Joker Avontuur, Trekkings en expedities, Nieuw-Zeeland

Groepsreis: Nieuw-Zeeland
Reiscode: NZ AE

www.joker.be/NZ AE
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Over deze reisf o rmule
Vragen? We zijn er vo o r jo u!

Wie Nieuw-Z eeland zegt, denkt aan actie en natuur, een fantastische bestemming dus om met sportieve
reisgenoten het Nieuw-Z eelandse buitenleven te ervaren. Voel je de adrenaline stromen bij het idee
om met rugzak, tent en kookpotten op trektocht te gaan? Be our guest!

Deze reis is iets voor jou als je...
3 van Nieuw-Z eelands mooiste meerdaagse wandelingen wil doen.
houdt van stevige meerdaagse trekkings.
graag met je hebben en houden door de natuur stapt.
niet vies bent van je eigen potje te koken en te slapen in tentjes.
door Nieuw Z eeland wilt reizen met het openbaar vervoer.

Programma
Vertrekvergadering
Je reis begint eigenlijk al op de vertrekvergadering enkele weken voor vertrek. Kom hier zeker naartoe
want je ontmoet er niet alleen je reisgenoten en reisbegeleider! Er worden ook belangrijke praktische
afspraken gemaakt en het is het ideale moment om antwoord te krijgen op je vragen. Vanaf 2 maanden
voor vertrek vind je bij elke vertrekdatum de datum van je vertrekvergadering en na boeking word je
hiervan ook op de hoogte gehouden via mail.

Dag 1-3: Wellington
Vanuit Brussel vliegen we naar Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Z eeland waar we even moeten
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bekomen van de lange vluchten. We passen ons bioritme aan en bezoeken hét museum van NieuwZ eeland, Te Papa. We schudden onze spieren los tijdens een wandeling naar de top van Mount Victoria
van waar we een prachtig zicht hebben over de stad.

Dag 4 : Naar het zuidereiland
In de namiddag nemen we de ferry en steken we de Cook Strait over om vervolgens per bus verder
naar Nelson te rijden.

Dag 5-8: Heaphy T rack
Eindelijk, hier zijn we voor gekomen; onze eerste meerdaagse trekking, weg van de drukte. 's Morgens
vroeg nemen we de de shuttle bus naar de start van de trekking, we pakken onze rugzak op en zijn
vertrokken voor een tocht van 78,4 kilometer dwars door het Kahurangi N.P. De maximale hoogte
tijdens deze trekking is 915m. De eerste dag stappen we ongeveer 4u; de 2de dag stappen we meer
dan 7u, we moeten dus vroeg uit de veren. Ook dag 3 is een behoorlijk lange dag van 6u en de laatste
dag duurt ongeveer 5u. Op het einde van de trek staat er een busje te wachten dat ons terug naar de
bewoonde wereld brengt.

Dag 9-11: Per bus langs de West Coast
Met het openbaar vervoer reizen we langs de ruige westkust tot in Queenstown. Onderweg houden we
een dagje halt in Franz Josef. We laten onze vermoeide spieren rusten in een hotpool of maken een
wandeling in de omgeving. Facultatief is er ook de mogelijkheid om met een helikopter naar de Franz
Josef of de Fox gletsjer te vliegen en een wandeling op het ijs te maken. Nadien reizen we verder naar
Queenstown waar we tijd maken om proviand in te slaan voor de komende trekking.

Dag 12-14 : Routeburn T rack
De eerste trekking vond plaats in bos en kustgebieden, de 2de brengt ons de bergen in. Het is een vrij
korte trekking, slechts 33km maar echt wel spectaculair met een hoogte tot 1.255m. Na een transfer van
70km naar het startpunt is het nog enkele uren stappen naar de eerste campsite. Dag 2 is de zwaarste
dag die ons makkelijk 7u bezighoudt. De laatste dag stappen we naar de weg van Te Anua naar Milford
Sound waar we een korte transfer nemen naar de start van onze 3de trekking.
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Dag 15-18: Hollyf ord T rack
De 3de en laatste trekking op ons programma is de Hollyford Track. In 4 dagen overbruggen we 56km
van de bergen tot aan de kustlijn. We wandelen vooral door gematigd regenwoud, prachtige
begroeiing en veel vogels gegarandeerd. De sand flies moeten we erbij nemen. Ook hier zitten de
zwaarste dagen in het midden van de trekking met een dag van 8u en een dag van 7u stappen.
Gelukkig is het terrein vrij vlak die dagen want we volgen de oevers van Lake McKerrow.
Op het einde van de laatste dag staat er een sportvliegtuigje te wachten om ons naar Milford Sound te
vliegen, een wondermooie vlucht en een ware beloning voor het afzien.

