Accommodaties Down Under
Nieuw-Zeeland:
Kaimata Retreat, Otago Peninsula,
Dunedin, Zuidereiland
De afgelegen Kaimata Retreat is een

wandelen kun je ook over de 64

heerlijke plek om een paar nachtjes te

kilometer lange Highcliff Road per auto

verblijven. Hier vind je rust aan Papanui

een mooie tour maken, die ongeveer

Inlet, Victoria Beach en hoor je het geruis

anderhalf uur in beslag zal nemen.

van de Pacific Ocean. De ligging op een

Maar je hoeft er natuurlijk niet op uit. Drie

heuvel bij Cape Saunders zorgt voor een

soorten kamers – die zijn vernoemd naar

onbelemmerd overzicht over deze

zeldzame vogels die hier voorkomen –

omgeving. De ligging nabij het bekende

zorgen ervoor dat je je snel thuis zult

Road, Otago Peninsula, Dunedin, Zuider-

Otago Peninsula, Dunedin is een extra

voelen. De Korimako Room is de

eiland, tel. +64 3 456 34 43, fax: +64 3 456

argument om hier te verblijven. Hier kun je

grootste kamer, waarbij het uitzicht vanaf

34 44, info@kaimataretreat.com,

op zoek gaan naar zeldzame dieren en

de grote veranda zeer bijzonder is. De

www.kaimatanz.com

vogels in het wild, of het enige kasteel dat

Kahu Room is iets kleiner, maar het

De prijs voor een overnachting varieert van

Nieuw-Zeeland rijk is bezoeken. Op het

uitzicht is hier zowaar nog subliemer. Tot

NZ$265,- tot NZ$350,- afhankelijk van het

uiterste noordelijke puntje, Taiaroa Head,

slot heb je nog de Kahu Room, die iets

kamertype; beiden o.b.v. van twee perso-

nestelt een kolonie koningsalbatrossen

kleiner van formaat is. En mocht er iets

nen. Het is ook mogelijk om de gehele

– de enige plek op het vasteland in de

niet naar tevredenheid zijn, dan hoef je

driekamer-retreat te boeken. Voor reserve-

wereld waar dit het geval is. Om te

niet te wanhopen. De jonge eigenaars

ringen in Nederland kun je terecht bij

wandelen is het een fantastisch gebied,

Kyle en Rachel wonen op het terrein en

QAS Holidays, Vijzelgracht 13, Amsterdam,

waar je tochten langs de kusten met zijn

zorgen ervoor dat het je aan niets zal

tel.: (020) 683 80 81, fax: (020) 683 70 70,

steile kliffen kunt maken. Maar naast

ontbreken. n

info@qasams.nl, www.qasholidays.nl

Informatie:

Kaimata Retreat, 297 Cape Saunders
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