
UW BESTEMMING: NIEUW ZEELAND
30-daagse privé reis 

Nieuw Zeeland staat vooral bekend om het 
indrukwekkende natuurschoon. Vele 
natuurverschijnselen als vulkanen, fjorden, 
bergen, meren en regenwouden zijn er in dit 
land 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..

Onze reis begint in Auckland en eindigt in 
Christchurch.



KORTE ROUTE

Dag 1 Auckland
Dag 2 Auckland
Dag 3 Auckland – Bay of Islands
Dag 4 Bay of Islands
Dag 5 Bay of Islands - Takapuna
Dag 6 Takapuna – Coromandel
Dag 7 Coromandel
Dag 8 Coromandel – Whakatane
Dag 9 Whakatane – Rotorua
Dag 10 Rotorua
Dag 11 Rotorua – Lake Taupo
Dag 12 Lake Taupo – Napier
Dag 13 Napier – Wellington
Dag 14 Wellington
Dag 15 Wellington – Picton – Marlborough Sounds
Dag 16 Marlborough Sounds
Dag 17 Marlborough Sounds - Nelson
Dag 18 Nelson
Dag 19 Nelson - Punakaiki
Dag 20 Punakaiki – Frans Josef
Dag 21 Frans Josef
Dag 22 Frans Josef - Wanaka
Dag 23 Wanaka
Dag 24 Wanaka - Queenstown
Dag 25 Queenstown – Te Anau
Dag 26 Te Anau
Dag 27 Te Anau - Dunedin
Dag 28 Dunedin
Dag 29 Dunedin – Mount Cook
Dag 30 Mount Cook - Christchurch



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 1 & 2

AUCKLAND → De autoreis begint in Auckland, de eerste hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Al snel 

werd deze titel aan Wellington gegeven vanwege de meer centrale ligging. 

Auckland wordt omringd door water, met de Tasmaanse Zee aan de ene kant en de Pacifische

Oceaan aan de andere kant. In en rondom het centrum zijn veel musea, kunstgalerijen en 

parken gelegen.

U kunt ervoor kiezen een Auckland Harbour Cruise bij te boeken, waarbij de stad vanaf het 

water te zien is. De enthousiaste schipper vertelt hierbij over de historie van de stad.

Hotel Sky City Grand wordt aangeraden vanwege de ligging aan de haven van Auckland en 

heeft een fantastisch uitzicht op de skyline van de stad.

Dag 3 & 4

AUCKLAND → BAY OF ISLANDS (241 KM) → Vanuit Auckland naar de Bay Of Islands, waar u 

twee nachten verblijft. De Bay of Islands kent een subtropisch klimaat. Het telt ongeveer 150 

kleine eilandjes, waarvan sommige geheel zijn begroeid met pohutukawa-bomen. Er liggen 

grillige baaien, uitgestrekte zandstranden, hoge duinen en diepblauw water. Er zijn diverse 

watersportmogelijkheden waaronder zeilen, waterskiën, diepzeeduiken en vissen. 

Het kleine historische plaatsje Russel is een goede locatie om heerlijke visgerechten te eten in 

een van de vele  restaurantjes.

Voor de echte strandliefhebbers raden wij Sanctuary Bay of Islands aan. Dit prachtige en luxe 

hotel ligt aan het strand en geeft een spectaculair uitzicht over de Bay of Islands!

Dag 5

BAY OF ISLANDS → TAKAPUNA (370 KM) → Via de westkust rijdt u weer terug richting

Auckland. Er kan onderweg een bezoek worden gebracht aan het Waipoua Forest, waarin wel

duizend jaar oude bomen staan. De overnachting is in Takapuna, een dorpje ten noorden van 

Auckland.



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 6 & 7

TAKAPUNA → COROMANDEL (176 KM) → Na Takapuna rijdt u naar het prachtige schiereiland 

Coromandel, met vele mooie baaien. Een bezoek aan de Cathedral Cove en Hot Water Beach , 

waar warmwaterbronnen onder het zand borrelen, is zeker de moeite waard. Hier kunt u een gat in 

het zand graven en van uw eigen privé-spa genieten. De mogelijkheid bestaat om de Coromandel

Full Day Walk bij te boeken, waarbij u een wandeling maakt begeleid door een gids die u van alles 

vertelt over de flora en fauna van de schitterende omgeving.

Dag 8

COROMANDEL → WHAKATANE (216 KM) → U reist verder richting het zuiden, langs de kust naar

Whakatane, de kiwi-hoofdstad van de wereld. 