Dag 19: Milf ord Sound
We maken een cruise in dit prachtige fjord en nemen nadien de bus naar Queenstown.

Dag 20-21: Queenstown
Deze stad is het mekka van de extreme sporten zoals rafting, benji springen, skydiven, … We hebben
nog enkele uren voor we op het vliegtuig naar huis stappen.

De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
Alle Joker-reizen zijn per definitie actieve reizen! Elke deelnemer van een Joker-reis heeft minimaal
een ‘normale’ conditie. Dit betekent dat er zeker sportieve momenten worden ingelast, die voor iedere
fitte persoon doenbaar moeten zijn. We gaan enkele
uren wandelen of fietsen en klimmen en dalen horen daarbij. De paden en wegen zijn over het
algemeen in goede staat. Volledige dagen te voet op pad gaan in een stad of op het platteland is
evident. Even belangrijk is een goede mentale ingesteldheid. We gaan immers op verkenning in een
land met andere voedingsgewoonten en mogelijk een vreemde cultuur. Met de juiste instelling verteer
je beter de temperatuurschommelingen, de lange transporttijden en de vermoeidheid na geleverde
inspanningen. Ook een open groepsgeest en een grote aanpassingsbereidheid worden op dit soort
reizen verwacht. Uiterst belangrijk is ook dat je uitgerust aan deze reis begint!

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat je als deelnemer een ‘goede’ fysieke conditie hebt.
Er kunnen stevige dagtochten en/of meerdaagse trektochten met een dagrugzak of deelbagage op het
programma staan. Klimmen en dalen zijn haast zeker van de partij. Ook fietstochten en andere sportieve
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inspanningen zijn mogelijk. Wekelijks sport beoefenen thuis is wenselijk! Samen met de fysieke
inspanning vragen de eventuele primitieve omstandigheden en onzekere weerscondities (hitte, vocht,
regen, sneeuw, wind, koude...) een goede conditie.

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat deelnemers een ‘zeer goede’ lichamelijke conditie
hebben. Er kunnen meerdaagse, pittige (kampeer)trektochten op het programma staan met behoorlijk
veel stapuren met deelrugzak of volledige bagage. Dit, samen met onzekere weersomstandigheden en
moeilijk begaanbare paden maken dat een zeer goede conditie vereist is. Wekelijks (meermaals) sport
beoefenen thuis is zéér wenselijk! Een degelijk uithoudingsvermogen, zowel mentaal als fysiek is
noodzakelijk. Eerdere ervaring met meerdaagse trektochten in de bergen is wenselijk!

Een ‘uitstekende’ fysieke conditie is nodig voor slechts enkele gedeelten van sommige ‘expeditiereizen’. Lange, meerdaagse, zéér pittige trektochten met veel stapuren óf met bagage inclusief tenten
en voeding (dus meer dan 15 kg), óf op grote hoogte óf in extreme (weers)omstandigheden, maken dat
je een groot uithoudingsvermogen nodig hebt, zowel fysiek als mentaal. Paden kunnen zéér steil, ruig
en rotsachtig zijn. Vanzelfsprekend doe je regelmatig aan sport. Eerdere ervaring met meerdaagse
trektochten in de bergen is een vereiste!

Prijzen
Inbegrepen in de basisprijs
Lijnvluchten Brussel - Wellington en Queenstown - Brussel
Voorafbetaalde luchthaventaksen
Gebruik van Joker-tenten en kampeermateriaal
Cruise op Milford Sound
Organisatiekosten
De diensten van een Karavaan-reisbegeleider
KBC-reisbijstandsverzekering

Inbegrepen in het budget
Kostenraming voor activiteiten, logementen, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden.
Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen in het budget.

Bijkomende inf o
Deze reis is een expedit ie omwille van een beperkt co mf o rt , de meerdaagse t rekt o cht en met
min.6u/dag st appen, door o nherbergzaam gebied, het slapen in t ent en, door zelf je bagage t e
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dragen en je eigen po t je te ko ken.
Aangezien we 3 trekkings combineren tijdens deze reis en deze maar een beperkt aantal
vertrekkers per dag toelaten, is vroeg boeken aangewezen. Enkel zo zijn we er zeker van dat we
voldoende plaatsen kunnen reserveren.

