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Katowice – Frankfurt/M – Osaka – Auckland – Rotorua – Taupo – 

Tongariro NP – Wellington 

Nowa Zelandia kusiła mnie od bardzo, bardzo dawna. Znaleźć się na końcu świata, w 

kraju klimatem zbliżonym do naszego, ale różniącym się od Polski pod każdym względem 

– tak, to było wielkie coś. Długo zbieraliśmy się do podjęcia decyzji o wyjeździe, wreszcie 

klamka zapadła – w październiku kupiliśmy bilety do Auckland.  

 Auckland 

Niestety, ze względu na kosmiczną odległość bilety nie należą do najtańszych i stanowią 

połowę kosztów całej wyprawy. Kolejnym krokiem była rezerwacja samochodu, miał to 

być pojazd zarówno do poruszania się po Nowej Zelandii, jak i do spania. 

Zdecydowaliśmy się na najtańszą z możliwości, czyli na pożyczenie samochodu typu 

kombi, w którym po rozłożeniu tylnych foteli robi się całkiem spora przestrzeń do spania. 

Oczywiście opcji wypożyczenia samochodów jest wiele (o tym na końcu relacji w dziale 

porady i patenty), wiadomo jednak, iż najważniejszym czynnikiem jest cena. Nasz wybór 

padł na wypożyczalnie APEX oraz na samochód Nissan Wingroad. W kwocie 1907,99 

NZD dostaliśmy na miesiąc samochód bez limitu przejechanych kilometrów wraz z 

pełnym ubezpieczeniem, oraz bilety na przeprawę promową w obie strony między 

wyspami północną i południową. Jeszcze w Polsce dokonaliśmy też rezerwacji hostelu 

Borders Beyond w Auckland (20 NZD dorm) – chcieliśmy po prostu przed wyruszeniem 

w objazdówkę odpocząć i odświeżyć się po długim locie. Wreszcie nadszedł długo 

oczekiwany dzień wylotu, nikt z nas wtedy nie przypuszczał nawet, że natura zafunduje 

nam dodatkowe atrakcje i że otrzemy się o 2 katastrofalne w skutkach trzęsienia ziemi. 

Przelot na drugi koniec świata to ok. 26 godzin samego lotu, do tego dochodzą jeszcze 

przesiadki i oczekiwania na kolejne loty, także w sumie podróż do Auckland zajęła nam 36 

godzin. Międzylądowania mieliśmy we Frankfurcie nad Menem, gdzie dołączyli do nas 

Maciek z Darią, oraz Osace – nowoczesnym lotnisku położonym na sztucznie zrobionej 

wyspie. 

  Hobbiton 

http://www.dyszkin.pl/NZ5.html
http://www.apexrentals.co.nz/
http://www.backpackers-auckland.info/main.html
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image017.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/P1110339.jpg
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Wreszcie przylatujemy do Auckland i tu przyjemna niespodzianka odprawa na lotnisku nie 

była specjalnie żmudna i dokładna. Oficera w biosecurity informujemy o braku 

jakiejkolwiek żywności i podpisujemy się pod deklaracją, że nie wwozimy żadnych 

nasion, ani innych organicznych ustrojów niepożądanych w Nowej Zelandii i po 

prześwietleniu bagaży i wykonaniu telefonu do Apex’a, jedziemy vanem z wypożyczalni, 

do biura firmy. Tutaj dopełniamy resztę formalności, wnosimy należną kwotę za 

samochód i po zamontowaniu GPSa przywiezionego z Polski, jedziemy do hostelu Borders 

Beyond. Napomknąć tutaj muszę, iż człowiek nieprzyzwyczajony do lewostronnego ruchu 

czuje się jak nowicjusz jeżdżący ze znaczkiem „L” na dachu. Przez pierwsze kilkadziesiąt 

kilometrów notorycznie mylą mi się przełączniki kierunkowskazów z wycieraczkami, a 

wsiadanie kierowcy od strony pasażera to normalka… Jednak po dwóch dniach 

przywyknąłem do tych zmian i jeździło mi się już całkiem normalnie (o nowozelandzkich 

przepisach drogowych szerzej na końcu w dziale porady i patenty). W hostelu jemy 

śniadanie i odświeżamy się. Następnie wskakujemy w lekkie, letnie ciuchy i uderzamy w 

miasto. Pierwsze kroki kierujemy do najwyższej budowli w Nowej Zelandii czyli słynnej 

328 metrowej Sky Tower, z której roztacza się fantastyczny widok na okolicę. Jako, że 

kraj ten słynie ze wszelakich sportów ekstremalnych, to jedną z atrakcji Sky Tower jest 

skok na bungi z wysokości 192m za jedyne 225 NZD. My jednak nie decydujemy się na aż 

tak drastyczny powrót w dół z wieży i zjeżdżamy normalnie windą. Następnie udajemy się 

na spacer po mieście i po dłuższej wędrówce wzdłuż wybrzeża dochodzimy do oceanarium 

Kelly (33,90 NZD), gdzie można zobaczyć rekiny, pingwiny i szereg różnych stworzeń 

morskich żyjących w wodach otaczających Nową Zelandię. Szczerze? Atrakcja 

zdecydowanie dla dzieci, mnie osobiście rozczarowała. Z oceanarium wracamy busikiem z 

powrotem do centrum na lunch, a następnie udajemy się na zakupy do jednego z 

supermarketów. Tam kupujemy głównie prowiant na drogę oraz butle z gazem do 

gotowania. W nocy nie mam żadnych problemów ze spaniem i wygląda na to, że jetlag 

mnie ominął.  

 Gejzery Te Puia 

Rano zjadamy śniadanie, pakujemy się do pożyczonych samochodów i wyruszamy w 

drogę. Pierwszy postój mamy w Matamata, gdzie Peter Jackson na potrzeby filmu umieścił 

Hobbiton czyli osadę Hobbitów z książki Władca Pierścieni. Od razu muszę zaznaczyć, że 

wielkim fanem twórczości Tolkiena jest moja Asiula, ja wstyd przyznać, nie dość że nie 

czytałem żadnej jego książki, to nawet nie obejrzałem filmu zrobionego na podstawie 

słynnej trylogii. Asiula tymczasem biega po Hobbitonie z obłędem w oczach i zagląda 

niemal pod każdy kamień, z trudem udaje mi się ją namówić na kontynuowanie podróży… 

Wreszcie ruszamy dalej i niezwykle malowniczymi i pustymi drogami dojeżdżamy do 

krainy gejzerów – Rotoruy. Kupujemy bilety wstępu do Te Puia (42 NZD/os.) jednej z 

nielicznych płatnych atrakcji przyrodniczych w Nowej Zelandii (zdecydowana większość 

jest darmowa) i rozpoczynamy 1,5 godzinne zwiedzanie doliny pełnej gejzerów i 

http://www.dyszkin.pl/NZ5.html
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image039.jpg
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gotującego się błota. Wszędzie czuć woń siarki, doskwiera też żar lejący się z nieba 

dodatkowo podgrzewany gotującą się wodą z gorących źródeł. Z Rotoury kierujemy się na 

południe do położonej nad jeziorem Taupo miejscowości o tej samej nazwie. Decydujemy 

się na nocleg na rogatkach miasteczka, na parkingu przy jeziorze. Do dyspozycji mamy 

toaletę, elektrycznego grilla i widok na jezioro. 

