5-weekse rondreis door NieuwZeeland in het teken van
natuur en Maori cultuur
36 dagen door Nieuw-Zeeland

19-11-2018

Uw reis op de kaart
Nieuw-Zeeland

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

vrijdag 2 maart 2018

Vlucht
2 personen

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.
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1

zaterdag 3 maart 2018

Accommodatie

vertrek zondag 4 maart 2018

1 nacht

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 L'hotel Causeway Bay Harbour View

Hong

Kong
Standard Room, Bed & Breakfast
In het hart van Hong Kong staat het indrukwekkende hoge L’hotel Causeway Bay,
met veertig verdiepingen en 275 gastenkamers. De accommodatie bevindt zich in
een legendarisch deel van de stad, dat wordt omgeven door rijke geschiedenis van
traditie en cultuur. Zo staat tegenover het hotel een historische tyfoon
schuilplaats, die in 1883 werd gebouwd en een veilige plaats bood aan vissers. U
verblijft in de Standard Room, een moderne gastenkamer met uitzicht op Hong
Kong. Op het dak van hotel vindt u een zwembad en ook vanuit de fitnessruimte
heeft u een panoramisch uitzicht op de stad. U kunt gebruikmaken van de sauna
en de wifi-verbinding.
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zondag 4 maart 2018

Vlucht
2 personen

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.
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maandag 5 maart 2018

Vlucht
2 personen

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.
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maandag 5 maart 2018

Autohuur

terugbrengen vrijdag 6 april 2018

32 dagen

Europcar New Zealand - Super Inclusive
Verhuurder

Europcar

Verzekering

Met verzekering

Type

Compact SUV 2WD (CFAR)

Eigen risico

$0

Aantal dagen

32

Kilometer beperking

Onbeperkt

Versnelling

Automaat

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: http://
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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maandag 5 maart 2018

Accommodatie

vertrek woensdag 7 maart 2018

Canterbury near Christchurch

2 nachten

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 Kiwilifestyle. Vanuit hier vertrekt ook de trein de TranzAlpine: één van de mooiste treinritten ter
wereld.

Uw verblijf in Quickenberry Lodge & Guesthouse
Windwhistle
Room, Bed & Breakfast & Dinner
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 Rakaiarivier. 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.
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woensdag 7 maart 2018

Activiteit
2 personen

Earth & Sky Night Star Gazing

Lake Tekapo

Night Star Gazing Mount John Observatory - 23:00
Er vertrekken elke avond Stargazing-tochten vanaf het kantoor van Earth & Sky in Lake
Tekapo. U wordt naar de sterrenwacht gebracht die hoog boven het stadje uit torent en
zult daar de schitterende zuidelijke hemel afspeuren. Door middel van een telescoop, een
verrekijker en het blote oog zult u fantastische dingen zien, zoals de Melkweg, het
Zuiderkruis, Alpha-Centauri - onze dichtstbijzijnde buurster op 4,3 lichtjaar verwijderd en Sirius, de helderste ster aan de hemel. U bekijkt en leert over de dichtstbijzijnde
melkwegstelsels en de Magelhaense Wolken die samen aan de hemel staan met
sterrenbeelden als Orion de Jager en de Schorpioen. Misschien heeft u zelfs het geluk
sterrenhopen zoals het mooie Juwelendoosje te zien, of ontzagwekkende planeten,
enorme wolken van gas en stof en verre melkwegstelsels die tot uw verbeelding zullen
spreken.
Earth & Sky verzorgt alle apparatuur en een gids. We raden u aan om warme kleding te dragen tijdens deze tocht,
aangezien het zelfs in de zomer koud kan zijn op de berg. De excursie duurt ongeveer twee uur. U wordt verzocht
niet later dan 15 minuten vóór aanvang van de excursie aanwezig te zijn bij het kantoor van Earth and Sky in Tekapo
Village. De vertrektijd is afhankelijk van de zonsondergang. U wordt verzocht op de dag van uw excursie te bellen
naar het kantoor via 0064 (0)3 6806950 voor de exacte vertrektijd. U krijgt dan tevens te horen of de excursie
doorgaat, want soms kan het voorkomen dat deze wordt geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden.
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woensdag 7 maart 2018