Wat je moet weten over deze reis
Laats te wijz ig ing o p: 18 / 11 / 2019

Actie en beleving
Via Joker maak je écht kennis met je bestemming en haar bevolking, dat zit ingebakken in onze manier
van reizen. Door de activiteiten die we doen, het transport en het logies die we kiezen en met het
duwtje in de rug van de reisbegeleider, heb je de kans om werkelijk wat te beleven en dingen te doen
die je misschien nooit eerder deed. En uiteraard is er ook tijd voor actie. Hoe we dat allemaal concreet
maken op deze reis, dat lees je hieronder.
Tijdens het overgrote deel van de reis doen we alles te voet. Op het einde van de reis komen we in
Queenstown waar allerhande extreme activiteiten gedaan kunnen worden, zoals bunjee- of
parachutespringen.
Tijdens de trekking wordt een actieve inbreng van iedereen verwacht bij het zetten van de tenten,
het koken en afwassen.
De 3 trekkings zijn alle 3 totaal verschillend, de filmpjes hieronder geven je alvast een goed beeld.
Heaphy Track
Routeburn Track
Hollyford Track

Duurzaam op reis
Joker streeft ernaar om op een duurzame manier te reizen, met respect voor mens, cultuur en natuur.
Dat blijft een zoektocht en is geen absolute waarheid met strikte regels en normen. De begeleider
inspireert je in het vinden van antwoorden, zowel op de vertrekvergadering als tijdens de reis. We
hechten veel belang aan het steunen van de lokale economie en dus de bevolking. Dit doen we door
te kiezen voor kleinschalige logementen en restaurants en door samen te werken met plaatselijke
organisaties en gidsen. Specifiek voor deze reis werden volgende 'duurzame' keuzes gemaakt.
Tijdens deze reis geen huurwagens; alle transfers worden met het openbaar vervoer (ferry en
bussen) of gecharterd transport gedaan. Daarnaast leggen we ook veel afstanden te voet af. Op het
einde van de laatste trekking nemen we een klein vliegtuigje om ons terug naar de bewoonde
wereld te brengen.
De tochten gaan telkens door natuurgebied, waar we uiteraard geen afval achterlaten, en enkel
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biologisch afbreekbare zeep, shampoo en dergelijke gebruiken.

Mensen ontmoeten
Reizen met Joker betekent mensen ontmoeten en een andere cultuur en manier van leven ontdekken.
Hoe we tijdens de reis kansen creëren om mensen te leren kennen, dat lees je hier.
Tijdens onze busritten hebben we ruim de tijd om met andere mensen te spreken. Ook op de
trekking komen we 's avonds vaak dezelfde mensen tegen en praten we bij over hoe zij de dag
ervoeren.
De eerste 2 trekkings zijn Great Walks, dit wil zeggen dat we overnachten aan bemande hutten,
iedere avond is er een briefing van de ranger die met plezier meer uitleg kan geven.

Documenten
Voor Nieuw-Z eeland heb je een internationale reispas nodig. Deze moet nog minstens 3 maanden
geldig zijn na de geplande retourdatum.
Sinds 1 oktober 2019, dan moet je op voorhand een elektronisch visum aanvragen. Dit doe je best
minstens 1 week voor vertrek, maar kan zeker vroeger. Het visum is geldig voor 2 jaar en je kan
meermaals Nieuw Z eeland binnenreizen.
Dit visum kan je online aanvragen via deze link en kost 12 NZ D via de website of 9 NZ D via de app. Om
het visum aan te vragen heb je je geldig paspoort, een kredietkaart en een emailadres nodig.
Daarnaast moet je ook een International Visitor Conservation and Tourism Levy aankopen. Dit kost nog
eens 35 NZ D en vraag je aan samen met de NZ eTa op dezelfde website.
Deze f o rmalit eit en zijn van t o epassing vo o r Belgische reizigers. Heb je een andere nat io nalit eit ,
check de vo o rwaarden bij de ambassade van het land waar je naart o e reist o f neem co nt act o p
met je Jo ker-reiskant o o r.