  Park Narodowy Tongariro  

Nowa Zelandia to kraj wręcz stworzony dla zmotoryzowanego turysty. Praktycznie każda 

droga dochodząca do morza czy jeziora kończy się parkingiem z toaletą, bywa że nawet z 

prysznicem. O ile nie ma wyraźnych zakazów odnośnie biwakowania lub nocnego 

parkowania (no overnight parking) przyjęło się że można zanocować jedną noc w takim 

miejscu. Dostosowanie auta do spania trwa chwilę, wszystkie rzeczy przenosimy na 

przednie fotele, tylne rozkładamy do pozycji horyzontalnej i na tak powstałą płaszczyznę 

kładziemy dmuchane karimaty. Śpi się naprawdę wygodnie, co najważniejsze nie wieje, 

nie kapie na głowę, nie ma zabawy z rozbijaniem i zwijaniem namiotu, no i można spać 

praktycznie wszędzie. I o to właśnie chodzi.  

Rano wstajemy i wyruszamy do najstarszego parku narodowego w Nowej Zelandii - 

Tongariro. Na początku odwiedzamy visiting center, gdzie zasięgamy języka i kupujemy 

mapę. Następnie jedziemy drogą do końca doliny gdzie przesiadamy się na wyciąg 

krzesełkowy (24 NZD), którym wjeżdżamy na wysokość około 2000 mnpm.  

 Park Narodowy Tongariro 

Niestety na górze dopada nas ogromna chmura z deszczem, która przegania nas z 

powrotem w dół. Nie dość, że nic nie zobaczyliśmy to jeszcze nas zmoczyło. Wracamy 

zatem znowu do wioski Whakapapa, gdzie robimy przerwę obiadową. Podczas gotowania 

napatacza się para z Polski, która z racji 3 miesięcznego pobytu w Nowej Zelandii 

przekazuje nam szereg cennych spostrzeżeń. Dzięki nim dowiadujemy się o pobliskim 

kampingu DOC (Department of Conservation) Mangahuia Campsite, na który zresztą 

udajemy się na nocleg. Obozowisko pęka w szwach, z trudem udaje nam się znaleźć 

miejsce dla naszych Nissanów. Kampingi DOC to najtańsza płatna baza noclegowa w 

Nowej Zelandii. Ceny w zależności od standardu i regionu kształtują się od 5 do 15 NZD 

http://www.doc.govt.nz/
http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/central-north-island/ruapehu-area/mangahuia/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image075.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image098.jpg
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za osobę. Pieniądze wkłada się do specjalnej, opisanej koperty z naszymi danymi, którą 

następnie wrzuca się do skarbonki, umieszczonej z reguły przy wjeździe na kamping. 

Rzecz jasna można próbować spać na gapę, licząc, że się nie natknie na rangersa i nie ma 

co się czarować ale robiliśmy to wielokrotnie, zresztą nie my jedni - średnio ponad połowa 

biwakujących waletowała.  

 Park Narodowy Tongariro 

Rano wstajemy skoro świt i dzielimy się na 2 teamy, tzn. ja z Asiulą jedziemy autem 

naszych przyjaciół do miejsca gdzie kończy się trekking, a Maciek z Darią naszym autem 

udają się do punktu w którym wszystkie grupy rozpoczynają wędrówkę po wulkanach, 

tzw. Tangariro Crossing. Dzięki temu nie musimy płacić 60 NZD za osobę za transport 

busem po zakończeniu trekkingu. Po prostu w połowie szlaku w górach wymieniamy się 

kluczykami z samochodów i każdy wraca do swojego auta. Nie ukrywam, że my 

zaczynając wędrówkę tam gdzie wszyscy ją kończą, dokonaliśmy świetnego wyboru, gdyż 

na naszej drodze było puściuteńko. Pogoda tego dnia dopisuje wyśmienicie, idzie się 

bardzo dobrze po świetnie przygotowanym szlaku. Tutaj znowu mała dygresja. 

Infrastruktura turystyczna Nowej Zelandii to wzór dla innych krajów. Doskonale 

oznaczone i świetnie przygotowane szlaki, z miejscami do odpoczynku, z czystymi 

toaletami, po prostu ideał. Po drodze mijamy parujące, gorące źródła, następnie schronisko 

Ketetahi Hut i dalej mozolnie pnąc się w górę osiągamy czerwony krater, pod którym 

wymieniamy się kluczykami z Maćkiem i Darią.  

 Foxton Beach 

Widok z tego miejsca jest niesamowity: krater wygląda jak paląca się hałda, czuć siarkę i 

ciepło pod podeszwami, a poniżej widać kilka kolorowych jeziorek i hordę 

ekshibicjonistów, którzy kompletnie nago chodzą po górach. Dokładnie nie wiem o co w 

tym wszystkim chodzi ale to forma jakiejś naturystycznej nowozelandzkiej turystyki, 

podobnież bardzo popularna w tym kraju. Po 8 godzinach wędrówki dochodzimy do 

parkingu w Mangatepopo, myjemy się i wracamy naszym Nissanem do Ketetahi, skąd już 

razem z Maćkiem i Darią ruszamy w dalszą podróż. Tuż przed zmrokiem dojeżdżamy do 

Foxton Beach gdzie zostajemy na nocleg, na plażowym parkingu. Miejsce jest idealne, do 

dyspozycji mamy toaletę, prysznic i plażę, po której można jeździć autem!!! Rano po 

http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image106.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image113.jpg
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śniadaniu niewiele się zastanawiając korzystamy z tej opcji i udajemy się na przejażdżkę 

wzdłuż oceanu. Przy wyjeździe już na normalną drogę tracimy jednak trochę czasu na 

wyciąganiu samochodu Maćka, który zakopał się w kopnym piasku. Ogólnie jednak nowe 

doświadczenie i nowa przygoda, jak najbardziej udana. Z Foxton jedziemy już 

bezpośrednio do Wellington, które wita nas niestety deszczową pogodą. Tutaj też zastaje 

nas informacja o wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedza oddalone o 400 km 

Christchurch. Nieświadomi jeszcze tego jak wydarzenie to namiesza nam szyki 

postanawiamy dalej sztywno trzymać się planu wyjazdu.  

 Wellington 

Tymczasem zwiedzamy Wellington, a w zasadzie największe i najnowocześniejsze 

muzeum Nowej Zelandii – Te Papa (wstęp wolny). 3 godziny, które tu spędzamy to 

absolutne minimum, które pozwala nam jedynie musnąć eksponatów i ledwo poczuć smak 

prawdziwej Nowej Zelandii. Z Muzeum udajemy się pod parlament, a następnie na 

dworzec kolejowy. Oba te miejsca to charakterystyczne dla miasta budynki o niezwykle 

ciekawej architekturze. Nabrzeżem wracamy do zaparkowanego u stóp góry Victoria auta i 

po zrobieniu zakupów w supermarkecie i zatankowaniu pojazdu, przenosimy się na nocleg 

na drugi koniec miasta w okolice zatoki Houghton. Co ciekawe w tym miejscu jest już 

zaparkowanych kilka vanów, które tak jak my na dziko będą tu nocować.  

