Reisinformatie

Nieuw-Zeeland
3 t/m 25 februari 2020

Verblijf

We reizen met jonge luxe 6-persoonscampers door het overweldigend mooi Nieuw- Zeeland. Wisselende landschappen,
veranderend klimaat, ongerepte natuur en de prachtige vergezichten zullen een blijvende indruk op je maken.
Activiteiten
We starten onze reis op het Zuidereiland in het fraai
Christchurch. Daar halen we onze campers op en na een goede
nachtrust kan de reis beginnen. We rijden het eerste deel van
de reis over het Zuidereiland. We genieten van prachtige
baaien en berglandschap. We gaan naar de Milford sound
fjordenland, een ongekend en uniek fjordengebied. We gaan
naar de Franz Josef Fox Gletsjers, een van de meest
toegankelijk gletsjers ter wereld. Af en toe even wat actiefs?
Dat kan geregeld worden in the Southern Lakes van het
Zuidereiland waar je onder andere kunt wildwaterraten. We
reizen verder en genieten van rots landschappen met het
uitzicht op kliffen. Even later sta je weer tussen de wijngaarden
van verstilde dorpjes.
Een avondje genieten van de
ondergaande zon op strand. Waar kan het niet in NieuwZeeland; het land van de talloze stranden.
Op het Noordereiland gaan we een paar dagen op bezoek bij
de zeer gastvrije gereformeerde gemeente van Carterton.
Maak kennis met de jongeren en gezinnen van deze bijzondere
gemeente. Reken maar dat we van harte welkom zijn.
Dan gaan verder op onze reis over het Noordereiland en
bezoeken de Waitomo caves omgeving door oeroude bossen.
Uieteraard gaan we genieten van het helderblauwe Lake Taupo. We komen zeker bij Rotorua met zijn zwavelbronnen
en verdiepen ons in de Maoiri cultuur. De grootste geiser van het Noordereiland kan niet ontbreken op het programma.
De reis wordt beëindigd in het noorden van het Noordereiland in Auckland waar we onze campers inleveren
Vervoer
Vlucht
We vliegen met Emirates volgens het volgende schema (De tijdstippen zijn
onder voorbehoud van wijzigingen.)

Tussenstop is in Dubai. De tijden zijn onder voorbehoud.
1 EK 150
3FEB AMS DXB HK20
2200
2 EK 412
4FEB DXB CHC HK20
1015
3 EK 449 24FEB AKL DXB HK20
2115
4 EK 147 25FEB DXB AMS HK20
0810
(DXB = Dubai, CHC = Christchurch, AKL =
Auckland)

0745+1
1400+1
0525+1
1240

Campers
We hebben bij Britz campers drie van deze 6-persoons campers gehuurd met alles erop en eraan.
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Bijzonderheden
Gezondheid
Voor deze reis moet je beschikken over een
normale gezondheid en goede conditie.
Daarnaast moet je mobiel zijn.
Reispapieren
Je hebt geen visum nodig voor Nieuw-Zeeland. Voor de
overstap in Dubai is geen visum nodig. Je paspoort moet
minimaal zes maanden geldig zijn. Voor een reis door
Nieuw-Zeeland heb je een paspoort nodig dat tot
minimaal drie maanden na vertrek uit Nieuw-Zeeland
geldig is. Dat betekent vanwege de eisen in Dubai dat je
paspoort minimaal 6 maanden geldig moet zijn als je uit
Nederland vertrekt. Naast een geldig paspoort dient u voor het huren van een auto ook je Nederlandse rijbewijs en
een internationaal rijbewijs mee te nemen.
Reissom
Inclusief
Vliegtickets
Camperhuur en brandstof voor 4000 km
Overnachtingen op basic campings of vrije natuur
Ferry tussen Noorder- en Zuidereiland
Exclusief:
Eten en drinken. Reken op 250 Euro. Dit is afhankelijk
van eigen keuzes en de mogelijkheid om zelf te koken.
Excursiegelden: Reken op 150 Euro. Ook dit zal
afhangen van de keuzes van de groep.
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