
Beknopte	  reisbeschrijving	  

	  

Dag	  1-3:	  Auckland	  &	  Rotorua	  
Bij	  de	  rondreis	  is	  1	  overnachting	  in	  
Auckland	  inbegrepen,	  uiteraard	  kunt	  u	  dit	  
desgewenst	  verlengen	  om	  Auckland	  en	  
omgeving	  te	  verkennen	  alvorens	  u	  
Auckland	  achter	  u	  laat	  en	  naar	  Rotorua	  
afreist.	  
	  
Rotorua	  is	  een	  populaire	  vakantie-‐
bestemming	  en	  biedt	  een	  diversiteit	  aan	  
activiteiten.	  Op	  het	  kratermeer	  kan	  worden	  
gevist.	  Er	  zijn	  verschillende	  geothermische	  
spa	  centra	  en	  het	  is	  het	  centrum	  van	  de	  
Maori-‐cultuur.	  Uiteraard	  is	  de	  geother-‐
mische	  activiteit	  het	  meest	  opvallende	  in	  dit	  
gebied.	  Dit	  fenomeen	  is	  duidelijk	  zichtbaar	  
wanneer	  u	  Rotorua	  nadert	  en	  u	  de	  grond	  
ziet	  borrelen	  en	  stoom	  afgeven.	  	  
	  
Dag	  4-6:	  Napier	  &	  Wellington	  
Via	  het	  in	  Art-‐Deco	  stijl	  gebouwde	  stadje	  
Napier	  gaat	  de	  reis	  naar	  Wellington.	  In	  de	  
hoofdstad	  van	  Nieuw-‐Zeeland	  vindt	  u	  
regeringsgebouwen,	  het	  nationale	  museum	  
Te	  Papa,	  kunstgaleries	  en	  een	  enorm	  
aanbod	  aan	  cafés	  en	  restaurants.	  Vanaf	  
Mount	  Victoria	  heeft	  u	  een	  schitterend	  
uitzicht	  over	  de	  stad.	  In	  de	  omgeving	  van	  

Wellington	  vindt	  u	  wijngebieden	  en	  verschillende	  wijnhuizen.	  	  
	  
Vanaf	  Wellington	  vaart	  de	  InterIsland	  ferry	  naar	  Picton	  op	  het	  Zuidereiland.	  De	  3	  uur	  durende	  
overtocht	  is	  voor	  velen	  een	  hoogtepunt	  van	  de	  reis,	  aangezien	  deze	  prachtige	  panoramische	  
plaatjes	  van	  de	  omgeving	  oplevert.	  	  
	  
Dag	  7-8:	  Blenheim	  of	  Marlborough	  Sounds	  
Bij	  aankomst	  op	  het	  Zuidereiland	  is	  de	  overnachtingsplaats	  afhankelijk	  van	  het	  accommodatie	  
niveau.	  De	  omgeving	  van	  Blenheim	  wordt	  gedomineerd	  door	  vele	  wijngaarden	  en	  wijnhuizen.	  
Bij	  de	  superior	  en	  deluxe	  optie	  gaat	  u	  per	  watertaxi	  vanaf	  Picton	  naar	  een	  afgelegen	  plekje	  in	  de	  
Marlborough	  Sounds	  waar	  u	  de	  komende	  nachten	  verblijft.	  	  
	  
Dag	  9-10:	  Abel	  Tasman	  National	  Park	  
De	  volgende	  bestemming	  is	  Abel	  Tasman	  National	  Park,	  dit	  bijzondere	  park	  is	  bekend	  geworden	  
vanwege	  de	  adembenemende	  mooie	  goudgele	  stranden	  en	  de	  wandelmogelijkheden	  langs	  de	  
Coastal	  Track.	  	  Een	  tocht	  per	  kajak	  is	  ook	  zeker	  de	  moeite	  waard.	  
	  
Dag	  11-12:	  Punakaiki	  &	  Franz	  Josef	  of	  Fox	  Glacier	  
Aan	  de	  ruige	  en	  geïsoleerde	  westkust	  van	  het	  Zuidereiland	  ligt	  Punakaiki,	  vlakbij	  Paparoa	  
National	  Park,	  met	  de	  bijzondere	  rotsformatie	  Pancake	  Rocks.	  	  
	  