Accommodatie

vertrek vrijdag 9 maart 2018

2 nachten

Tekapo & Mt Cook

Zuidereiland

Met 3764 meter is Mt Cook de hoogste berg van Nieuw Zeeland. De berg is het middelpunt
van het nationale park Aoraki/Mount Cook, een uitgestrekt gebied met negentien toppen van
meer dan drieduizend meter hoogte en verscheidene gletsjers waaronder de Tasman-gletsjer.
Om de berg en de gletsjers van dichtbij te verkennen hoeft u niet te klimmen; u kunt met een
helikopter naar de top worden gebracht. Tekapo is het donkerste gebied in Nieuw Zeeland en
staat bekend om de heldere nachten. Deze plek leent zich uitermate goed om sterren te
kijken, waarvoor u bij de sterrenwacht Mount John Observatory terecht kunt. Verder zijn in
het gebied verschillende wandelingen te maken, al dan niet onder begeleiding van een gids.

Uw verblijf in Peppers Bluewater Resort

Lake Tekapo

Deluxe Lakeview Hotel Room, Bed & Breakfast
Peppers Bluewater Resort ligt aan de oever van Lake Tekapo, in het hart van de
Mackenzie Country en op twee kilometer van het dorpje Tekapo. Tijdens uw
verblijf in het resort bent u omgeven door het landschap van de Zuidelijke Alpen.
Bij het Rakinui restaurant van Peppers Bluewater Resort kunt uit dineren met
uitzicht op het meer. De gerechten in het restaurant zijn geïnspireerd op het
platteland van Nieuw-Zeeland.
U verblijft in de Deluxe Lakeview Hotel Room met, zoals de naam al doet
vermoeden, uitzicht op Lake Tekapo vanaf uw balkon. De kamer heeft een
tweepersoonsbed en een badkamer met douche. U kunt tijdens uw verblijf
gebruikmaken van wifi.
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vrijdag 9 maart 2018

Accommodatie

vertrek zondag 11 maart 2018

Wanaka

2 nachten

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 Te Wanaka Lodge

Wanaka

Lodge Room, Bed & Breakfast

Te Wanaka Lodge is een bed & breakfast in het centrum van Wanaka. De lodge ligt
in een tuin en beschikt over dertien kamers en een cottage. De kamers zijn
eenvoudig met een en suite badkamer en een klein terras. In de tuin bevindt zich
in een cottage. De cottage heeft een kleine kitchenette en beschikt over een en
suite badkamer. Te Wanaka Lodge is een basic accommodatie, maar is gelegen op
een centrale plek in Wanaka.
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zondag 11 maart 2018

Accommodatie

vertrek maandag 12 maart 2018

1 nacht

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.

5-weekse rondreis door Nieuw-Zeeland in het teken van natuur en Maori cultuur - 36 dagen door Nieuw-Zeeland

19-11-2018

10

maandag 12 maart 2018

Accommodatie

vertrek dinsdag 13 maart 2018

1 nacht

Fiordland National Park

Zuidereiland

Het Fiordland National Park is 1,2 miljoen hectare groot en is met ruige bergen,
regenwouden en watervallen een echt natuurparadijs. Het staat niet voor niets op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Fiordland ligt in het zuidwesten van het Zuidereiland
en heeft als hoogtepunt twee fjorden, de zestien kilometer lange Milford Sound en de veertig
kilometer lange Doubtful Sound. U kunt beide fjorden bezoeken per boot. Tijdens de tocht is
de kans groot dat u dolfijnen, pelsrobben en pinguïns ziet. Daarnaast leeft in dit gebied de
bijzondere Kea papegaai. Het gebied is zeer fotogeniek dankzij de zogenaamde mirror pools,
waar u de bergen in het water ziet weerspiegelen. Fiordland biedt daarnaast ook voldoende
mogelijkheden voor wandelaars.