 

Wellington – Picton – Kaikoura – Akaroa – Arthur’s Pass NP – Paparoa 

NP – Westland NP – Wanaka – Queenstown – Fiordland NP – Milford 

Sound 

Rano wstajemy o świcie i meldujemy się o 6:30 na przeprawie promowej. Załadunek na 

prom trwa około godziny, po czym udajemy się na pokład pasażerski, gdzie TV na bieżąco 

relacjonuje akcję ratowniczą z Chrischurch. Tutaj dopiero widzimy rozmiary tragedii jaka 

dotknęła to miasto. No cóż za 2 dni będziemy przejeżdżać przez Christchurch, choć nie 

bardzo wiemy jeszcze jak, bo z relacji telewizyjnych dowiadujemy się, że rząd wprowadził 

stan wyjątkowy, a wojsko zamknęło dostęp do centrum miasta. Po około 4 godzinach 

dopływamy do Picton – portowego miasteczka na Wyspie Południowej.  

http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image121.jpg
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 Prom między wyspą płd i płn 

Tutaj żegnamy Maćka i Darię, którzy z racji krótszego pobytu w Nowej Zelandii jadą inną 

trasą i wyruszamy do Kaikoury. Droga biegnie cały czas wzdłuż wybrzeża południowego 

Pacyfiku, ruch jest znikomy, jedzie się dosyć sennie, co chwile pada deszcz. Wreszcie 

dojeżdżamy do starej wielorybniczej osady jaką była Kaikoura. Obecnie nie poluje się już 

na te olbrzymie ssaki, kwitnie za to turystyka, można za całkiem pokaźne pieniądze 

wyruszyć w rejs żeby poobserwować z bliska wieloryby. Zniechęceni wysoką ceną i 

kiepską pogodą udajemy się tylko na pobliski półwysep, który zamieszkuje spora kolonia 

fok. Zwierzęta leniwie wylegują się na skałach i są dosłownie na wyciągnięcie ręki. 

Wspinamy się też na pobliski klif, skąd roztacza się niezły widok na okolicę. Pogoda cały 

czas jest beznadziejna, dlatego postanawiamy pojechać jeszcze bardziej na południe w 

pobliże Christchurch i tam zanocować na jednej z plaż. W mieście ustawiamy się w sporej 

kolejce za benzyną, która zaczyna być towarem deficytowym. Jak się wkrótce okaże, to 

ostatnia czynna stacja w promieniu 200 km od strefy dotkniętej kataklizmem. Po 

napełnieniu baku do pełna tego samego dnia dojeżdżamy do Amberley Beach, gdzie 

lokujemy się na darmowym polu biwakowym.  

 Kaikoura 

Piękny słoneczny poranek spędzamy pośród olbrzymich fal, zażywając kąpieli w oceanie. 

Niestety nie da się specjalnie pływać, gdyż fale są za duże i miotają człowiekiem w każdą 

stronę. Odświeżeni ruszamy do Christchurch. Tak jak spodziewaliśmy się do centrum 

wjechać się nie da, omijamy miasto zatem nieco od południa i udajemy się na półwysep do 

Akaroa. Po drodze mijamy kilkanaście pustych stacji benzynowych i sklepów, w których 

widnieją kartki informujące, że z powodu trzęsienia ziemi art. spożywcze są racjonowane. 

Pewnie i tak jest, choć rzeczywistość wygląda tak, że wszystko, co tylko nadaje się do 

jedzenia zostało wykupione na pniu, a nowe dostawy będą nie wiadomo kiedy. Na 

szczęście udaje nam się dostać w piekarni trochę chleba, który przez kolejne 2 dni jest 

naszą podstawą żywieniową. W Akaroa spacerujemy po nieco wymarłym, acz niezwykle 

malowniczym francuskim miasteczku. Następnie przejeżdżamy przez góry do Okains Bay, 

gdzie zostajemy na noc na jedynym w okolicy kampie. Miejsce jest niesamowite, stoi tutaj 

sporo przyczep i namiotów, ale nie ma żadnych ludzi. Możliwe, że obozowali tutaj 

głównie mieszkańcy Christchurch, którzy po trzęsieniu ziemi wrócili do miasta by ratować 

http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image129.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image142.jpg
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swój dobytek. Sama zatoka jest bardzo ładna z piaszczystą plażą, nie ma tu wielkich fal, 

można swobodnie pływać. Tylko ta nienaturalna cisza i pustka dookoła...  

 Christchurch 

Rano pogoda znowu płata nam figla – deszcz towarzyszy nam praktycznie przez całą 

drogę. Jednak nie to jest naszym największym zmartwieniem. Wskazówka pokazująca 

poziom paliwa nieuchronnie zmierza do zera, a każda mijana stacja jest zamknięta na 

cztery spusty. Sytuacja zaczyna robić się naprawdę nieciekawa, utknięcie na kilka dni na 

jakiejś nowozelandzkiej prowincji nie jest naszym wakacyjnym spełnieniem marzeń. 

Wreszcie prawdziwy cud – znajdujemy maleńką stację na której jest benzyna. Co za ulga, 

możemy kontynuować podróż przez Alpy Południowe na zachodnie wybrzeże. Około 

południa osiągamy Arthur’s Pass – wysoko położoną przełęcz (922 mnpm), niestety całą 

skrytą w deszczowych chmurach. Tuż za przełęczą na drodze nr 73 przejeżdżamy przez 

niezwykle widokowy wiadukt Otira długości 440 m i wysokości 40 m. Tutaj też mamy 

możliwość pierwszy raz z bliska przyjrzeć się niezwykle wścibskim papugom Kea, które 

obskubują uszczelki stojącego samochodu patrolu policyjnego. Papugi są przepiękne i pod 

ścisłą ochroną, ale trzeba na nie bardzo uważać, gdyż swoimi dziobami potrafią pozbawić 

auta wycieraczek i wszelkich gumowych elementów. 

  Akaroa 

My tymczasem zjeżdżamy z przełęczy i niezwykle malowniczą drogą dojeżdżamy do 

wybrzeża, gdzie kierujemy się najpierw na zakupy do Greymouth, a potem do pobliskiego 

Parku Narodowego Paparoa (wstęp wolny), słynącego z niezwykłych formacji skalnych, 

zwanych naleśnikowymi. Nazwa bierze się z budowy tych skał, które wyglądają jak 

warstwa kilkudziesięciu położonych na siebie placków. W wielu miejscach ocean 

wydrążył w nich liczne kanały przez które woda morska tryska jak z gejzerów na 

wysokość kilku metrów. Ogólnie miejsce rewelacyjne, a ponieważ zostawaliśmy na noc w 

Punakaiki, to stwierdziliśmy, że skoro widzieliśmy pancakes w promieniach zachodzącego 

słońca to z chęcią zobaczymy je również o wschodzie. Na nocleg obieramy sobie mały i 

przytulny parking za Punakaiki z widokiem na klify i ocean. Rano podczas przygotowania 

śniadania towarzyszą nam nieloty zwane wekami, które jak zahipnotyzowane obserwują 

http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image352.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image145.jpg
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każdy nasz ruch. Moment nieuwagi i jedna spryciula kradnie nam ze stołu gotową 

kanapkę, z którą ile sił w nogach ucieka w krzaki. Taka śmieszna, śniadaniowa przygoda z 

samego rana nastraja nas pozytywnie i w doskonałych humorach zaliczamy jeszcze raz 

pancakes i ruszamy w dalszą drogę na południe wyspy do Franc Josef Glacier. 

  kiwi 

Tuż przed celem podróży skuszeni ładnymi widokami, zbaczamy z głównej drogi i 

dojeżdżamy do parkingu u podnóża doliny, skąd roztacza się wspaniały widok na 

lodowiec. Od razu podchodzi do nas tubylec z ofertą przelotu nad Alpami helikopterem. 

