanwaar u schitterend uitzicht heeft op de 
stad en de haven.

Uw verblijf in Booklovers Bed & Breakfast Wellington
Room Ensuite, Bed & Breakfast

Booklovers is een Bed & Breakfast accommodatie op een rustige locatie midden in 
Wellington. Het Te Papa Tongarewa Museum vindt u op een afstand van slechts 
tien minuten wandelen. Verder vindt u verschillende cafés en restaurants in de 
directe omgeving.

De accommodatie beschikt over drie kamers, welke allemaal zijn voorzien van een 
badkamer en airconditioning. Andere faciliteiten waar u gebruik van kunt maken 
zijn wifi en wasserette. U kunt een selectie boeken lezen van de eigenaresse en 
schrijfster Jane Tolerton.

 

maandag 30 oktober 2017
vertrek woensdag 1 november 2017

Accommodatie
2 nachten
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woensdag 1 november 2017
vertrek vrijdag 3 november 2017

Accommodatie
2 nachten
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Central Plateau & Tongariro Noordereiland
Dit gebied is 300.000 jaar geleden ontstaan door erupties en de werking van gletsjers in de 
IJstijd. Door geologen wordt het gebied de Taupo Vulkanische Zone genoemd. Middenin het 
gebied vindt u Lake Taupo; een krater die is ontstaan tijdens de grootste vulkaanuitbarsting 
ter wereld. Het meer wordt omgeven door de ontzaglijke vulkanen Ruapehu, Ngauruhoe en 
Tongariro. Wandelen in het Tongariro National Park betekent wandelen in de schaduw van 
de drie reusachtige, actieve vulkanen. De Tongariro Alpine Crossing, een van de mooiste 
wandelpaden van Nieuw Zeeland, laat u kennismaken met het spectaculaire, vulkanische 
terrein. Dit is ook het gebied wat dienst heeft gedaan als decor voor Lord of the Rings.

Uw verblijf in Tongariro at Makotuku Horopito
Lodge Room, Bed & Breakfast

Aan de voet van Mount Ruapehu, vlak bij Tongariro National Park en de plaats 
Ohakune, ligt de bed & breakfast Tongariro at Makotuku. De omgeving staat onder 
andere bekend om The Whanganui River, een belangrijke rivier voor de Maori. 
Maar ook om de Tongariro Crossing, een wandelroute door het nationale park. U 
kunt vanuit de bed & breakfast al fietsend de omgeving verkennen over Old Coach 
Road Cycle Way, een fietsroute van Ohakune tot Horopito.

Tijdens uw verblijf in de bed & breakfast wordt u omringd door de natuur van het 
Noordereiland. Uw kamer bevindt zich in een van de twee vleugels van het huis en 
biedt uitzicht op Mount Ruapehu. De kamer beschikt over een eigen badkamer en 
u heeft toegang tot de patio. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de 
wasfaciliteiten, de barbecue, wifi en de gedeelde keuken.

 

woensdag 1 november 2017
vertrek vrijdag 3 november 2017

Accommodatie
2 nachten
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vrijdag 3 november 2017
vertrek maandag 6 november 2017

Accommodatie
3 nachten
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Rotorua Noordereiland
Rotorua, een stad die al tweemaal werd bekroond met een award als Nieuw Zeelands mooiste 
stad, is het geothermische centrum van Nieuw Zeeland. De ligging, nabij twee grote 
tektonische platen, veroorzaakt de geothermische activiteit. Het Rotoruameer is het grootste 
van een groep van zeventien meren in het gebied. Aan de zuidkant van het meer ligt de 
verborgen vallei Orakei Korako en in het Kuirau Park vindt u geisers, borrelende 
modderpoelen en zwavelbronnen. Vanuit Rotorua ontdekt u ook het Te Urewera regenwoud. 
Hier kunt u een wandeling maken onder leiding van een Maori-gids en zelf uw sporen, in de 
vorm van het planten van bomen, achterlaten.

Uw verblijf in Matipo Heights Rotorua
Studio, Bed & Breakfast

Matipo Heights ligt in het mooie landschap van Rotorua en wordt omgeven met 
bomen en vogels. U verblijft in de studio met eigen opgang, kitchenette, 
slaapkamer en badkamer. Vanaf uw balkon kunt u genieten van het uitzicht over 
Rotorua en ziet u in de verte Lake Rotorua. Wanneer u in Matipo Heights verblijft 
kunt u gebruikmaken van wifi. 

 

vrijdag 3 november 2017
vertrek maandag 6 november 2017

Accommodatie
3 nachten
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maandag 6 november 2017
vertrek donderdag 9 november 2017

Accommodatie
3 nachten
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Coromandel Peninsula Noordereiland
In mist gehulde regenwouden, uitgestrekte stranden en volop natuurschoon, dat is wat het 
Coromandel-schiereiland te bieden heeft. Het bergachtige binnenland van Coromandel is 
overdekt met varens en kauri-bomen en u treft er tal van zangvogels. De kustlijn van het 
gebied bevat vele baaien met witte zandstranden, helder blauw zeewater en is omringd door 
Pohutukawa-bomen. Wanga (Wangamata) heeft een mooie zandbank waar goed te surfen is 
en langs de kust vindt u vele plekken die ideaal zijn om te zwemmen. Op Hot Water Beach 
komt tussen eb en vloed, warm water vanuit de onderliggende bron door het zand omhoog. 
Wanneer u een gat graaft in het zand kunt u hier uw eigen thermische bad creëren.