T ransport
Heen en t erug
Vaak vliegen we naar de reisbestemming, maar minibus of trein kunnen ook. Kies je voor een reis met
een vlucht dan is het goed om weten dat Joker samenwerkt met betrouwbare luchtvaartmaatschappijen.
We raden je aan om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren door middel van een bijdrage aan
BOS+ (www.joker.be/bosplus).
Het gebeurt dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchturen in de loop van het jaar wijzigen. De vluchturen
die je hieronder vindt, of die worden aangevuld van zodra ze beschikbaar zijn, zijn indicatief en geven
bij wijziging geen recht op annulering. Het definitieve vluchtenschema vind je in het vertrekdocument
dat je ten laatste 10 dagen voor vertrek via e-mail ontvangt. Ook eventuele info over minibus,
huurwagens of trein vind je hieronder.
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Vlucht uren

Reis met vert rek op 25/01/2020
VERT REK

AANKOMS T

BRUSSELS AIRPORT
25/01/20 - 20:15

DUBAI INT ERNAT IONAL
26/01/20 - 06:00

DUBAI INT ERNAT IONAL
26/01/20 - 09:55

MELBOURNE T ULLAMARINE VI
27/01/20 - 06:30

MELBOURNE T ULLAMARINE VI
27/01/20 - 09:10

WELLING T ON
27/01/20 - 14:50

QUEENST OWN
13/02/20 - 15:25

SYDNEY KING SFORD SMIT H
13/02/20 - 16:40

SYDNEY KING SFORD SMIT H
13/02/20 - 21:45

DUBAI INT ERNAT IONAL
14/02/20 - 05:15

DUBAI INT ERNAT IONAL
14/02/20 - 08:20

BRUSSELS AIRPORT
14/02/20 - 12:45

T er plaat se
We streven op onze bestemming naar een variatie aan transportmiddelen (trein, boot, fiets, bus of
gecharterde minibus, auto, te voet, …). De keuze voor openbaar of gecharterd vervoer hangt af van de
plaatselijke omstandigheden. Wanneer het risico bestaat dat we de schaarse plaatsen van de lokale
bevolking inpalmen op de bus, dan kiezen we voor gecharterd vervoer. Ook dat is verantwoord
transport.
Specif iek vo o r deze reis
We maken maximaal gebruik van het openbaar vervoer tijdens deze reis. Z o nemen we de ferry van
het noorder naar zuider eiland en gebruiken we bussen om ons van trekking naar trekking te brengen.
Enkel waar het openbaar vervoer ontoereikend is, charteren we transport. Dit is vooral tijdens het
laatste stuk naar de start van de trekking of van het einde van de trekking terug naar een grotere
plaats.
Aangezien onze laatste trekking (de Hollyford) eindigt op een plaats waar er geen weg is, gebruiken
we daar een klein sportvliegtuigje om ons terug naar de bewoonde wereld te brengen.
Voor de rest leggen we behoorlijk wat afstand te voet af.

Logies
We overnachten in kleine hotels en bij een aantal reizen in tenten. Ook een combinatie van beide is
mogelijk. De hotels, pensions of – bij een aantal reizen – campings zijn veelal in handen van
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plaatselijke families. Z o ondersteunen we de lokale economie. De logementen worden in naam van
Joker door de reisbegeleider gereserveerd waardoor hij/zij impact heeft op het verloop van de reis.
Daardoor kunnen de logies verschillen van reis tot reis. De overnachtingen betalen de deelnemers ter
plaatse vanuit het budget. Doorgaans variëren de logementen van basic, charmant tot wat meer
comfortabel, afhankelijk van het plaatselijke aanbod. Meestal slapen we in 2- of 3-persoonskamers,
maar ook 4- of meerpersoonskamers kunnen voorkomen. Een regelmatig wisselende kamerverdeling
maakt deel uit van onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal bedden per kamer
en het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling soms onvermijdelijk.
Specif iek vo o r deze reis
We slapen bijna iedere nacht per 2 in 3-persoonstenten die we zelf opstellen. Vaak overnachten we op
campsites aan de hutten op de trails. Het comfort op deze sites is vrij beperkt.
Tussen de tochten door overnachten we in motels of jeugdherbergen. Gewone lakens etc. zijn steeds
ter plaatse aanwezig. Handdoeken meestal ook, maar je dient er zelf toch één mee te nemen voor
tijdens het kamperen.
Joker maakt gebruik van degelijke tenten, meestal van een bekend merk, en ze hebben een
marktwaarde van ongeveer 250 euro. Draag zorg voor het materiaal, dan kan iedereen - ook jij - er
optimaal van genieten! Bevallen de tentjes jou? Je kan er eentje na je reis aankopen voor de
democratische prijs van 50 euro per tent.