Uw verblijf in Doubtful Sound Overnight Cruise - Fiordland
Navigator Doubtful Sound
Shared Quad Cabin, Bed & Breakfast & Dinner
U gaat aan boord van de Fiordland Navigator voor een tweedaagse tocht door de
Doubtful Sound. Een fjord dat bekend staat om zijn watervallen en bijzondere
dieren, zoals pelsrobben, dolfijnen en pinguïns. Uw reis begint in Manapouri, met
een korte boottocht over Lake Manapouri. Vervolgens wordt u per bus, over de
Wilmot Pass, naar de Deep Cove gereden. Hier wacht de Fiordland Navigator op u.
Een boot met een groot dek, dat plaats biedt aan zeventig passagiers.
Onderweg krijgt u van een ervaren gids uitleg over het ontstaan van het fjord en
kunt u, afhankelijk van de weersomstandigheden, zwemmen en kajakken. In de
avond kunt u bij helder weer vanaf het bovenste dek de sterrenhemel bekijken. Na
een nachtrust in een gedeelde cabin met stapelbedden en gedeelde badkamer,
vaart u de volgende ochtend terug naar de Deep Cove. Hiervandaan reist u weer
terug naar Manapouri.
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dinsdag 13 maart 2018

Accommodatie

vertrek donderdag 15 maart 2018

Makarora

2 nachten

Zuidereiland

Veel mensen rijden de gebieden rondom Makarora voorbij. Zonde, want u geniet hier van de
mooiste natuur in bijvoorbeeld Mount Aspiring National Park. Het gehucht Makarora ligt op
zestig kilometer van Wanaka. Wij raden u aan om de boodschappen in Wanaka te doen,
aangezien Makarora alleen een lokale pub heeft. Makarora staat verder bekend om de wilde
natuur met bergen en valleien. Hier komen drie rivieren bij elkaar, namelijk de Makarora
River, Wilkin River en Young River. Deze drie rivieren eindigen in de Makarora River en
uiteindelijk in Lake Wanaka. Vissers, wandelliefhebbers en fietsfanaten zijn in Makarora aan
het juiste adres.
Neem dan ook uw intrek in een gezellige lodge en maak kennis met de lokale gastvrijheid.
Een tip van ons: ga net als een echte Kiwi barbecueën op de veranda en zie de zon achter de
bergen zakken. Al dit moois mag u niet overslaan: Makarora is een must!

Uw verblijf in Makarora River Ranch

Makarora

Cottage, Bed & Breakfast
Bij Makarora River Ranch wordt u verwelkomt door de gastheer en gastvrouw
Craig en Eileen. U ervaart hier hoe het is om op een boerderij te leven. De
accommodatie is namelijk een boerderij uit 1861 met 4.000 hectare grond, waar
voornamelijk schapen, edelherten en runderen leven. De boerderij vindt u in de
Makarora Valley, aan de rand van Mount Aspiring National Park en boven Lake
Wanaka.
De cottage heeft een terras met uitzicht over de bergen en de boerderij. Op het
terras kunt u ook barbecueën. In de cottage vindt u een keuken, een eethoek en
een woonkamer. De slaapkamer is voorzien van een tweepersoonsbed en een sofa
bed. De cottage beschikt niet over wasfaciliteiten en wifi.