Jednak cena wydaje nam się mocno wygórowana i grzecznie dziękujemy za tego typu 

usługę. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, gdyż po chwili znowu zostajemy 

zagadani przez tego samego człowieka, który proponuje nam przelot za 165 NZD od 

osoby, co jest ceną niższą o 100 dolarów od pierwotnej. Zniżka wynikała z tego, że 

helikopter jest 4 osobowy i do kompletu brakowało im dokładnie dwóch osób. Wrażenia z 

20 minutowego lotu trudne są do opisania. Widoki wspaniałych strzelistych szczytów 

przykrytych śnieżną czapą zapierały dosłownie dech w piersiach. Mamy też okazje 

spojrzeć na lodowiec Franc Josef z góry i przelecieć w pobliżu Mt Cook. Żałując, że lot 

trwał tak krótko, równocześnie cieszymy się, że daliśmy się namówić na taką w sumie 

ekstrawagancką i niezaplanowaną eskapadę. 

  wiadukt Otira 

Za chwilę ponownie jesteśmy przy lodowcu, do którego z maleńkiej mieściny Franc Josef 

Glacier idziemy jakieś 30 min. Wśród tłumu turystów, nie wygląda już tak efektownie jak 

przed momentem, kiedy patrzeliśmy na niego lecąc helikopterem. Zresztą do samego 

lodowca nie można nawet podejść – liczne tablice ostrzegawcze i wycinki artykułów z 

gazet informują o niebezpieczeństwach jakie czyhają na nieuważnego turystę. Dalej można 

iść tylko z przewodnikiem i odpowiednim wyposażeniem w raki i czekan. Rzecz jasna za 

nie małą opłatą. Wracamy zatem do miasteczka, gdzie po spożyciu klasycznego 

Fish&Chips udajemy się na pobliski kamping Otto/MacDonalds Campsite. 

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/west-coast/glaciers-area/otto-macdonalds/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image160.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image165.jpg
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   Pankake Rocks 

Nazajutrz wstajemy dość wcześnie rano z dwóch powodów – żeby nie spotkać się z 

rangerem i żeby móc podziwiać panoramę Alp z jeziora Matheson. Miejsce to słynie ze 

wspaniałych widoków gór, które odbijają się w tafli wody niczym w lustrze. Wczesna pora 

gwarantuje słoneczną pogodę i tym samym najlepsze widoki. I rzeczywiście jest co 

podziwiać, choć lekka bryza sprawia, że tafla jeziora jest pomarszczona przez małe fale. Z 

Franc Josef Glacier udajemy się do drugiego miejsca, w którym lodowiec schodzi 

bezpośrednio do lasu czyli do Fox Glacier. Widoki bardzo podobne jak w dniu 

poprzednim, nie są już w stanie nas specjalnie zaskoczyć, dlatego też wyruszamy dalej do 

Wanaki. W obrębie miasta i najbliższej okolicy nie udaje nam się znaleźć, żadnego 

miejsca do darmowego spania – wszędzie widnieją zakazy biwakowania, więc 

decydujemy się przenocować na kampingu w pobliskim Albert Town. Rano znów 

zbieramy się skoro świt, odwiedzamy miejscowe muzeum iluzji i jedziemy dalej na 

południe, by w drodze do Queenstown zatrzymać się na pierwszy w życiu skok na bungee 

z Kawarau Bridge. To tutaj rozpoczęło się światowe komercyjne skakanie. I rzeczywiście 

istna masówka, która wygląda tak, że podjeżdża wycieczka autokarem, z której wysypują 

się chętni na skok, płacą (180 NZD), wypisują ankietę, są ważeni i heja w dół. Przed nami 

było tylu chętnych, że musieliśmy czekać godzinę w kolejce. Wreszcie nadeszła pora na 

nas. Ubrany w uprząż ze spiętymi nogami stanąłem na krawędzi 43 metrowego mostu. 3, 

2, 1 JUMP! 

  Alpy Południowe 

Przed skokiem poprosiłem instruktorkę, która wpinała mnie w liny, że chcę dotknąć 

palcami wody w rzece. I to była dosłownie chwila, nie mam pojęcia czy udało mi się jej 

dotknąć czy też nie. Wrażenia niesamowite, adrenalina maksymalna. Po skoku z dołu lecę 

szybko na górę po aparat foto i znów w dół, żeby zrobić zdjęcie Asiuli, która skacze zaraz 

po mnie. Dziewczyna bez cienia strachu wybija się wspaniale z mostu i leci tak jakby to 

robiła codziennie. Prawdziwy zuch. Zadowolona wraca na górę, przybijamy żółwika i 

wiemy, że to na pewno nie był nasz ostatni skok… W niedalekim Queenstown parkujemy 

pod kolejką gondolową, którą zresztą jedziemy na górę (bilet w dwie strony 25 NZD), 

podziwiać panoramę miasta i okolicy. Tutaj też można oddać skok na bungee, ale nam 

http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image180.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image218.jpg
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tego typu wrażeń na jeden dzień wystarczy. Trochę szwendamy się po w sumie dość 

ładnym miasteczku, robimy zakupy w hipermarkecie i późnym wieczorem ruszamy dalej 

na południe, po drodze zatrzymując się na nocleg w jakimś ustronnym miejscu. Rano 

kontynuujemy podróż w stronę Fiordlandu, w Te Anau stajemy w zasadzie tylko na 

tankowanie i dojeżdżamy do przedostatniego przed Milford Sound kampingu DOC – 

Upper Eglinton Campsite. Niestety jakimś dziwnym niedopatrzeniem nie doczytałem w 

broszurce DOC, że na tych kampingach można palić ogniska w specjalnych paleniskach. 

Jak to tak – biwakować z piwkiem bez jakichkolwiek pyszności z grilla? Może to i głupie, 

ale wracamy do najbliższego (bagatela tylko 71 km) sklepu w Te Anau, gdzie dokonuję 

zakupu odpowiednio przygotowanych steków, po czym wracamy na kamping. 

  Queenstown 

Rozpalamy grilla i tak przyjemnie mija nam wieczór, przy piwku i stekach. Tę sielankę 

zakłóca ranger, który sprawdza opłaty za kamping, chcąc nie chcąc uiszczamy 

odpowiednią kwotę za nocleg i wracamy do grillowania. Wieczór dodatkowo umila nam 

maleńki ptaszek miromiro, któremu rzucamy okruszki bagietki. Wesołym ćwierkaniem 

dopomina się kolejnej porcji, a jego śpiew słyszymy potem jeszcze długo w nocy. Poza 

tym zaczyna lać i niestety pada cały następny dzień. Tak to już jest z Fiordlandem, że pada 

tu średnio 180 dni w roku a roczne sumy opadów przekraczają 8000 mm!!!  