Maaltijden
Lokale restaurantjes die ons tegen een redelijke prijs 'streekspecialiteiten' serveren zijn dé plaatsen om
een land niet alleen te bekijken maar letterlijk te ruiken en te proeven.
Culinaire specialiteiten voor deze reis zijn: Tijdens de trektochten koken we ons potje zelf, Joker
voorziet daarvoor kooksetjes.
Ook tussen de tochten door, in de motels en jeugdherbergen, koken we meestal zelf, omdat we vaak
afgelegen logeren en enkel openbaar vervoer gebruiken. Uiteraard kunnen we uit eten gaan als de
gelegenheid zich aandient.

Bagage
Onderstaande bagagelijst is richtinggevend. De volledige info over de bagage krijg je van je
reisbegeleider tijdens de vertrekvergadering. !!BEPERK JE BAG AG E!! Je draagt alles de hele reis mee,
er kan niet s acht erblijven o f verst uurd wo rden. Ho u 1/3e van je rugzak vrij, ±15-25l, vo o r
gro epsmat eriaal zo als t ent en, pro viand en ko o kgerei. Reken hiervo o r o p ±3-5kg ext ra. Z o rg dat
je alles samen go ed kan dragen.
Kledij Om de bagage te beperken neem je vooral functionele trekkingkledij mee, óók voor in de
steden, op de vlieger ed. Een beetje waspoeder weegt minder dan extra kledij. Best je technische kledij
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en je bergschoenen op voorhand waxen, vanwege de inbegrepen regengarant ie!
Stevige ingelopen waterdichte bergschoenen, type B, B/C of C met enkelsteun én degelijk profiel
Goede wandelsokken, geen katoen, zonder of met platte naden, eventueel dunne linersokken
Waterbestendige sandalen, type Teva (voor baden, waden, in tent of logies)
Degelijke, ademende regenjas én regenbroek, eventueel poncho of kleine trekkingparaplu
Trekkingbroek(en) met afritsbare pijpen, sneldrogend, dus géén jeans
Trekking t-shirts of hemden, ó ó k met lange mo uwen, als bescherming tegen zon en muggen
Softshell of warme trui (wol of fleece)
Muts en handschoenen, eventueel een sjaal (wol of fleece)
Comfortabele kledij voor tussen de trekkings
Bio-afbreekbaar handwasmiddel, een drooglijn (flosdraad, touwtje), eventueel enkele wasknijpers
Slapen 't Is zomer, maar op de Heaphy & Routeburn Track slapen we ook op 800-1.000m hoogte.
Lichtgewicht, isolerend slaapmatje
3-seizoens slaapzak met kap: lichtgewicht, met comfort tot 0°C
Eventueel lakenzak (hygiëne, koude, best in zijde)
Thermisch ondergoed
Eventueel oordopjes en blinddoek
Hoofdlamp
Ko ken Joker voorziet kookgerief en eten kopen we ter plaatse, ook trekkingmaaltijden en snacks.
Voedzame snacks: neem alleen je favorieten mee, enkel voor de eerste trekking
Afsluitbare diepvrieszakjes (3-6l): om eten en kleren te verpakken
Waterzak met drinkslurf of een drinkbus van 1 of 2 liter
Bord of gamel, beker en bestek, licht en onbreekbaar
Aansteker of lucifers
Vaatdoek
Z akmes
Reisapo t heek
Hygiëne: tandenborstel, maandverband, WC-papier, (kleine) lichte trekkinghanddoek of zeemvel,
(bio-afbreekbare) shampoo, zeep of handgel
Z on: bedekkende kledij, hoofddeksel, bril, crème (SPF 20+), lippenbalsem, (aftersun)
Ongemakken: reisziekte, diarree, verstopping, koorts, (spier)pijn, ontsteking, uitdroging,
muggenspray… (Bescherming tegen 'sand flies' (midgets) kopen we ter plaatse.)
Blaren: passende, ingelopen botinnen, trekking- en linersokken, nagelknipper, tape, compeed
Wondverzorging: veiligheidsspelden, naald, zalf, schaar, pincet, (vette) pleisters, compressen,
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ontsmettingsmiddel
Persoonlijke medicatie & bijsluiters
Varia
Trekkingrugzak: ±70l, max.±14kg, mét regenho es (Er komt nog ±15-25l, 3-5kg aan gerief en eten
bij!)
Waterdichte inpakzakken (of gewoon plastiek)
Eventueel stapstokken en getten/gamashen
Event ueel een dagrugzak: heel licht en opplooibaar, zeker zonder frame
Fototoestel
In gro ep Deze items zijn te overwegen, maar enkele volstaan voor de groep. Af te spreken op de
vertrekvergadering. - Leesboek(en) of tijdschrift(en) om uit te wisselen - Gezelschapspellen, mp3,
muziek, luisterboek - GPS, smartphone, en laders(!), wereldstekker - Kompas, hoogtemeter, verrekijker,
naald, draad, lijm, tape
Laat je bet er t huis
±1/4 van wat je in eerste instantie had klaargelegd. :-)
Z wemkledij en pyama: gebruik je (thermisch) ondergoed
Waterfilter: neem eventueel tabletjes mee
Reisgids: maak kopies van wat je nodig hebt
Vet of was om technische kledij en bergschoenen te behandelen kan je ter plaatse kopen.
...