5-weekse rondreis door Nieuw-Zeeland in het teken van natuur en Maori cultuur - 36 dagen door Nieuw-Zeeland

19-11-2018

12

woensdag 14 maart 2018

Activiteit
2 personen

Wilkin Jet & Helicopters

Makarora

Siberia Wilderness Adventure
U zult de hoogtepunten van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland op een unieke manier
beleven als u met Wilkin Jet & Helicopters op pad gaat. U ontdekt de natuur die samen te
vatten is in wildernis, rivieren, gletsjermeren en de besneeuwde bergtoppen van Mt
Aspiring National Park. Tijdens de Siberia Wilderness Adventure tour beleeft u deze
natuur vanuit de lucht, te voet en vanaf het water. De tocht begint met een twintig
minuten durende helikoptervlucht over Mt Aspiring National Park, een ontdekkingsreis
over het gebied dat op UNESCO Werelderfgoedlijst staat. De helikopter landt in de
afgelegen Siberia Valley, waarvandaan u een drie uur durende wandeling gaat maken om
vervolgens in een jetboat te stappen. Met deze boot vliegt u als het ware over de Makarora
River en Wilkin River.
Al sinds 1968 is Wilkin Jet & Helicopters actief in het gebied ten westen van Makarora. De gidsen en piloten weten
tijdens de tour dan ook alles te vertellen over de geschiedenis en de geologie van het gebied.
Wij raden u aan tijdens de tocht stevige wandelschoenen te dragen. Tijdens de winter is het verstandig om warme
kleding te dragen, zoals handschoenen en een waterdichte jas. Zorg ervoor dat u uw zonnebril, zonnebrandcrème
en insectenwerend middel bij u heeft.
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donderdag 15 maart 2018

Accommodatie

vertrek zaterdag 17 maart 2018

Haast & Bruce Bay

2 nachten

Zuidereiland

Haast en Bruce Bay zijn twee kustplaatsen aan de West Coast op het Zuidereiland van NieuwZeeland. Beide plaatsen liggen tussen Wanaka, de Franz Josef gletsjer en de Fox gletsjer in.
Haast en Bruce Bay staan bekend om leuke accommodaties en zijn beide een goede
tussenstop tijdens uw reis. Zo kunt u in Bruce Bay wandelen over het strand en de historische
bezienswaardigheden bezoeken. Haast is gelegen in het hart van Te Wahipounamu World
Heritage Area. Een gebied met nationale parken die u kunt bezoeken.

Uw verblijf in Mahitahi Lodge

Bruce Bay
Totara Room, Bed & Breakfast & Dinner
De Mahitahi Lodge is een goed uitgangspunt voor dagtrips naar de nabijgelegen
Fox- en Franz Josef gletsjers en Lake Matheson. Op 500 meter van de
accommodatie ligt Bruce Bay Beach. Uw gastheer en -vrouw John en Jacqui zijn
het grote voorbeeld van de echte Nieuw-Zeelandse gastvrijheid. John is een visser
en Jacqui een ervaren kok. De producten voor het diner komen regelrecht uit hun
tuin en zijn supervers. De lodge heeft twee gastenkamers en een suite. Alle kamers
zijn voorzien van een eigen badkamer en de suite heeft een eigen keuken. In de
gedeelde tuin vindt u de hot tub, waar u als gast gebruik van kunt maken.
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zaterdag 17 maart 2018

Accommodatie

vertrek maandag 19 maart 2018

Punakaiki & Hokitika

2 nachten

15

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 Bach on the Beach

Greymouth

Cottage
De naam Bach (wat wordt uitgesproken als Batch) staat voor een klein vakantie- of
strandhuisje en is afgeleid van ‘bachelor pad’ (huisje voor een vrijgezel). Bach on
the Beach ligt op iets meer dan 20 kilometer ten noorden van Greymouth. De
accommodatie is een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan de Pancake Rocks,
deze liggen net ten noorden van uw strandhuis.
Bach on the Beach biedt accommodatie aan maximaal zes personen. Het huisje
heeft een ruime woonkamer, een keuken en wasfaciliteiten. Vanaf uw eigen terras
aan het strand kunt u ’s avonds genieten van een prachtige zonsondergang. Pal
voor de deur van uw accommodatie ligt het strand. Bij eb kunt u hier zelf op zoek
gaan naar verse mosselen. U verblijft hier op basis van zelfverzorging. Wij raden u
aan om boodschappen te doen voor u naar de accommodatie gaat, in de omgeving
zijn geen winkels te vinden.
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maandag 19 maart 2018

