Nova Zelandija – self drive
INDIVIDUALNO POTOVANJE
Odhodi: po dogovoru
CHRISTCHURCH – MT. COOK – MOERAKI BOULDERS – DUNEDIN – TE ANAU – MILFORD SOUND –
QUEENSTOWN – FRANC JOSEF – CHRISTCHURCH – KAIKOURA – PICTON – WELLINGTON – TAUPO –
ROTORUA – HOBBITON – COROMANDEL - AUCKLAND
POTOVANJE SE ZAČNE V CHRISTCHURCHU IN KONČA V AUCKLANDU. POT IZ SLOVENIJE TRAJA 3-4
DODATNE DNI (SKUPAJ 19-20 DNI). POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŠELJAM.

V nadaljevanju vam predstavljamo osnovno pot, ki pa jo lahko nadgradite z raznimi
adrenalinskimi aktivnostmi, obiskom vinarn, trekingi, panoramskimi poleti, ogledom vulkana
White Island …
PREDVIDEN PROGRAM:
1. dan CHRISTHCHURCH: » Haere Mai «. Dobrodošli na Novi Zelandiji. Prevzem avtomobila na letališču in vožnja
do motela. (P)
2. dan CHRISTCHURCH – MT. COOK – OMARAMA. Priporočamo krajši ogled Christchurcha, nato pa se podajte
na pot čez ravnice Canterbury Plains v okrožje MacKenzie Country. Tu si lahko ogledate cerkev Dobrega pastirja.
Obiščite nacionalni park Mt. Cook National Park, ki je je na seznamu svetovne dediščine in obsega več kot 70.000
hektarjev prekrasne alpske pokrajine. Tu imate na voljo raznorazne aktivnosti: od gorskega kolesarjenja, pohodov,
poletov preko ledenikov … Sledi vožnja do majhne, gostoljubne vasice Omarama. (P)
3. dan OMARAMA – MOERAKI BOULDERS – DUNEDIN. Pot lahko nadaljujete čez dolino Waitaki v mestece
Oamaru. Oglejte si mistične okrogle skale Moeraki boulders, nato pa nadaljujte vožnjo proti mestu Dunedin Edinburgu juga. Oglejte si to viktorijansko mesto, ki združuje škotske korenine in elegantno arhitekturo. (P)

4. dan DUNEDIN – CENTRAL OTAGO – TE ANAU. Uživajte v čudovitih pogledih na Otago Peninsulo. Z Dunedina
se odpravite v notranjost dežele – ta lahko prečkate bogate kmetijske površine, preden prispete na obalo jezera Te
Anau, ki predstavlja izhodišče za obisk v Narodnega parka Fiordland. (P)

5. dan TE ANAU – MILFORD SOUNDS – QUEENSTOWN. Odpravite se skozi dolini Eglinton in Hollyford preden
se spustite v kanjon Cleddau Canyon. Skozi Homerjev predor se lahko popeljete v spektakularni Milford Sound svetovno znano naravno čudo. Obdaja ga osupljiva pokrajina, mogočna gorovja, spektakularni fjordi ter slikoviti
slapovi. Tu se lahko podate na plovbo z ladjico in obiščete fjord Milford Sound, ter opazujte divje živali. Na poti
nazaj se lahko ustavite pri jezerih Mirror Lakes, potem pa nadaljujte pot do vrhunske počitniške in adrenalinske
prestolnice Nove Zelandije - mesta Queenstown. (P)
6. dan QUEENSTOWN. Ta dan lahko izkoristite za raziskovanje mesteca Queenstown in njegove okolice. Na voljo
imate pisano paleto raznovrstnih športnih aktivnosti od – bungee jumpinga, vožnje s čolnom jetboat, skoka s
padalom, križarjenj na jezeru Wakatipu, raziskovanja rudnikov zlata, raftinga, obiska okoliških hribov ali ležernega
obiska kavarn, barov, trgovin in galerij. (P)
7. dan QUEENSTOWN – HAAST PASS – FRANZ JOSEF. Ta dan naj vas pot popelje mimo slikovitega jezera
Hayes, ter mesta Arrowtown, ki je bilo območje zgodnje poselitve in zlate ere. Postanite pri jezeru Wanaka in uživajte
v čudovitih razgledih na neokrnjeno naravo in nedotaknjena jezera Mt Aspiring in nacionalni park Westland National
Park. Na zahodni obali lahko občudujete dva ledenika - Fox and Franz Josef. (P)
8. dan FRANZ JOSEF – TRANZALPINE – CHRISTCHURCH. Od ledenika Franc Jozef se lahko povzpnete čez
prelaz Arthur Pass. Po želji se lahko odpravite na slikovito vožnjo z znanim vlakom TranzAlpine – to je ena izmed
najbolj slikovitih vožen z vlakom na svetu. Popelje vas preko južnih Alp, masovnih viaduktov, rečnih dolin in sotesk
do mesta Christchurch. (P)
9. dan CHRISTCHURCH – KAIKOURA – BLENHEIM. Ta dan začnite že zgodaj in se podajte do obmorskega
mesteca Kaikoura – ekoturistične destinacije, kjer lahko opazujte kite glavače. Pot nadaljujte do mesteca Blenheim–
tu lahko obiščete kakšno vinsko klet in okusite raznoliko paleto znanih Marlborough vin. (P)
10. dan BLENHEIM – PICTON – WELLINGTON. Kratka vožnja vas pripelje do slikovitega ribiškega mesteca
Picton. Tu se vkrcate na trajekt in uživate na vožnji do prestolnice Nove Zelandije. V kolikor vam čas dopušča
priporočamo obisk muzeja Te Papa. (P)