Geldzaken
Budget t er plaat se
Voor deze reis bedraagt het budget NZ D 1.900. Omgerekend volgens de wisselkoers van 22 oktober
2019, komt dit overeen met € 1.090.
Neem alvast een deel cash geld mee. De Visa kaart is de betaalkaart bij uitstek! Indien je je Maestrokaart
meeneemt, moet je je bank contacteren voor je vertrekt. Hou er rekening mee dat er op de trekkings
weinig tot geen mogelijkheid is om elektronisch te betalen.
Fo o ien
In veel landen is toerisme een belangrijke inkomstenbron en meer specifiek, met de typische Jokermanier van reizen komt het bestede geld rechtstreeks bij de kleine, lokale ondernemers zoals lokale
restaurants, guesthouses en touroperators. Tevens moedigen we onze partners aan om hun
werknemers een fair loon te betalen en vinden we het belangrijk om, als appreciatie voor de
verleende diensten, een redelijke fooi te betalen aan gidsen, dragers en andere werknemers.
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De hoogte van die fooien is gebaseerd op ervaringen van voorgaande reizen. Bij de raming van het
budgetbedrag is met fooien rekening gehouden. Z e zitten dus bij het budget inbegrepen.

Gezondheid
Voor Nieuw-Z eeland zijn er geen verplichte inentingen. Aanbevolen is de vaccinatie tegen tetanus
(klem).
Bescherm je zeker tegen de zon, een factor hoger dan 20 is absoluut noodzakelijk voor iedereen!
Z onnebaden is onbestaand omdat het gevaarlijk is in Nieuw-Z eeland ondanks de vele ongerepte
stranden. Dit hebben we helaas te danken aan het enorme gat in de ozonlaag.
Reageer je snel op muggenbeten, dan is een goede bugspray echt geen overbodige luxe, vooral
tijdens de 3de trekking door het regenwoud. In Wellington en Queenstown kan je goede producten
kopen.

Conditie
We gaan van trekking naar trekking. Tijdens alle tochten zijn we volledig op ons zelf aangewezen. Dat
wil zeggen een zware rugzak met tenten, eten, kookmateriaal en eigen bagage van ongeveer 15-20kg.
Een zekere fysieke kracht en een goede conditie zijn dus heel belangrijk, maar vooral een goede
portie do o rzet t ingsvermo gen.
Daarentegen zijn de trekkings technisch niet moeilijk en redelijk kort (max.5d), wat het gewicht van het
eten beperkt. We gaan niet door hooggebergte, en tussendoor kunnen we even op adem komen.

Reisperiode en klimaat
Het klimaat in Nieuw-Z eeland is omgekeerd evenredig aan onze noordelijke hemisfeer: onze zomer is
voor hen winter en vice versa. Je kan het klimaat vergelijken met dat van zuidelijk Australië, maar een
ietsje frisser. Er is een gemiddelde regenval van 1.300 mm per jaar. De warmste periode is januari februari: op het North Island kunnen de temperaturen oplopen tot 25°C overdag (‘s nachts gemiddeld
15°C) en op het South Island kan het overdag tot 22°C worden (‘s nachts koelt het af tot gemiddeld
10°C). De maanden november en december zijn een paar graden koeler. Typisch voor Nieuw-Z eeland
is de snelheid waarmee het weer kan omslaan, zeker in de bergen. Tijdens een bergwandeling dien je
dan ook zomer-, herfst- en regenkledij te voorzien.
De 3 trekkings vinden plaats in een verschillende regio. Heaphy Track: mediterraans, warm en droog
Routeburn Track: in de bergen; alle weertypes zijn dus mogelijk Hollyford Track: in het regenwoud,
matig warm en héél vochtig