 

Milford Sound – Te Anau – Dunedin – Mt Cook NP – Christchurch – Abel 

Tasman NP – Rabbit Island - Kenepuru Head – Picton  

Pomimo tak niesprzyjającej aury, ruszamy do Milford Sound, po drodze zatrzymując się 

pod jakąś wiatą na przygotowanie śniadania i łyk gorącej kawy. Temperatura oscyluje w 

granicach 8
o
C, leje nieprzerwanie a wysoko w górach sypie śniegiem. Po posiłku ruszamy 

dalej, przejeżdżamy tunelem Homera o długości 1270 m i wjeżdżamy do innego świata. 

Otaczają nas pionowe turnie, z których spływają kaskady wody, tworząc tysiące 

wodospadów. Niesamowity widok. Wreszcie droga się kończy i jesteśmy w Milford 

Sound. Okolica rzeczywiście wygląda urzekająco, jesteśmy nad zatoczką otoczoną 

strzelistymi górami z ośnieżonymi szczytami. Tylko ta pogoda!!!  

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/fiordland/upper-eglinton/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image267.jpg
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 fiordy 

Mimo wszystko decydujemy się wyruszyć w rejs wycieczkowym statkiem po zatoce. 

Pierwotnie w planach mieliśmy zrobienie Milford Track, uznawanego za najpiękniejszy 

pieszy szlak świata, jednak nie udało nam się jeszcze w Polsce zarezerwować na niego 

miejsc. Siedząc zamknięci w ciepłej kajucie w duchu cieszymy się, że los nad nami czuwał 

– 4 dniowa wędrówka w mroźnym deszczu z pewnością nie należy do przyjemności. My 

tymczasem płynąc naszym stateczkiem mijamy liczne wodospady i podziwiamy 

gdzieniegdzie wylegujące się leniwie foki. Im bliżej otwartego Morza Tasmana tym fale 

stają się coraz większe, a tym samym mój błędnik zaczyna wariować. Na szczęście już na 

pełnym morzu robimy nawrót i wracamy do Mildford Sound. W sumie dzień bez 

fajerwerków, wszystko za sprawą zimna i deszczu, także bez żalu opuszczamy Fiordland. 

  owce 

Gdzieś pomiędzy Te Anau a Lumsden stajemy na nocleg i następnego dnia wczesnym 

przedpołudniem dojeżdżamy do dość sporego miasta na wschodnim wybrzeżu – Dunedin. 

Z racji półmetku naszego wyjazdu postanawiamy zatrzymać się w jednym z tutejszych 

hosteli. Niestety nie mamy żadnej rezerwacji i dopiero w bodajże 4 miejscu, w 

rewelacyjnym Chalet Backpackers udaje nam się cudem znaleźć akurat 2 wolne miejsca 

(50 NZD za pokój). Cały dzień spędzamy na spacerowaniu po mieście, zwiedzamy m.in. 

dumę południa czyli Browar Speight’s (22 NZD), fabrykę czekolady Catberry (18 NZD) i 

przepiękny dworzec kolejowy. To stąd odjeżdżają pociągi do Clyde niezwykle widokową 

150 km trasą Central Otago Rail poprzez góry, wzgórza i wąwozy, rozległą równinę 

Maniototo, stare miasta poszukiwaczy złota, oraz wśród sadów owocowych rosnących na 

obszarach centralnego Otago. Niestety z braku czasu nie dane nam jest skorzystać z tej 

atrakcji turystycznej. Dzień nam mija bardzo szybko, a wieczorem czeka na nas, co za 

rozkosz, gorący prysznic i wygodne, ogromne łóżko. Z Dunedin wyruszamy w dalszą 

podróż i znów kierujemy się w stronę Alp. Po drodze zatrzymujemy się w Moeraki, które 

słynie z bardzo dziwnych olbrzymich kamiennych kuli porozrzucanych chaotycznie na 

plaży. Stamtąd skręcamy na drogę 83, która biegnie wzdłuż rzeki Waitaki, na której 

znajduje się aż 8 bardzo okazałych zapór wodnych. Oczywiście jak to w Nowej Zelandii 

http://www.chaletbackpackers.co.nz/
http://www.otagorailtrail.co.nz/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image306.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image313.jpg
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nie ma żadnego problemu ze zwiedzaniem tych budowli, jak i wjeżdżaniem autem na 

koronę większości z zapór.  

 Dunedin 

Po drodze zatrzymujemy się na farmie łososi, gdzie kupujemy przepyszną wędzoną rybę, 

którą ze smakiem będziemy jeść przez kolejnych kilka dni. Pod wieczór dojeżdżamy do 

maleńkiej osady u stóp góry Mt Cook – Aoraki, w której na końcu doliny Hookera 

zatrzymujemy się na nocleg w White Horse Hill Campsite. Śpimy dosłownie pod 

najwyższą górą Nowej Zelandii, która okazale dominuje nad całą okolicą. W nocy dokucza 

nam niezwykle porywisty wiatr, do tego stopnia, że buja naszym Nissanem na lewo i 

prawo, a rano niestety znowu leje rzęsiście. Mamy ewidentnego pecha jeśli chodzi o 

pogodę do gór na Wyspie Południowej. Tak więc nici z trekingu, pakujemy się zatem i 

rzucając tęskne spojrzenia w kierunku, w którym jeszcze dzień wcześniej było widać Mt 

Cooka ruszamy w stronę Christchurch. Mimo iż od trzęsienia ziemi minęły już prawie dwa 

tygodnie, centrum miasta dalej otoczone jest kordonem wojska i zamknięte dla ruchu. Nie 

zniechęceni tym wybieramy się na krótki spacer, po opustoszałym mieście. Gdzieniegdzie 

widać zawalone budynki, popękane drogi i gruz na ulicy. Ogólnie bardzo przygnębiający 

widok zniszczonego i wyludnionego miasta. Późnym wieczorem opuszczamy Christchurch 

i ruszamy na północny zachód wyspy do parku narodowego Abel Tasman.  

 Moeraki 

Na nocleg zatrzymujemy się na jakimś kampingu, z którego rano dalej kontynuujemy 

podróż przez Alpy i koło południa przyjeżdżamy do Motueki. O ile przez większość drogi 

lało niemiłosiernie, to tu na wybrzeżu pogoda przepiękna – świeci słońce i jest wręcz 

upalnie. Decydujemy się zabiwakować 2 dni w Totaranui Campground (12,50 

NZD/osobę), totalnie odludnego miejsca w parku narodowym, do którego prowadzi 

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/canterbury/aoraki-mt-cook/
http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/nelson-tasman/golden-bay/totaranui-campground/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image320.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image329.jpg
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jedynie wąska i kręta droga szutrowa. Kamping położony jest przy wspaniałej złoto 

piaszczystej plaży otoczonej pięknym tropikalnym lasem. Prawdziwa oaza ciszy i spokoju. 