Whakatane komt tot leven met lokale muzikanten en touring bands in de zomermaanden. De stad 

heeft een druk winkelcentrum met tal van cafe’s, eetgelegenheden, een hele reeks van outlets, 

modewinkels, boekhandels en nog veel meer. 

Whakatane heeft een vloot van charterboten, die bezoekers de kans geeft om het kristalheldere 

water van de baai te zien, te duiken en andere watersporten te beoefenen, een bezoek te brengen 

aan de enige actieve vulkaan van Nieuw Zeeland of om te zwemmen met dolfijnen. 

Dag 9 & 10

WHAKATANE → ROTORUA (86 KM) → Na de kust het binnenland in. Naar het geothermische

wonderland van Rotorua, waar de Maori-cultuur nog steeds actief is en de zwavellucht nadrukkelijk

aanwezig is. Zeker de moeite waard is Waiotapu met de 20-meter hoog spuitende geiser Lady 

Knox. Ook lekker ontspannen in de natuurlijke Polynesian Spa staat bij velen hoog op het lijstje. 

In het Whakarewarewa Thermal Village kunt u een traditioneel Maori-concert bijwonen tijdens

een 'Hangi' diner. 



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 11

ROTORUA → LAKE TAUPO (82 KM) → Om even helemaal tot rust te komen, kan dit uitstekend aan

het Lake Taupo. Genieten van het helderblauwe water van het meer en onderweg vooral veel foto’s

maken bij de Huka Falls. 

Het verblijf is in Acacia Cliffs Lodge, de accomodatie ligt op een klif met een prachtig uitzicht op 

het meer en de Bergen. Het biedt een keuze uit 4 privé suites, elk met een eigen balkon, een

moderne badkamer en uitzicht op het meer of de tuin.

Dag 12

LAKE TAUPO → NAPIER (143 KM) → De volgende stop is het leuke Napier. Napier is een prettige 

plaats om te verblijven. Napier ligt aan de oostkust van het Noordereiland en heeft een 

Mediterraan klimaat. In 1931 is de oorspronkelijke stad door een aardbeving verwoest. De 

wederopbouw heeft plaatsgevonden in een decennium waarin de Art Deco-stijl bijzonder populair

was. Het centrum van Napier is tegenwoordig dan ook een waar openlucht museum. In 2007 is 

Napier, als eerste locatie in Nieuw-Zeeland, genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoed-lijst 

vanwege de art deco-architectuur. Gelegen in het centrum van het pittoreske Napier verblijft u in 

het luxe 5-sterrenhotel, dat ligt op 2 minuten lopen van de Napier Botanische Tuinen. 

Dag 13 & 14

NAPIER → WELLINGTON (315 KM) → Vervolgens gaat de reis verder naar Wellington. De hoofdstad

van Nieuw-Zeeland, gelegen aan een imposante haven. De stad kan ontdekt worden vanaf de 

Mount Victoria. Hier heeft u een schitterend uitzicht over Wellington en de Cook Strait. Het hart 

van de stad is The Harbourfront , waar je veel winkels, cafés, restaurants en hotels vindt. 



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 15 & 16

Dag 17 & 18

WELLINGTON → PICTON → MARLBOROUGH SOUNDS → Vandaag wordt de auto ingeleverd voor de 

overtocht naar het Zuidereiland. Met een watertaxi wordt u vervolgens naar  uw accommodatie in 

de Marlborough Sounds gebracht, waar u twee nachten verblijft. De Marlborough Sounds vormen 

een prachtig fjordengebied. Wandelliefhebbers zijn hier compleet op hun plek. Maar ook 

wijnliefhebbers zitten hier goed, want de wijnen uit deze regio behoren tot een van de beste 

wijnen in de wereld. Wij bieden een leuke excursie die de wijngaarden combineert met een 

verkenningstocht per fiets door de regio. Het verblijf in het 5-sterren resort in Queen Charlotte 

Sound, biedt luxe appartementen met een eigen balkon met uitzicht op de baai. 

MARLBOROUGH SOUNDS → NELSON (110 KM) → De watertaxi brengt u terug naar Picton, waar u 

een auto ophaalt. Vervolgens gaat de reis verder langs de Queen Charlotte Sound naar Nelson, 

waar u twee nachten verblijft. Nelson is de uitvalsbasis voor een bezoek aan het Abel Tasman

National Park. Hier zijn mooie 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. 