De reisbegeleider
De reisbegeleider coördineert de reis in overleg met alle deelnemers en regelt de praktische zaken ter
plaatse. Een gids is hij niet: voor achtergrondinformatie over de bestemming en rondleidingen laten we
liever lokale gidsen aan het woord. Wél vormt de reisbegeleider een brug tussen jou, de groep en het
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land met zijn bevolking. De reisbegeleider bereidt de reis op voorhand intensief voor. Natuurlijk laat hij
genoeg ruimte voor initiatief van de groep: zo stel je mee de picknick samen, zoek je een leuk
restaurant of kan je zelf een voorstel doen voor een leuke activiteit.
De reisbegeleiders zijn Nederlandstalig (met uitzondering van de reis naar Indonesië, met reiscode IDAJ,
die wordt begeleid door een lokale, Engelstalige ViaVia-medewerker) en werden geselecteerd en
opgeleid door vzw Karavaan. De Karavaan-opleiding is gecertificeerd door Toerisme Vlaanderen. De
opleiding legt de nadruk op contactgericht reizen met respect voor cultuur en natuur, praktische
vaardigheden en theoretische achtergronden. De reisbegeleiders worden niet alleen klaargestoomd
om alles op rolletjes te laten lopen, zij zorgen er ook voor dat jij en je groep een grensverleggend en
duurzaam avontuur beleven.

Respect voor mens en natuur
In het kader van het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’ en het ‘Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind’ zal Joker op geen enkel moment een beroep doen op diensten van
derden die blijk geven van financiële of seksuele uitbuiting van kinderen of volwassenen (logement,
transport, maaltijden, activiteiten …).
Lees hierover meer in ons Charter Mensenrechten.
Wij vragen je om vermoedens van kindersekstoerisme te melden op www.ikzegstop.be.
De souvenirhandel is in heel wat landen een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.
Maar er worden helaas nog steeds souvenirs gemaakt van bedreigde plant- en diersoorten. Op je
hoede zijn voor verboden souvenirs wil niet zeggen dat je ateliers, souvenirwinkels en markten niet
meer mag bezoeken. Je reisbegeleider informeert je hierover. We verwijzen je alvast naar de folder
‘Een zeldzaam dier is geen souvenir’ uitgegeven door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Joker ontving in 2014 als eerste Belgische touroperator het Travelife duurzaamheidscertificaat, een
internationale erkenning voor onze inspanningen om duurzaam te reizen en ondernemen. Lees meer...

Geograf ie
Nieuw-Zeeland
De oppervlakte van N-Z bedraagt 268.838 km², bijna 9 keer zo groot als België. Nieuw Z eeland bestaat
uit 2 grote eilanden en meerdere kleine eilanden. Het is een lang, maar smal land. De afstand tussen
het meest noordelijk punt en meet zuidelijk punt bedraagt meer dan 1600km terwijl de maximale
breedte slechts 450 km is.
Nieuw Z eeland ligt op de grens van de 2 grootste tektonische platen van de aarde wat regelmatog
zorgt voor aardbevingen en vulkanen. Het centrale gedeelte van N-Z is heuvel- en bergachtig. Enkel
aan de kust is er laagland.
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Mount Cook op het zuidereiland is de hoogste berg van Nieuw-Z eeland met een hoogte van 3.724
meter.

Fauna en f lora
Nieuw-Zeeland
Aangezien Nieuw-Z eeland heel afgelegen is van de rest van de wereld, zijn er meer dan 2.500 soorten
die enkel in N-Z voorkomen. Z elfs met Australië zijn er weinig overeenkomsten. De Kauri boom, een
soort spar die meer dan 1000 jaar oud en 50 meter hoog kan worden, is zo een voorbeeld. Deze boom
kan je nog vinden in het Waipoua Kauri Forest Sanctuary. Meer naar het zuiden komt meer arctische
vegetatie voor.
Er zijn 7 nationale parken, waarvan 5 UNESCO werelderfgoed, en meer dan 1.300 reservaten, goed
voor 7% van de oppervlakte.
Oorspronkelijk waren er geen landzoogdieren te vinden in Nieuw-Z eeland. De hond en de rat werden
door de Maori ingevoerd; alle andere soorten werden ingevoerd door de Europeanen. Voor sommige
van die soorten zijn er weinig natuurlijke vijanden wat zorgt voor een onevenwicht. Nieuw-Z eeland telt
wel veel vogelsoorten waarvan de kiwi ongetwijfeld de bekendste is. Helaas is deze vogel met het
uitsterven bedreigt. De tuatara, een reptiel, wordt beschouwd als een levend fossiel, het zou immers al
220 miljoen jaar op de aarde rondlopen.