Uw verblijf in Oyster River Cooks Beach
Cottage, Bed & Breakfast

In de buurt van het bekende Cooks Beach bevindt zich Oyster River Cottage. 
Oyster River werd benoemd door Captain James Cook toen hij in 1769 in Mercury 
Bay aan kwam. Formeel heette de rivier 'Purangi' en die naam heeft de rivier nog 
steeds. In de omgeving kunt u mooie wandelingen maken. Er vliegen verschillende 
soorten vogels rond en in het juiste seizoen kunt u vers fruit plukken.

U verblijft hier in uw eigen cottage, op basis van zelfvoorziening. Een supermarkt, 
restaurants en wijnwinkels vindt u in de buurt van de cottage. Het huisje beschikt 
over een keuken, een badkamer en een slaapkamer met tweepersoonsbed. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het terras, waar u ’s 
avonds kunt genieten van de zonsondergang. Bij deze accommodatie is geen wifi. 
Mocht u graag gebruikmaken van internet, dan kunt u terecht bij een aantal 
restaurants in het stadje of bij de bibliotheek in Whitianga.

 

maandag 6 november 2017
vertrek donderdag 9 november 2017

Accommodatie
3 nachten
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dinsdag 7 november 2017 Activiteit
2 personen 

22

Windborne Charters Sailing Adventures Whitianga

Day Sailing
Ontdek de hoogtepunten van Mercury Bay met een cruise van Windborne. De route is 
altijd uniek: deze varieert per cruise en is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

U wordt om half tien verwacht in Mercury Bay zodat u de kapitein Avon Hansford kunt 
ontmoeten en het schip alvast kunt bekijken. Windborne is een negentien meter lange 
zeilschip dat al sinds 1928 de oceanen trotseert. Het schip werd in 1981 volledig 
gerenoveerd, waarbij het werd voorzien van comfort zonder het karakter te verliezen. Het 
schip heeft een groot dek, een loungegedeelte en een toilet. Gedurende deze zes uur 
durende cruise ziet u een aantal hoogtepunten van Mercury Bay, zoals Cathedral Cove. U 
mag de kapitein helpen met het zeilen en zelfs het schip besturen. In de middag ankert 
het schip in een van de ongerepte baaien. Daar krijgt u de mogelijkheid om te snorkelen of aan wal te gaan en de 
stranden te verkennen. Het is raadzaam om warme kleding, een hoed, zonnebril en eventueel zwemkleding mee te 
nemen. Daarnaast dient u zelf een lunch mee te nemen.

 

dinsdag 7 november 2017 Activiteit
2 personen 
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donderdag 9 november 2017 Vlucht
2 personen

23

Cathay Pacific
Internationale vlucht terug naar huis in 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 9 november 2017 Vlucht
2 personen
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Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 23 november 2018

Referentie TE0010042

Reisadviseur Hendrik-Jan, 06 - 34 970 459
hendrik-jan@travelessence.nl

Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 13 oktober 2017 tot 10 november 2017 en is 

gebaseerd op 2 personen.

Vluchten

• Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Hong Kong in Economy Class

• Cathay Pacific
Internationale vlucht naar Auckland in Economy Class

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

• Cathay Pacific
Internationale vlucht terug naar huis in Economy Class

Huurauto

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

Accommodaties

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

• Arrowtown Lodge Bed & Breakfast voor 2 nachten
Rosie's Room, Bed & Breakfast

• Kepler Mountain View Bed and Breakfast voor 3 nachten
One Bedroom Cottage

• Mt Maude Lodge voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• Glenfern Villas voor 2 nachten
One Bedroom Villa

• Teichelmann's Bed & Breakfast voor 1 nacht
Lodge Room, Bed & Breakfast

Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 23 november 2018

Referentie TE0010042

Reisadviseur Hendrik-Jan, 06 - 34 970 459
hendrik-jan@travelessence.nl



• Bendamere House Bed & Breakfast voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• Dehra Doon Chalets voor 3 nachten
Chalet

• Booklovers Bed & Breakfast voor 2 nachten
Room Ensuite, Bed & Breakfast

• Tongariro at Makotuku voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• Matipo Heights voor 3 nachten
Studio, Bed & Breakfast

• Oyster River Bed & Breakfast voor 3 nachten
Cottage, Bed & Breakfast

Activiteiten

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

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

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

• Abel Tasman Kayaks voor 2 personen
Kayak & Walk Combi Day Tour, including lunch

• Windborne Charters Sailing Adventures voor 2 personen
Day Sailing

Overig

• Interislander
Picton to Wellington Ferry Crossing Passenger

Prijs pp
€ 4.540,00

 Prijs totaal
€ 9.080,00
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