
UW BESTEMMING: NIEUW ZEELAND
14-daagse privé reis 

Nieuw Zeeland staat vooral bekend om het 
indrukwekkende natuurschoon. 
Natuurverschijnselen als vulkanen, fjorden, 
bergen, meren en regenwouden zijn er in dit 
land overvloedig te vinden. 
Gecombineerd met de vriendelijkheid van de 
Nieuw-Zeelanders, de leuke steden en de 
gezonde en lekkere keuken, maakt een 
vakantie naar Nieuw-Zeeland een verrassende 
en unieke ervaring..

De reis begint in Auckland en eindigt in 
Christchurch en de hoogtepunten van het 
Noorder- en Zuidereiland komen aan bod.



KORTE ROUTE

Dag 1 Aankomst Auckland

Dag 2 Auckland – Pauanui, Coromandel Peninsula

Dag 3 Coromandel – Rotorua

Dag 4 Rotorua – Lake Taupo

Dag 5 Lake Taupo – Wellington

Dag 6 Ferry Wellington – Picton + Marlborough Sounds, Waterfall Bay

Dag 7 Waterfall Bay

Dag 8 Waterfall Bay, Marlborough Sounds – Motueka, Abel Tasman National Park

Dag 9 Motueka, Abel Tasman National Park

Dag 10 Motueka – Nelson – Queenstown

Dag 11 Queenstown, excursie omgeving

Dag 12 Queenstown, excursie Milford Sounds

Dag 13 Queenstown – Christchurch

Dag 14 Vertrek Christchurch



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

DAG 1: Aankomst in Auckland 

De autoreis begint in Auckland, de eerste hoofdstad van Nieuw-Zeeland maar al snel werd de titel aan 

Wellington gegeven vanwege de meer centrale ligging. In en rondom het centrum zijn veel musea, 

kunstgalerijen en parken gelegen en aan de overkant van de Auckland Harbour bridge ligt het stadje 

Devonport. Hier is het koloniale verleden nog steeds tastbaar is en het charmante centrum is een van de 

eerste nederzettingen van het land met prachtig gerestaureerde oude villa's. 

Na aankomst op de luchthaven van Auckland staat de huurauto klaar voor vertrek naar Devonport.

Overnachting in 1 x King Windsor room in  Peace & Plenty Inn (B&B)

DAG 2: Auckland – Coromandel Penisula – Pauanui ( 151km, ca. 2 uur rijden) 

Vanuit Devonport vertrek naar het prachtige schiereiland Coromandel, met vele mooie baaien. 

Pauanui Beach is met 3 km goudkleurig zand is een van de meest populaire kustlijnen van The Coromandel. 

Het schilderachtige landschap biedt een ideale locatie voor een verscheidenheid aan sportieve activiteiten. 

Overnachting 1 x Tawa Treehut (B&B)

DAG 3: Pauanui - Rotorua (193km, ca 4 ½ uur rijden)

Via het surfplaatsje Whangamata en goudmijndorpje Waihi naar het geothermische wonderland van 

Rotorua, waar de Maori-cultuur nog steeds actief is en de zwavellucht nadrukkelijk aanwezig is. 

De moeite waard is Waiotapu met de 20-meter hoog spuitende geiser Lady Knox. Ook kun je er  ontspannen 

in de natuurlijke Polynesian Spa of een traditioneel Maori-concert bijwonen tijdens een 'Hangi' diner. 

Overnachting in 1 x Lakeview room in Black Swan Lakeside Boutique (B&B)

DAG 4: Rotorua – Lake Taupo ( 92km, ca. 1 uur rijden) 

Het grootste meer van Nieuw-Zeeland, Lake Taupo, is gevormd door één van de grootste vulkanische 

explosies ooit. Je kan in de omgeving van Taupo diverse leuke, korte wandelingen maken naar bijvoorbeeld 

Huka Falls of  langs de oever van het meer.

Ovenachting in 1 x deluxe in Hilton Lake Taupo (B&B)

http://www.peaceandplenty.co.nz/
https://www.pukapark.co.nz/about/
https://www.blackswanhotel.co.nz/home/
https://www3.hilton.com/en/hotels/new-zealand/hilton-lake-taupo-AKLLTHI/index.html


DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

DAG 5: Lake Taupo - Wellington ( 372km, ca. 5 uur rijden) 

Vervolgens gaat de reis verder naar de hoofdstad Wellington, gelegen aan een imposante haven. Vanaf  

Mount Victoria heb je een schitterend uitzicht over de stad en de Cook Strait. Het hart van de stad is The 

Harbourfront met veel winkels, cafés en restaurants.

Overnachting in 1 x superior king in Sofitel Wellington (B&B)

DAG 6: Wellington – Picton – Waterfall Bay, Marborough Sounds

Vandaag wordt de auto ingeleverd in Wellington en stap je aan boord van de ferry voor de overtocht naar 

het Zuidereiland. Per bootje vaar je verder naar Marlborough Sounds, waar je twee nachten verblijft. 

De Marlborough Sounds vormen een prachtig fjordengebied en een eldorado voor wandelaars en 

wijnliefhebber, de wijnen uit deze regio behoren tot een van de beste wijnen van het land.

Overnachting in Seaview room in Raetihi Lodge ( B&B)

DAG 7: Verblijf Marlborough Sounds

De Raetihi Lodge ligt in alle rust verscholen in de natuur en biedt een mooi uitzicht op de oceaan net 

spectaculaire  zonsondergangen.