Staatsvorm
Nieuw-Zeeland
Nieuw Z eeland, of Ao tea roa in Maori, werd rond het jaar 800 ontdekt door de Polynesische Maori's. In
1840 accepteerden ze de soevereiniteit van het Britse Rijk maar ze behielden wel het recht op het
land. Na meerdere oorlogen werden de Maori's verslagen in 1872. Pas in 1907 werd Nieuw-Z eeland
weer onafhankelijk. Koningin Elizabeth II is wel nog steeds het officiële staatshoofd van Nieuw-Z eeland,
maar wordt door gouverneur-generaal Patricia Lee Reddy vertegenwoordigd.
De volledige titel van de gouverneur is the Governor-General and Commander-in-Chief of the Realm of

New Zealand en wordt voor een termijn van ongeveer 5 jaar aangesteld door de koningin. De
gouverneur stelt de premier en de vice premier aan. De premier is Jacinda Ardern.
Het parlement bestaat uit 1 kamer, de House of Representatives en telt 120 zetels. 70 zetels hiervan,
waarvan 7 voor de Maori's, worden door de bevolking gekozen. De overige 50 zetels worden
proportioneel verdeeld over de partijen. Het parlement wordt voor een periode van 3 jaar verkozen.
De hoofdstad van N-Z is niet Auckland of Christchurch, maar wel Wellington.

Bevolking
Nieuw-Zeeland
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In Nieuw-Z eeland wonen ongeveer 4,5 miljoen inwoners. Ongeveer 70% van de inwoners is van
Europese afkomst, 14% Maori en 11% is van Aziatische afkomst.

Economie
Nieuw-Zeeland
In Nieuw-Z eeland was landbouw lange tijd de belangrijkste economie, maar de laatste decenia is er
switch naar meer industriële, marktgerichte economie.
De landbouw is wel nog steeds belangrijk voor N-Z , zo telt het dubbel zoveel runderen en meer dan
10 keer zoveel schapen dan er inwoners zijn. De grote landbouwbedrijven bevinden zich vooral op het
noordereiland terwijl de kleinere bedrijven eerder op het zuidereiland zijn.
Belangrijkste exportproducten zijn melkproducten, vlees en hout. Er wordt vooral handel gedreven met
Australië en China.
In Nieuw-Z eeland wordt er met de New Z ealand Dollar (NZ D) betaald. 1 NZ D komt overeen met 0.59
euro volgens de wisselkoers op 8 november 2018.

Religie
Nieuw-Zeeland
Bijna de helft van de Nieuw-Z eelanders is niet gelovig, ongeveer 40% is christelijk geïnspireerd
waarvan 11% katholiek, 10%£ anglicaans en 7% presbyteriaans. Verder zijn er nog kleine groepen
Hindu, Boedhist, of volgers van het oude Maori geloof.

Lokale gebruiken en gewoonten
Nieuw-Zeeland

T ijdsverschil
Nieuw-Zeeland
In Nieuw-Z eeland loopt 12 uur voor op de Belgische tijd. Als je naar Nieuw-Z eeland reist, moet je dus je
horloge 12 uur verder draaien.

Elektriciteit
Nieuw-Zeeland
De netspanning in Nieuw-Z eeland bedraagt 230/240 volt. De stopcontacten zijn van het type I. Je neemt
dus best een wereldstekker mee.

Veiligheid
Nieuw-Zeeland
In het algemeen is Nieuw-Z eeland een veilig land, zonder uitgesproken criminaliteit of gevaar voor
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terrorisme. Reizigers naar Nieuw-Z eeland worden toch aangemaand gezond verstand, voorzichtigheid
en waakzaamheid aan de dag te leggen en de inlichtingen en raadgevingen van de overheid van
Nieuw-Z eeland op te volgen.
Z oals elders ter wereld is het aan te raden voorzorgen te nemen tegen straatcriminaliteit, zakkenrollen
en diefstal (reisdocumenten, kredietkaarten, geld, dure foto- en filmapparaten e.d.). Laat geen
eigendommen achter in uw voertuig, vooral niet in de buurt van toeristische trekpleisters en stranden.

Over deze reisformule
Joker Avontuur
Z egt een nacht onder de sterren je meer dan een hemelbed? Dan zit je goed bij Joker Avontuur! Enter
adventure, 24/7, want dit wordt beslist een van de meest authentieke en avontuurlijke reiservaringen
die je ooit hebt beleefd…

Vragen? We zijn er voor jou!
www.joker.be/reiskantoren
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