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Matkakohdelistallamme Uusi Seelanti on pitkään odottanut käyntiä. Alkuvuodesta 2015
toteutimme sen ja kaikki, mitä olimme kuulleet maan kauneudesta oli totta. Viivyimme 7,5
viikkoa, jolloin kävimme läpi molemmat saaret aivan etelän Stewart Islandilta pohjoissaaren
Cape Reingaan saakka. 3 viikkoa lisää ei olisi ollut pahitteeksi. Sinä aikana olimme 12 kertaa
merellä. Viidestä retkestä pieni kuvakokoelma alempana.
1. Banks niemi ja Akaroa
Maan englantilaisimmaksi kutsuttu, muutama
vuosi
sitten
maanjäristyksessä
pahasti
kärsineen eteläsaaren Christchurchin kaupunki
oli ensimmäinen etappimme. Sieltä Banks
niemi työntyy merelle päin ja sen kärjestä
löytyy Akaroa. Akaroa taas on Uuden
Seelannin ranskalainen alue. Sinne tuli
16.8.1840 57 ranskalaista ja vielä tänäkin
päivänä ranskalaisuus näkyy. Teimme
muutaman
tunnin
retken,
unohdimme
aurinkovoiteet ja kärsimme jälkeenpäin sen
seurauksista.
Kun
pääsee
suojaiselta
satamalahdelta avomerelle on seuraava ranta
Chilen rannikko 6000 mailin päästä.

2. Doubtful Sound ja Milford Sound
Eteläsaaren
lounaiskulma
muodostaa Fjordlandin 12500
neliökilometrin
suuruisen
kansallispuiston. 14 vuonoa,
2700 m korkeita vuoria,
sateita 6 – 9 metriä vuodessa,
pääteiden lisäksi ei olekaan
mainittavia muita teitä. Alue
on
patikoijien
paratiisi.
Kävimme ensiksi Doubtful
Soundilla
ja
koimme
katkeamattoman sadepäivän.
Seuraavana päivänä sitten
sininen taivas ja aurinkoa
Milford Soundilla. Korkeat
kallioseinämät,
vihreä
viidakkometsä
ja
lukemattomat vesiputoukset
tekevät
unohtumattoman
vaikutuksen.

Doubtful Sound

Milford Sound

3. Postiveneellä Marlborough Soundseille
Marlborough Sounds sijaitsevat eteläsaaren pohjoisrannalla ja
muistuttavat Turun saaristoa. Suurimpaan osaan aluetta pääsee vain
veneellä. Postivene kuljettaa postia ja turisteja, joten sinne vain
päiväksi mukaan. Kapteeni ilmoittaa radiopuhelimitse saapumisesta
ja ihmiset odottavat venettä valmiina laitureilla.

White Island

50 km pohjoissaaren Bay of Plentyn edustalla löytyy aktiivinen
tulivuorisaari White Island. 1900 luvulla siellä oli yli 20
eruptiota. Tulivuori on jatkuvassa seurannassa ja vain
seurantatasolla 1 ja 2 sinne päästetään kävijöitä. Pakollisiin
varustuksiin kuuluvat kypärä ja kaasunaamari. Kraaterissa oleva
järvi elää koko ajan, me emme päässeet sitä näkemään paksun
höyry- ja savuverhon läpi. Keltainen rikki on tunnuksenomaista
täällä. 1900 alussa sitä
yritettiin hyödyntää, mutta kaikki
yritykset päättyivät jo 1934.
Tehtaan ja laitteiden rauniot
muistuttavat siitä.