Nareszcie możemy w pełni odpocząć od ciągłego przemieszczania się, poopalać i 

popływać w morzu Tasmana. Zaliczamy też kilku kilometrowy spacer po głównym szlaku 

przez park, który nieoczekiwanie kończy się przed osadą Awaroa, w miejscu, które 

pokonuje się tylko podczas odpływu. Informują o tym tablice wyglądające jak rozkład 

jazdy, na których wypisane są dzień po dniu przypływy i odpływy. My niestety trafiamy 

na przypływ i musimy zawrócić. Opcją wartą rozważenia jest przepłynięcie wodną 

taksówką wzdłuż wybrzeża i powrót szlakiem. Kursują one o określonych godzinach i 

zabierają na pokład kilkanaście osób. Rzecz jasna w szczycie sezonu trzeba je rezerwować 

z wyprzedzeniem. Bardzo popularne też są wypożyczalnie kajaków, za stosunkowo 

niewielkie pieniądze można bardzo przyjemnie spędzić czas na wodzie i zawinąć na 

odludne zatoki z rajskimi plażami. 

  Mt Cook 

Z Totaranui udajemy się do mało ciekawej wioski Marahau, a stamtąd do Kaiteriteri. Po 

drodze zatrzymujemy się przy charakterystycznej Split Apple Rock - wychodzącej z morza 

skały w kształcie pękniętego jabłka, gdzie spędzamy kilka godzin na maleńkiej plaży. 

Następnie przenosimy się na bardzo sympatyczną piknikową wyspę Rabbit Island. Są tutaj 

miejsca do grillowania, prysznice, toalety i ładna plaża. Niestety, choć miejsce to 

stworzone jest do biwakowania, to po zachodzie słońca jest zamykane na cztery spusty. Z 

wyspy królików jedziemy do Nelson, gdzie w Fish&Chips Heaven jemy najsmaczniejsze 

ryby w całej Nowej Zelandii. Jadłodajnia ma chyba sporą renomę, gdyż na posiłek czeka 

się aż 30 minut. Po sutej kolacji¸ jakieś 20 km za Nelson zatrzymujemy się na 

przydrożnym parkingu na nocleg. Rano kontynuujemy podróż na wschód i w 

miejscowości Havelock odbijamy na północ, gdzie niezwykle wąską, krętą i górzystą 

drogą dojeżdżamy do Kenepuru Head. Tutaj zatrzymujemy się na Kenepuru Head 

Campsite, na którym oprócz nas biwakują sami emeryci wędkarze. Godny podziwu jest ich 

sprzęt i wyposażenie - mieszkają w nowoczesnych camperach, a na połowy wyruszają 

szybkimi i potężnymi łodziami. Ot, życie nowozelandzkiego staruszka...  

 Abel Tasman 

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/marlborough/sounds-area/kenepuru-head/
http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/marlborough/sounds-area/kenepuru-head/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image338.jpg
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image372.jpg
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Po południu wyruszamy na fragment Scharlot Track, gdzie z pobliskiego szczytu 

podziwiamy panoramę okolicy oraz obserwujemy promy płynące do Picton. Mimo, iż to 

bardzo popularny szlak, nie spotykamy na nim żywej duszy. Mamy jeszcze dwa dni do 

przeprawy na Wyspę Północną, ale postanawiamy, o ile tylko da się, przyspieszyć termin 

powrotu o 1 dzień. Dlatego też nazajutrz wyruszamy wcześnie rano do Picton i 

bezpośrednio u armatora, bez żadnych problemów i dodatkowych kosztów dokonujemy 

przebukowania biletów na prom. Punktualnie o godzinie 13 opuszczamy Wyspę 

Południową w towarzystwie delfinów, które nieoczekiwanie pojawiają się, skacząc przed 

dziobem statku, wzbudzając tym samym nieskrywany entuzjazm wśród pasażerów.  

 

Picton – Wellington – Egmont NP – Waitomo Caves – Auckland – Okura – 

Snells Beach – Devonport – Auckland – Osaka – Seul – Frankfurt – 

Katowice 

Po przypłynięciu do Wellington postanawiamy udać się na niewielkie wzniesienie w 

centrum miasta – Mount Victoria (196 mnpm), z którego roztacza się fantastyczna 

panorama. Poprzednim razem lało, więc odpuściliśmy sobie ten punkt podróży, tym razem 

jest słonecznie i bezwietrznie, w dodatku bardzo ciepło. Widoki rzeczywiście są wspaniałe 

– podziwiamy lądujące i startujące z lotniska samoloty oraz statki wpływające i 

wypływające z portu. Co ciekawe spotykamy też polską wycieczkę, która wysypała się 

właśnie z autokaru. W zachodzącym słońcu opuszczamy stolicę Nowej Zelandii i kierując 

się na północ, już po zmroku docieramy do bezpłatnego DOCowskiego kampingu 

Waikawa położonego u stóp Tararua Forest Park. 

  czarne plaże 

Rano ruszamy w dalszą drogę, kierując się do Parku Narodowego Egmont, który swoim 

obszarem obejmuje niezwykle symetryczny stożek wulkaniczny Mt Taranaki (2518 

mnpm). Z Inglewood odbijamy w lewo do znajdującego się na zboczach krateru parkingu 

z punktem obsługi turystów, gdzie zasięgamy języka o możliwościach zdobycia góry. 

Okazuje się że mimo zalegającego cały rok śniegu w kraterze, w marcu, można bez 

żadnego dodatkowego wyposażenia wejść na szczyt. Krótka decyzja i postanawiamy w 

następnym dniu zaatakować wulkan. W tym celu jedziemy do miasta, by kupić szturm 

żarcie i wracamy na parking pod Mt Taranaki gdzie wraz z grupą innych turystów udajemy 

się na spoczynek w swoich samochodach. Jeszcze grubo przed świtem wyruszamy z 

Visitor Center (952 mnpm). Przez pierwszą godzinę idziemy dość szeroką drogą, aż do 

Tahurangi Lodge (1492 mnpm), prywatnego schroniska, niedostępnego dla zwykłych 

turystów. Tutaj zastaje nas wspaniały wschód słońca i tutaj też zatrzymujemy się na 

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-stay/conservation-campsites-by-region/wellington-kapiti/kapiti/waikawa/
http://www.dyszkin.pl/NZ_pliki/image395.jpg
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śniadanie. Następnie już wąską ścieżką podchodzimy pod żleb, który pokonujemy dość 

długimi, drewnianymi schodami. 

  wschód słońca na Mt Taranaki 

Teraz zaczyna się najgorszy fragment – niezwykle stromym i sypkim piargiem pokrytym 

drobnym żwirkiem wulkanicznym podchodzi się pod wybitny grzbiet skalny zwany Lizard 

(2314 mnpm), który prowadzi do wejścia krateru. Bardzo przydają się tutaj kijki, których 

niestety nie mamy, także nasze podejście wygląda tak – 3 kroki w górę i 1 w dół zjazd po 

piargu. W tym miejscu odnotowano najwięcej wypadków śmiertelnych, co prawda zimą, 

niemniej trzeba tu nawet latem bardzo uważać. Wreszcie osiągamy krater, w którym 

zalega całkiem sporo śniegu. Stąd już ostatnie 200 metrów lekkiej wspinaczki po skałach i 

stajemy na szczycie, z którego roztacza się fenomenalny widok. Wokół wulkanu jakby 

narysowany cyrklem rośnie las deszczowy. Widać Morze Tasmana i wulkany Tongariro, 

Ruapehu i Ngauruhoe. Godzinkę spędzamy na szczycie i gdy zaczyna się robić nieco 

tłoczno rozpoczynamy wędrówkę tą samą drogą w dół. Po 8 godzinach od wyruszenia w 

górę jesteśmy z powrotem na parkingu, a późnym popołudniem w okolicy Mokau 

biwakujemy na dziko wprost na plaży z widokiem na… Mt Taranaki. Tutaj z radia 

dowiadujemy się o kolejnym kataklizmie, który tym razem dotknął Japonię, w której 

przecież mamy przesiadkę na lotnisku w Osace. 