11. dan WELLINGTON – TAUPO – ROTORUA. Ta dan naj vas pot popelje preko kmetijskih zemljišč, skozi narodni
park Tongariro, do največjega novozelandskega jezera Taupo. Na poti proti Rotoruri lahko postanete in si ogledate
mogočne slapove Huka Falls. Prihod do mesta Rotorue – centra maorske kulture in geotermalnega mesteca ki slovi
po svojih gejzirjih ter termalnih vrelcih. (P)

12. dan ROTORUA. Priporočamo obisk Te Puia, rezervata Te Whakarewarewa Thermal Reserve in centra Maorske
kulture. Tukaj boste priča toplotnim čudesom narave. Zvečer vam priporočamo obisk maorske vasi Tamaki Village,
kjer boste lahko uživali v tradicionalnem in kulturnem programu, si ogledali maorskem ples Haka in poskusili
tradicionalno pripravljeno večerjo Hangi. (P)
13. dan ROTORUA – HOBBITON – PAUANUI. Obiščite regijo Waikato. Po želji ogled Hobitona – filmskega
prizorišča Gospodarja prstanov in Hobita. Pot nadaljujte do mesteca Pauanui, priljubljenega novozelandskega
počitniškega kraja. (P)
14. dan PAUANUI – COROMANDEL. Polotok Coromandel je znan po svojih neokrnjenih plažah, gozdovih,
ležernem vzdušju in predstavlja ena izmed najbolj priljubljenih počitniških destinacij. Priporočamo obisk plaže Hot
Water beach in Cathedral Cove. (P)

15. dan COROMANDEL – AUCKLAND. Vožnja do mesta jader. Po želji obisk najvišje zgradbe na južni polobli –
Skytower… (P)
16. dan AUCKLAND. Vračilo avtomobila na letališču Auckland. Konec potovanja.
Odhodi so možni vsak dan. Program lahko prilagodimo individualnim željam.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi od:

1398,00€

*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz okoliških letališč je
1100,00€.
Cena vključuje:
- 15 nočitev v preprostih penzionih,
- najem avtomobila klase A (Toyota Yaris ali podobno) za 16 dni,
- stroške priprave in organizacije potovanja.
Opomba: namestitve so v nekaterih krajih skromnejše.
Možnost doplačila za višjo kategorijo hotela in/ali avtomobila.
Obdobje: cena je okvirna in velja za potovanje skozi celo leto, razen v obdobju nov – jan, ko so
cene višje. Pokličite za ponudbo.
Doplačila po želji (na osebo):
- letalski prevoz
- karta za trajekt
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Plačila na kraju samem:
- strošek goriva, parkirnin
- vstopnine
POGOSTA VPRAŠANJA – INFORMACIJE ZA LAŽJO ODLOČITEV:
Dokumenti za prevzem avtomobila: voznik potrebuje kreditno kartico (Visa, Mastercard) in mednarodno vozniško
dovoljenje.

DRUGI PODATKI:
VIZE: Za vstop na Novo Zelandijo vizum ni potreben za potovanja, ki trajajo do 90 dni. Potrebujete potni list, ki je
veljaven vsaj še 6 mesecev po datumu izstopa iz države.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga
na voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih
v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …)
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.