Accommodatie

vertrek donderdag 22 maart 2018

Kaikoura

3 nachten

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 SurfWatch Getaway Cottages

Kaikoura

Sharkey's Cottage
Het uitzicht vanuit de tuin van deze accommodatie is spectaculair met de oceaan
aan de ene kant en de ruige Seaward Kaikoura Mountain Range aan de andere
kant. Deze cottages bevinden zich op ongeveer vijftien minuten rijden vanaf
Kaikoura. De cottage waarin u verblijft bevindt zich achter het hoofdgebouw in de
tuin. Sharkey's cottage heeft een slaapkamer en een bedbank in de woonkamer. U
heeft de beschikking over een keuken en een eigen terras. Uw host Lynn houdt
verschillende dieren, zoals kippen, geiten en alpaca's. Tijdens uw verblijf kunt u
haar helpen de dieren te voeren.
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dinsdag 20 maart 2018

Activiteit
2 personen

Whale Watch Kaikoura

Kaikoura

Whale Watching Tour
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.
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donderdag 22 maart 2018

Ferry
2 personen

Interislander
Ferry: Picton naar Wellington - 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.
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donderdag 22 maart 2018

Accommodatie

vertrek zaterdag 24 maart 2018

Wellington City

2 nachten

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

Double 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.
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zaterdag 24 maart 2018

Accommodatie

vertrek zondag 25 maart 2018

Kapiti Island

1 nacht

Noordereiland

Kapiti Island is een beschermd natuurgebied en het domein van een plaatselijke Maorifamilie die het eiland al 150 jaar beheert. De familie Barrett verwelkomt u met oprechte
Maori-gastvrijheid en laten u op verantwoorde wijze kennismaken met het natuurgebied, de
gevarieerde plantengroei, tal van inheemse vogelsoorten en de Kiwi. Het eiland staat
internationaal bekend als een paradijs voor vogelliefhebbers, maar ook als u geen fanatieke
vogelaar bent biedt Kapiti Island u een unieke ervaring. Uitheemse diersoorten en planten
worden van het eiland geweerd waardoor de inheemse flora en fauna alle kansen krijgen om
te leven. Dit is één van de hoogtepunten van het Noordereiland van Nieuw Zeeland.

Uw verblijf in Kapiti Island Nature Lodge

Kapiti Island
Overnight Kiwi Spotting Tour, Cabin, Bed & Breakfast & Dinner
De Kapiti Island Nature Lodge maakt onderdeel uit van Kapiti Island Alive, een
initiatief van plaatselijke Maori-families. U wordt hier ontvangen met oprechte
Maori-gastvrijheid. Kapiti Nature Lodge is de enige accommodatie op het eiland.
Het is een bescheiden accommodatie, van origine een familie-onderkomen, dat in
de loop van de tijd is uitgebouwd om ook bezoekers onder te kunnen brengen.
U verblijft in een van de cabins. Alle cabins hebben twee stapelbedden en een
kleine veranda. Verder maakt u gebruik van gedeelde sanitaire voorzieningen,
gelegen in het hoofdgebouw op zo'n 50 meter afstand van de cabin. Alle
maaltijden zijn bij uw verblijf inbegrepen en worden in de lodge geserveerd. De
maaltijden zijn gezamenlijk met de andere gasten.
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zondag 25 maart 2018