DAG 8: Waterfall Bay, Marborough Sounds – Picton – Motueka (180km ca. 2 ½ uur rijden) 

Per boot terug naar Picton waar de huurauto klaarstaat en verder via Nelson naar Motueka. 

In het Abel Tasman National Park zijn idyllische baaien te vinden, die alleen per boot te bereiken zijn. 

Het contrast van de witte stranden met de zee en het groene regenwoud is adembenemend. 

Diner & overnachting 1 x standard in The Resurgence (HB)

DAG 9: Verblijf in The Resurgence

Deze luxe eco-lodge in Nieuw Zeeland, in de buurt van Abel Tasman National Park, regio Nelson is gelegen 

in de prachtige Riwaka-vallei, op 20 hectare bos. Je wordt omringd door inheemse vogels en rust. 

DAG 10: Motueka – Nelson  (ca 46 km, 40 min rijden) – Queenstown

Per auto naar Nelson Airport waar de huurauto wordt ingeleverd en vanwaar de vlucht naar Queenstown

vertrekt. Meet & Greet & transfer naar het hotel in Queenstown voor overnachting.

Overnachting in 1 x Remarkables room in  Queenstown Park Boutique Hotel (B&B)

http://www.sofitel-wellington.com/
http://www.raetihilodge.co.nz/
https://www.resurgence.co.nz/
https://www.queenstownparkhotel.co.nz/queenstown-boutique-hotel


DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

DAG 11: Excursie Queenstown en omgeving

Queenstown is het gehele jaar door een aantrekkelijke plek voor outdoor activiteiten. In de winter kun je er 

skiën met veel cafeetjes en restaurants met een gezellige sfeer. In de zomer kun je er met de Skyline Gondola 

omhoog naar Bob’s Peak. Vandaag bezoek met gids aan Queenstown Hill view point en de Kawarau Bridge, de 

thuisbasis van 's werelds eerste en meest beroemde Bungy Jump op 43 meter. Verder staat een wijnproeverij 

in Gibbston Valley op het programma en een bezoek aan  Arrowtown, een charmant en eigenzinnig dorp met 

een fantastische ligging en filmlocatie van  “Lord of the Ring”. Daarna volgt een 1 ½ uur tocht per “jet boat”.

Overnachting in Queenstown Park Boutique Hotel (B&B)

DAG 12: Queenstown, Excursie per bus/ nature cruise naar Milford Sounds

Vertrek per bus via de kust lijn van Wakatipu Meer en Te Anau naar Milford Sounds waar je aan boord stapt 

voor een boottocht van 2,5 uur naar de Tasmanië Zee inclusief lunch. Aan de eind van de middag terug naar 

Queenstown per bus  en overnachting in Queenstown Park Boutique Hotel (B&B)

DAG 13: Queenstown – Christchurch Central City

Transfer naar het vliegveld van Queenstown voor de vlucht naar Christchurch. 

Meet & Greet op het vliegveld waarna een transfer naar The George Hotel voor overnachting in 1 x 

Excecutive room (B&B).

Christchurch is de grootste stad van het Zuidereiland en is vooral bekend door zijn vele parken en botanische 

tuinen. Door het hart van de stad stroomt de pittoreske rivier de Avon. Christchurch is gesticht door de 

Engelse kolonisten die het de naam van de kerk op Oxford gegeven hebben. De stad is nog steeds 

herstellende van een aardbeving uit 2011 de veel schade heeft aangericht.

DAG 14 : Christchurch Central City – Airport ( ca 16 min)

Transfer naar het vliegveld van Christchurch voor de vlucht naar huis.  

https://www.thegeorge.com/


ARRANGEMENTSPRIJS

vanaf. € 4395 per persoon op basis van 2 personen

• 11 x overnachtingen in genoemde accommodatie (B&B)
• 2 x overnachtingen in The Resurgence gebaseerd op half pension
• 2 x binnenlandse vluchten: Nelson – Queenstown & Queenstown - Christchurch
• huurauto van dag 1 – 10 ( Toyota Corolla Sedan of iets gelijks), automaat
• 2 x transfer per boot naar Waterfall Bay v.v. met Cougar line
• 4 x privé transfers
• 1 x dag excursie Queenstown & omgeving 
• 1 x excursie per bus/ cruise naar Milford Sounds v.v.

INCLUSIEF:

EXCLUSIEF:

• Internationale vluchten
• Niet genoemde entreebewijzen 
• Niet genoemde maaltijden 
• Fooien, drankjes en uitgaven van persoonlijke aard 
• Calamiteitenfonds € 2,50
• Dossier Kosten € 50 per nota
• Reis- en annuleringsverzekering 
• Eventuele extra activiteiten/excursies
• Eventueel “Scenic flight” van Milford Sounds naar Queenstown, supplement € 290 per persoon

Prijzen en programma zijn onder voorbehoud  van  wijzigingen en beschikbaarheid.

Wij vertrouwen erop dat u zich, met behulp van de door ons opgestelde offerte, een duidelijk beeld 
kunt vormen van de beschikbare mogelijkheden. 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen en /of opmerkingen hebben, neemt u dan 
gerust contact met ons op. 

Op al onze reizen zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de voorwaarden van de garantieregeling van de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden en van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds 
Reizen, mede van toepassing. 