Verder	  zuidelijk	  treft	  u	  Franz	  Josef	  en	  Fox	  Glacier	  aan.	  Deze	  gletsjers	  zijn	  ontstaan	  in	  de	  Southern	  
Alps	  met	  uitlopers	  tot	  aan	  het	  regenwoud,	  waar	  ze	  slechts	  250	  meter	  boven	  de	  zeespiegel	  
uitkomen.	  Er	  worden	  hier	  vele	  optionele	  excursies	  aangeboden	  in	  de	  vorm	  van	  rondvluchten,	  
eventueel	  in	  combinatie	  met	  een	  gletsjerwandeling.	  	  



	  
Dag	  13-14:	  Queenstown	  
Dan	  arriveert	  u	  in	  Queenstown	  met	  als	  bijnaam	  ‘Adventure	  Capitol	  of	  the	  World’.	  Het	  
toeristische	  stadje	  heeft	  een	  schitterende	  ligging	  aan	  Lake	  Wakatipu	  met	  op	  de	  achtergrond	  de	  
bergketen	  de	  Remarkables.	  Het	  stadje	  wordt	  het	  gehele	  jaar	  door	  bezocht,	  zo	  verandert	  het	  in	  de	  
wintermaanden	  in	  een	  populair	  skioord.	  	  
	  
Tijdens	  de	  zomermaanden	  kunt	  u	  uw	  keuze	  maken	  uit	  diverse	  optionele	  activiteiten,	  van	  een	  
tocht	  met	  een	  jetboat	  of	  een	  ontspannen	  rondje	  golf	  tot	  een	  4WD	  avontuur	  naar	  Skippers	  
Canyon.	  	  
	  
Dag	  15-18:	  Te	  Anau	  &	  Invercargill	  
Vanuit	  Te	  Anau	  kunt	  u	  optioneel	  een	  cruise	  boeken	  over	  Milford	  of	  Doubtful	  Sound.	  U	  kunt	  zelfs	  
een	  overnachting	  in	  Te	  Anau	  vervangen	  door	  een	  overnightcruise.	  	  
	  
Southland	  is	  een	  bijzondere	  regio	  met	  nog	  vele	  onontdekte	  plekjes.	  In	  een	  van	  de	  meest	  zuidelijk	  
gelegen	  plaatsen,	  Invercargill,	  overnacht	  u.	  Het	  dorpje	  Bluff	  ligt	  een	  half	  uurtje	  verder	  en	  is	  
bekend	  om	  zijn	  oesters.	  Voor	  een	  bijzondere	  optionele	  excursie	  kunt	  u	  hiervandaan	  de	  boot	  
nemen	  naar	  Stewart	  Island,	  een	  eiland	  met	  bijzondere	  flora	  en	  fauna,	  waaronder	  de	  kiwi.	  	  
	  
Dag	  19-22:	  Dunedin,	  Oamaru	  of	  Lake	  Tekapo,	  Christchurch	  
Via	  de	  Catlins	  Coast	  reist	  u	  naar	  Dunedin,	  een	  universiteitsstad	  met	  een	  herkenbare	  Schotse	  
achtergrond.	  Op	  het	  nabijgelegen	  Otago	  Peninsula	  treft	  u	  onder	  andere	  pinguïns	  en	  albatrossen	  
aan.	  Via	  Oamaru	  of	  Lake	  Tekapo	  gaat	  de	  reis	  verder	  naar	  het	  eindpunt	  Christchurch.	  
	  
Verlengingen	  vanuit	  Auckland	  
	  
Voorafgaand	  aan	  de	  22-‐daagse	  autorondreis	  kunt	  u	  een	  bezoek	  brengen	  aan	  de	  Bay	  of	  Islands	  of	  
aan	  Waiheke	  Island.	  Wanneer	  u	  de	  rondreis	  in	  omgekeerde	  richting	  besluit	  te	  maken	  is	  het	  een	  
prima	  afsluiting.	  
	  
	  

http://www.qasholidays.nl/info/2/46/cruises-en-expedities-in-nieuw-zeeland.html