  Mt Taranaki 

Póki co postanawiamy nie martwić się na zapas i wieczór spędzamy na kąpieli w morzu i 

wylegiwaniu się na czarnej, wulkanicznej plaży, które są charakterystyczne dla tej części 

wyspy. Rano wstajemy dość wcześnie i jedziemy do ostatniego zaplanowanego punktu 

naszej wyprawy – do jaskiń Waitomo, których łączna ilość wynosi około 300. My 

postanowiliśmy zwiedzić 3 ogólnodostępne, tzn. Glowworms Caves, Ruakuri Cave i 

Aranui Cave, kupione w pakiecie promocyjnym za 89 NZD od osoby. Zaczęliśmy od 

odkrytej w 1910 roku Aranui Cave, suchej jaskini niezwykle bogatej w fantastyczne 

formacje wapienne. Znajdują się tutaj jedne z największych stalaktytów długości 6 m i 

wadze 2,5 tony. Następnie zwiedzamy Ruakuri Cave, do której schodzi się głębokim 

szybem po spiralnych schodach. Trasę długości 1,6 km pokonujemy z otwartymi ustami, 

zachwyceni otaczającymi nas stalaktytami i stalagmitami, podziemnymi rzekami i 
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wodospadem. Tutaj pierwszy raz napotykamy słynne glowworm – niezwykłe robaczki ze 

świecącymi na niebiesko-zielono odchodami na końcach długich jedwabnych nici. 

Światło, które wydzielają służy do przyciągania innych owadów, które stanowią 

pożywienie dla owych świetlików. W ciemnej jaskini widok jest wprost niezwykły. 

Najsłynniejszą pod tym względem jest jednak Glowworms Caves, gdzie całe kolonie 

robaczków tworzą istną drogę mleczną. Jaskinię w dużej mierze zwiedza się w łódce 

płynąc podziemną rzeką, co dodatkowo nadaje efekt niezwykłości i dostarcza lekki 

dreszczyk emocji. 

  szczyt Mt Taranaki 

Z Waitomo jedziemy do Auckland, które mijamy bez zatrzymywania się i udajemy się na 

północ do Orewy. Duże wrażenie robi przejazd przez położony 43 m nad poziomem wody 

Harbour Bridge, efektowny most długości 1020 m łączący Auckland z North Shore. 

Kilkanaście kilometrów dalej zjeżdżamy z autostrady, która na odcinku 38 kilometrów 

zamienia się w jedyną płatną drogę w Nowej Zelandii, z bynajmniej niewygórowaną ceną 

2 NZD za samochód osobowy. Płatność odbywa się elektronicznie, kamery odczytują 

rejestrację przejeżdżanego pojazdu, a kierowca ma 3 dni na wniesienie opłaty przez 

Internet, telefonicznie lub w specjalnym automacie na parkingach po obu końcach 

autostrady. My tymczasem zatrzymujemy się na nocleg w Orewie – na parkingu przy 

plaży na końcu małego miasteczka. Nazajutrz czaimy się kilka godzin pod Mc Donaldem 

podczepieni do darmowego WiFi, przeglądając głównie informacje na temat Japonii. Na 

szczęście lotnisko w Osace nie ucierpiało i działa, więc z powrotem raczej nie powinno 

być problemów. Po południu przenosimy się jeszcze bardziej na północ do Snells Beach. 

W bardzo ciepłej morskiej wodzie zażywamy kąpieli i wylegujemy się na skalnych 

półkach wychodzących głęboko w morze. I tak na błogim lenistwie mija nam cały dzień. 

Rano ze Snells Beach wracamy w stronę Auckland i zatrzymujemy się w Devonport, 

półwyspie oddzielonym od Auckland wspomnianym wcześniej Harbour Bridge. 

  jaskinie Waitomo 

Na początek udajemy się na niewielkie wzniesienie Mount Victoria (87 mnpm), z którego 

roztacza się doskonały widok na city. Potem obiad i lody w okolicy portu promowego i 
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przenosimy się do Muzeum Marynarki Wojennej (wstęp wolny). Dość ciekawie zrobione 

wystawy pokazują modele statków, mapy, medale, uzbrojenie, zdjęcia z operacji 

wojennych, w które zaangażowała się Nowa Zelandia oraz zawiłości związane z próbami 

nuklearnymi na Pacyfiku. Późnym popołudniem przenosimy się na plażę sąsiadującą z 

Woodall Park. Postanawiamy też tutaj zanocować, bo miejsce wydaje się być idealne do 

spania: duży parking z toaletami (niestety zamykanymi na noc) i prysznicami. Zaliczamy 

też tutaj ostatnią kąpiel w morzu tej zimy, tzn. lata… Nieco brutalnie wybudzeni przez 

kosiarki ekipy koszącej trawniki, wstajemy i zaczynamy pakowanie naszego dobytku. Do 

tej pory mieliśmy wszystko porozrzucane tematycznie po całym aucie, teraz musimy to 

upchać do naszych plecaków. Jeszcze tylko delikatna kosmetyka w środku pojazdu, 

uzupełnienie baku i ruszamy do Auckland. Tutaj trochę bez celu snujemy się po znanej 

nam okolicy i sklepach, kupując ostatnie pamiątki i prezenty dla znajomych. Następnie 

ruszamy w kierunku lotniska do naszej wypożyczalni. W Apexie sprawdzają tylko czy 

samochód jest zatankowany do pełna, nie ma jakichś wgnieceń i pęknięć na szybie, po 

czym zawożą nas na lotnisko. Tutaj też musimy odbębnić kilka godzin w oczekiwaniu na 

odlot, wreszcie wzbijamy się w powietrze rzucając ostatnie tęskne spojrzenia na ten uroczy 

i piękny kraj. 