Een bezoek aan het WOW & Classic Cars Museum is ook de moeite waard. 

Dag 19

NELSON → PUNAKAIKI (267 KM) → Vanuit Nelson door het ongelooflijk mooie landschap van het 

Buller-ravijn naar Westport. Hier kunt u de zeeleeuwenkolonie bij Cape Foulwind bezoeken. De 

route gaat verder langs de ruige kust naar Punakaiki met de bijzondere Pancake Rocks.



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 20 & 21

Dag 24

PUNAKAIKI → FRANZ JOSEF (267 KM) → De reis gaat verder naar het indrukwekkende landschap 

van de gletsjers. Franz en Fox zijn de twee bekendste gletsjers. Het gebied rond de twee gletsjers 

is een onderdeel van het Te Wahipounamu, een park dat op de werelderfgoedlijst  van UNESCO 

staat. Franz Josef is de steilste en best toegankelijke gletsjer ter wereld. Vanaf de parkeerplaats 

aan het eind van de Glacier Access Road loopt u in 20 min naar het eerste uitzichtpunt waar u de 

gletsjer ziet. Naar de voet van de gletsjer is het een uurtje wandelen.

Dag 22 & 23

FRANZ JOSEF → WANAKA (287 KM) → Het plaatsje Wanaka is onbedorven, niet overvol, en van de 

bezoekers wordt niet anders verwacht dan dat ze eens lekker genieten van de rust. Heel wat 

anders dan het nabijgelegen Queenstown. De meeste bezoekers komen hier om te zwemmen, 

vissen ,varen en wandelen. Talrijke wandelingen zijn beschikbaar in het gebied, van een uur tot 

vier dagen.

Via de Haast Pass Highway en Lake Wanaka rijdt u naar Wanaka, waar u twee nachten verblijft. 

Wanaka is de toegangspoort tot het Mount Aspiring National Park. 

WANAKA → QUEENSTOWN (70 KM) → De volgende stop tijdens uw autoreis is Queenstown. Deze 

bekende en redelijk hooggelegen toeristenplaats heeft veel te bieden. In de winter is het een 

wintersportplaatsje met veel cafeetjes en restaurants met een gezellige sfeer. In de zomer kunt u 

bijvoorbeeld een rit maken per Skyline Gondola naar Bob’s Peak. Queenstown staat ook bekend als 

de plaats van avonturen en extreme sporten, en wordt daarom ook wel de avonturen-hoofdstad 

van Nieuw-Zeeland genoemd. Het hotel St Moritz Queenstown ligt in het hart van Queenstown en 

kijkt uit over Lake Wakatipu en de bergketen The Remarkables.



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 25 & 26

Dag 29

Dag 27 & 28

QUEENSTOWN → TE ANAU (170 KM) → Op naar de fjorden Milford Sound of Doubtful Sound, die 

vanuit Te Anau te bereiken zijn. De Milford Sound is een prachtig, 22 kilometer lang fjord. De rit

van Te Anau naar de Milford Sound is ronduit schitterend. U kunt ook een zogenaamde Overnight 

Cruise bijboeken naar zowel de Milford Sound als de Doubtful Sound. Een unieke ervaring om 

optimaal van te genieten.

TE ANAU → DUNEDIN (290 KM) → Vanuit Te Anau een oversteek naar de oostkust van het 

Zuidereiland, Dunedin. In Dunedin staat de belangrijkste universiteit van Nieuw-Zeeland: de 

University of Otago. Het nabijgelegen beschermde schiereiland Otago is de woonplaats van een

kolonie albatrossen en de zeldzame geel-oog pinguïns. Vanuit het station van Dunedin kan men 

een historische treinreis maken door het achterland van deze stad; over en door de bergen, over 

oude bruggen, door tunnels en over en langs riviertjes.

DUNEDIN → MOUNT COOK (317 KM) → Daar sta je dan in het hart van het Zuidereiland aan de 

rand van het felblauwe Lake Pukaki. Oneindige bossen en bergen, met de witte bergtoppen van 

Mount Cook die er hoog boven uitsteken. Terecht gekomen in het decor van The Lord of the Rings. 

Naast bergen en meren vind je in deze omgeving ook machtige gletsjers.

Dag 30

MOUNT COOK → CHRISTCHURCH (336 KM) → 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 een aantal gotische gebouwen 

rijk waaronder de Christchurch kathedraal en het Canthebury museum.

Na het bezoek aan Christchurch eindigt de autoreis. 