Accommodatie

vertrek dinsdag 27 maart 2018

2 nachten

Central Plateau & Tongariro

21

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 Suites at The Rocks

Horopito

Whakapapa Suite, Bed & Breakfast
Vanaf het terras bij uw suite heeft een spectaculair uitzicht over de Ruapehu
bergen. Deze accommodatie is geopend in 2014 en voldoet aan alle moderne eisen
die u kunt stellen aan een aangenaam verblijf. The Rocks Tongariro Suites biedt
vier suites met allemaal een veranda met barbecue. In uw suite vindt u een
badkamer, een magnetron en wifi. Om uw verblijf extra comfortabel te maken
hebben drie van de vier suites een elektrische deken en een vrijstaand bad. Er is
een gedeelde wasserette, waarvan u op aanvraag en tegen betaling gebruik van
kunt maken. Deze accommodatie biedt u de kans om ontspannen na te genieten
van bijvoorbeeld een dag in het nabijgelegen Tongariro National Park.
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dinsdag 27 maart 2018

Accommodatie

vertrek donderdag 29 maart 2018

Hawkes Bay & Napier

2 nachten

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

Napier 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.
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donderdag 29 maart 2018

Activiteit

vertrek vrijdag 30 maart 2018

2 personen

Te Urewera Treks - Overnight trip

Ngaputahi

One Night Bush Camp & Tree Planting, Tent, Bed & Breakfast & Dinner
De tour staat in het teken van een boom planten in het Te Urewera regenwoud. U wordt
om 16:00 uur bij het Bush Camp in Ngaputahi verwacht, waar u uw lokale Maori-gids
ontmoet. In de avond verblijft u bij het kamp en gaat u barbecueën onder het genot van
een Nieuw-Zeelandse wijn. In het Bush Camp zijn warme douches aanwezig. De volgende
dag start u na het ontbijt met een korte wandeling, over goed begaanbare paden, naar het
gebied waar u een boom gaat planten. Onderweg krijgt u verhalen en legenden van de
Maori te horen en wordt uitleg gegeven over de belangrijke rol van bomen in de Maoritraditie. Vervolgens zult u zelf boomsoorten, zoals de Rimu, Totara en Matai, gaan
planten. De boom die u plant zal over 1000 jaar nog altijd deel uitmaken van het
regenwoud. Uw aandeel in de restauratie van het gebied verleent u de status van Kaitiaki
Tautoko: beschermer van het regenwoud. Als bijdrage aan het herstel en behoud van het regenwoud, doneert
TravelEssence voor elke deelnemer $25 aan het Te Urewera Rainforest Restoration Trust.
U dient goede wandelschoenen, een dag rugzak, een drinkfles met water, zonnebrandcrème en insectenwerend
middel mee te brengen.
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vrijdag 30 maart 2018

Accommodatie

vertrek zondag 1 april 2018

Rotorua

2 nachten

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 City Lights Boutique Lodge

Rotorua

Kea Room, Bed & Breakfast
City Lights Boutique Lodge ligt op slechts tien minuten rijden van Rotorua. Deze
charmante accommodatie bevindt zich op de helling van Mount Ngongotaha. De
accommodatie beschikt over drie kamers, een cottage en een appartement.
U verblijft in de Kea Room. Uw kamer is voorzien van een badkamer. De lodge
beschikt over een buiten spa, een grote gedeelde patio, een fitnessruimte, een
infraroodsauna en wifi. Wanneer u in een van de kamers verblijft kunt u van deze
faciliteiten gebruikmaken.

5-weekse rondreis door Nieuw-Zeeland in het teken van natuur en Maori cultuur - 36 dagen door Nieuw-Zeeland

19-11-2018

24

zondag 1 april 2018

Accommodatie

vertrek maandag 2 april 2018

Auckland City

1 nacht

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 The Sebel Auckland Viaduct Harbour
Auckland
City View Studio Suite

Dit ruime hotel biedt een verblijf in stijl en is gelegen nabij het centrum en alle
hoogtepunten van Auckland. Het appartement-hotel biedt u uitzicht op de
indrukwekkende stad en op de haven Viaduct Harbour. Het hart van het
uitgaansgedeelte ligt voor de deur van het hotel en biedt een scala aan
eetgelegenheden. Uw studio suite heeft een keuken met minibar en koelkast, een
badkamer met een douche en bad. U kunt daarnaast gebruikmaken van
airconditioning.
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maandag 2 april 2018