  Auckland 

W Osace panuje straszny chaos, okazuje się, że Lufthansa z uwagi na kłopoty z paliwem w 

Japonii przeorganizowała swoje loty i mamy dodatkowe międzylądowanie w Seulu. W 

dodatku nasz lot zostaje przesunięty o 2 godziny. Wiadomo już, że nie zdążymy na 

samolot do Krakowa, więc próbujemy przebukować bilety na jakiś późniejszy lot, w miarę 

możliwości do Pyrzowic. Mimo zapewnień obsługi japońskiej, że tego dokonała na 

miejscu we Frankfurcie okazuje się, że zrobiła to połowicznie, tzn. Asiula ma rezerwację, 

a ja nie. Ale tu dokonuje się nieoczekiwany zwrot sytuacji, gdyż samolot do Pyrzowic z 

uwagi na warunki atmosferyczne zostaje odwołany, a my zostajemy skierowani po odbiór 

voucherów żywieniowych i hotelowych. Po dobrej godzinie biegania po całym lotnisku, 

załatwiamy wreszcie wszystkie niezbędne formalności i lądujemy w jakimś hotelu pod 

Frankfurtem. Nazajutrz rano, po śniadaniu jedziemy na lotnisko (wszystko opłacone przez 

Lufthanse), a z racji tego, że mamy 6 godzin do odlotu, pakujemy się w podmiejską 

kolejkę, którą docieramy do centrum miasta. Tutaj zwiedzamy mało ciekawe centrum i 

nieco przemarznięci wracamy z powrotem i odprawiamy się do lotu. Po 56 godzinach od 

wylotu z Auckland wreszcie docieramy do Katowic, które witają nas wielką śnieżycą i 

powrotem zimy.  

Na koniec kilka rad i sprawdzonych patentów: 

 Obywatele Polscy nie potrzebują wiz turystycznych. Należy pamiętad aby nie wwozid do 
Nowej Zelandii żadnego jedzenia, nasion, zwierząt, itp. Dośd rygorystyczna biosecurity 
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prowadzi skrupulatne kontrole na lotnisku, łącznie z prześwietleniem a nawet rewizją 
bagaży. 

 W całej Nowej Zelandii wszędzie można płacid kartami kredytowymi, jak również wybierad 
pieniądze z bankomatów. Nie ma też problemów z wymianą pieniędzy, przy czym najmniej 
korzystna jest ona na lotnisku. 

 Na lotnisku warto zaopatrzyd się w darmowe książeczki reklamujące konkretny region kraju, 
a najlepiej w takie, w których są kupony rabatowe na określone atrakcje turystyczne. 

 Nowa Zelandia to kraj rezerwacji i to aż do przesady. Jeżeli planuje się pobyt w hostelach, 
wynajem auta, czy Mildford Track, należy tego dokonad odpowiednio wcześniej przez 
internet. 

 Najlepszą i najtaoszą opcją na zwiedzenie Nowej Zelandii jest wynajem, bądź jeżeli planuje 
się pobyt dłuższy niż 2 miesiące, kupno samochodu. Wypożyczalni jest całe mnóstwo. Prym 
wiodą campervany i minibusy przerobione na sypialnie. Najtaosze bez wątpienia są 
kombiki, z czystym sumieniem mogę polecid Nissana Wingroad, którym zrobiliśmy 6039 km 
i który spisał się wyśmienicie zarówno podczas podróży jak i spania. Żeby pożyczyd 
samochód potrzebne jest prawo jazdy, może byd polskie, ale z angielskim tłumaczeniem, 
oraz karta kredytowa (koniecznie należy sprawdzid limity na karcie czy wystarczy na 
opłacenie wynajmu). 

 W Nowej Zelandii obowiązuje ruch lewostronny, z tym że stosuje się tutaj zasadę prawej 
ręki. Najlepiej obrazuje to poniższy rysunek, na którym niebieski pojazd musi ustąpid 
pierwszeostwa pojazdowi czerwonemu: 

 

 

 
Powoduje to z początku pewne komplikacje, ale można się do tej dośd dziwnej zasady 
przyzwyczaid. Z innych przepisów należy pamiętad o tym, że pieszy ma bezwzględne 
pierwszeostwo i przed pasami należy zawsze stanąd i pozwolid mu przejśd na drugą stronę. 
Przy parkowaniu trzeba stawad zgodnie z kierunkiem jazdy i nigdy na przerywanej żółtej 
linii. Limity prędkości to 100 i 50km/h, przy czym bardzo często przez mniejsze 
miejscowości można przejeżdżad nawet 80km/h. O wszystkim informują znaki drogowe. 
Sporadycznie można natknąd się na fotoradar (widziałem w sumie tylko 2 takie urządzenia), 
oraz na nieoznakowane wozy policyjne z wideoradarem. 

 Stacji benzynowych jest generalnie mało i nie wolno dopuszczad do tego żeby zapaliła się 
kontrolka rezerwy, bo może byd bieda. Do aut benzynowych tankuje się przeważnie 
benzynę 91 oktanową, która w 2011 kształtowała się na poziomie ok. 2,16 NZD, dla 
porównania diesel wynosił 1,58 NZD. 
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 Niezwykle pomocna w podróżowaniu okazuje się nawigacja. Udało mi się ściągnąd z sieci 
bardzo dobrą mapę do Garmina Australia & New Zealand Topo 2011, którą naprawdę 
polecam. 

 Drogi są wyśmienite, dobrze oznaczone i puste. Na korki można natknąd się praktycznie 
tylko w Auckland. Jedyna płatna autostrada (jest wyraźnie oznaczona) znajduje się na 
północ od Auckland. Należy bardzo uważad na remontowanych odcinkach dróg i nie 
trzymad się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, gdyż drobne kamyczki mogą uderzyd w 
szybę i rozbid ją. 

 Nowa Zelandia to kraj niezwykle bezpieczny, chod liczne tablice o treści LOCK IT OR LOSE IT 
przestrzegają przed złodziejami samochodowymi.  

 Na antypodach obowiązują niespotykane nigdzie indziej wtyczki na prąd, dlatego warto na 
allegro zaopatrzyd się w odpowiednią przejściówkę. 

 Wejścia do parków narodowych są bezpłatne. 
 Zakupy najlepiej robid w dużych sieciach handlowych np. New World. Owoce i warzywa 

można tanio kupid na przydrożnych straganach. Darmowy internet (WiFi) jest wyłącznie w 
Mc Donalds. 

 Kampingi DOC to najtaosza płatna baza noclegowa w Nowej Zelandii. Ceny w zależności od 
standardu i regionu kształtują się od 5 do 15 NZD za osobę (są też gratisowe, tzw. basic 
camp). Pieniądze wkłada się do specjalnej, opisanej koperty z naszymi danymi, którą 
następnie wrzuca się do skarbonki, umieszczonej z reguły przy wjeździe na kamping. Rzecz 
jasna można próbowad spad na dziko licząc, że się nie natknie na rangersa. Niektóre 
kampingi wymagają uprzedniej rezerwacji, np. w Parku Narodowym Abel Tasman. Przyjęte 
jest również, że tam gdzie nie ma zakazu można zabiwakowad na 1 noc. 

 Katalogi kampingow DOC na sezon 2010/2011 do pobrania w wersji pdf na stronie www. 
 Sandflys – to niezwykle wredne, kąsające muszki, zamieszkujące Wyspę Południową, które 

skutecznie potrafią obrzydzid Nową Zelandię. Swędzenie po ich ukąszeniach to istny 
koszmar. Warto zaopatrzyd się w odpowiednie replanty. 

 Nowa Zelandia słynie z niezliczonej ilości sportów ekstremalnych. Można tutaj chyba 
spróbowad wszystkiego co człowiek był w stanie wymyśled. Warto przeznaczyd trochę kasy 
np. na skok na bungee, rafting, surfing, sky diving, nurkowanie, wspinaczkę, a może coś 
jeszcze bardziej podnoszącego adrenalinę?  

 