Accommodatie

vertrek donderdag 5 april 2018

3 nachten

Bay of Islands

26

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 Bay of Islands Cottages

Russell

Nikau Cottage, Bed & Breakfast
In het subtropische noorden van Nieuw-Zeeland liggen de vier eco-cottages van
Bay of Islands Cottages. De accommodatie van Jenny en Peter Sharpe ligt vlak bij
Russell en zijn stranden. Nikau Cottage biedt door de hoge ligging uitzicht op zee.
De cottage beschikt over een kitchenette en een veranda. U kunt gebruikmaken
van de gasbarbecue en kajaks om de baai te verkennen. In Russell vindt u een
museum waar u meer leert over de Maori, de lokale geschiedenis en Captain Cook.
Daarnaast kunt u in de omgeving vissen, golfen of dolfijnen spotten tijdens een
cruise.
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Accommodatie

vertrek vrijdag 6 april 2018

Matakana

1 nacht

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.
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vrijdag 6 april 2018

Vlucht
2 personen

Cathay Pacific
Internationale vlucht 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.
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Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 3 maart 2018 tot 7 april 2018 en is gebaseerd op 2

personen.

Reiziger 1 - volwassene

Datum

19 november 2018

Reiziger 2 - volwassene

Referentie

TE0010045

Reisadviseur

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

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 Christchurch
• Cathay Pacific
Internationale vlucht naar huis in Economy Class

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

Accommodaties
• L'hotel Causeway Bay Harbour View voor 1 nacht
Standard Room, Bed & Breakfast
• Quickenberry Lodge and Guesthouse voor 2 nachten
Room, Bed & Breakfast & Dinner
• Peppers Bluewater Resort voor 2 nachten
Deluxe Lakeview Hotel Room, Bed & Breakfast
• Te Wanaka Lodge voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast
• Kepler Mountain View Bed and Breakfast voor 1 nacht
One Bedroom Cottage
• Doubtful Sound Overnight Cruise from Manapouri voor 1 nacht
Shared Quad Cabin, Bed & Breakfast & Dinner

• Makarora River Ranch voor 2 nachten
Cottage, Bed & Breakfast
• Mahitahi Lodge voor 2 nachten
Totara Room, Bed & Breakfast & Dinner
• Bach on the Beach voor 2 nachten
Cottage
• Surfwatch Bed & Breakfast voor 3 nachten
Sharkey's Cottage
• Booklovers Bed & Breakfast voor 2 nachten
Double Room Ensuite, Bed & Breakfast
• Kapiti Island Nature Lodge voor 1 nacht
Overnight Kiwi Spotting Tour, Cabin, Bed & Breakfast & Dinner
• Tongariro Suites at The Rocks voor 2 nachten
Whakapapa Suite, Bed & Breakfast
• Havelock House voor 2 nachten
Napier Suite, Bed & Breakfast
• City Lights Boutique Lodge voor 2 nachten
Kea Room, Bed & Breakfast
• The Sebel Auckland Viaduct Harbour voor 1 nacht
City View Studio Suite
• Bay of Islands Cottages voor 3 nachten
Nikau Cottage, Bed & Breakfast
• Sugarloaf Lodge voor 1 nacht
Lodge Room, Bed & Breakfast

Activiteiten
• Earth & Sky Night Star Gazing voor 2 personen
Night Star Gazing Mount John Observatory
• Wilkin Jet & Helicopters voor 2 personen
Siberia Wilderness Adventure
• Whale Watch Kaikoura voor 2 personen
Whale Watching Tour
• Te Urewera Treks - Overnight trip voor 2 personen
One Night Bush Camp & Tree Planting, Tent, Bed & Breakfast & Dinner

Overig
• Cathay Pacific
Airport tax & surcharges, per person
• Interislander
Ferry: Picton naar Wellington

Prijs pp
€6.700,00

Prijs totaal
€13.400,00
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