
 

 

Nowa Zelandia – od morza, przez góry do oceanu 
 

 

 

 

Celem naszej wyprawy jest przejście Południowej Wyspy Nowej Zelandii od Zachodniego do 

Wschodniego Wybrzeża przez najwyższą częśd łaocucha Alp Południowych. Oznacza to 2 tygodnie 

wędrówki, podczas której przejdziemy ponad 350 km, zdobędziemy ok. 20 szczytów powyżej 2 tys. m, 

(najwyższy z nich Mt. Sefton 3151 m n.p.m.), zrobimy trawers masywu Mt. Cook, przejdziemy przez 

kilkanaście lodowców w tym największy w Nowej Zelandii lodowiec Tasmaoski, przemierzymy lodowcowe 

rzeki, obejdziemy górskie jeziora – aby po tym wszystkim znaleźd się nad Pacyfikiem. Mamy przy tym  

nadzieję poznad miejsca, w których Edmund Hillary przygotowywał się do zdobycia Mt. Everest. 

 

Szukaliśmy i szukaliśmy ale.. nie znaleźliśmy informacji aby ktoś zrealizował podobny pomysł przed 

nami! 

 

 



 

Start wyprawy to Makawhio Point na zachodnim wybrzeżu Nowej Zelandii, nad Morzem Tasmaoskim. 

 

 

Dzieo 1-2  

Przejście doliną Karangarua. Masyw Bare Rocky. Wysokości od 0 do 2 000 m n.p.m.  

 

Dzieo 2-4 

Dolina Douglasa. Dotarcie do lodowca Douglasa i przełęczy Welcome Pass. 

 



Dzieo 5-6 

Wspinaczka na Mt. Sefton 3 151 m n.p.m. Zejście w kierunku północnym do doliny Copland. 

 

 

Dzieo 7-9 

Przejście przez lodowiec Hooker, lodowiec Noeline i  Endeavour Col w stronę Cinerema Col.  

 

Dzieo 10-11 

Przejście przez najdłuższy lodowiec Nowej Zelnadii –Glacier Tasman oraz masyw Malte Brun. 

 

 

 

 

 



Dzieo 12 

Przejście pasma Liebig oraz przeprawienie się przez rzekę Godley. 

 

Dzieo 13- 14: 

Obejście Jeziora Tekapo i przeprawienie się przez Góry Grampiaoskie. 

 

 

Meta - Dzieo 15 

Timaru – koniec trasy nad wybrzeżem Oceanu Spokojnego!  

 

 



Na przejście całej trasy zakładamy 15 dni jeśli dopisze średnio-dobra pogoda. W razie złej aury 

dysponujemy 6 dniowym zapasem czasu. 

Głównym celem wyprawy jest przejście od wybrzeża do wybrzeża. Po drodze będziemy robid 

wszystko aby trasę sobie utrudniad. Chcemy by była jak najbardziej wyjątkowa. Chcemy zdobyd jak 

najwięcej szczytów, wybierzemy te najciekawsze.  Zabieramy ze sobą sprzęt fotograficzny, zależy nam na 

dobrych zdjęciach. Na pewno później się nimi pochwalimy. Oprócz zdjęd będziemy mied też kamerę GoPro 

więc nie zabraknie także dobrego materiału filmowego.  

 

KOSZTY WYPRAWY 

 

Bilety lotnicze – Warszawa – Wellington 8 000 zł 

Transport na wyspie 500 zł 

Żywnośd liofilizowana 1000 zł 

Ubezpieczenie 400 zł 

CAŁOŚD 9 900 zł 
 

Większośd noclegów przewidujemy w namiocie ale będziemy też spad w schronach napotkanych na trasie. 

Termin wyprawy: 

28 XII 2015  – 19 I 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZESTNICY: 

Natalia Florek 

 

24 lata – miłośniczka przyrody, wielbicielka 

podróży. Od kilku lat zafascynowana 

górami, spędza w ich otoczeniu każdą wolną 

chwilę. Nie może się zdecydowad czy woli 

góry latem czy zimą. Uparta i pracowita, 

dokładna do bólu (biada temu kto nierówno 

zbuchtował linę!). Uśmiechnięta i 

uśmiechem zarażająca. Uwielbia dobre 

zdjęcia z gór więc na pewno z tego wypadu 

takowych nie zabraknie. Przeczytała 

mnóstwo górskich książek marząc o 

dalekich wyprawach. Teraz te wyprawy 

stara się realizowad.   

 

 

Krzysiek Banaś 

25 lat – góry zaszczepiły się w jego głowie kilka 

lat temu i do tego czasu zajęły cały mózg. 

Uwielbia każdą wypukłą formę terenu: góry, 

pagórki i skały. Jego nową miłością są biegi 

górskie.  Nie może usiedzied w jednym miejscu 

dłużej niż chwilę, pełen energii i optymizmu. 

Zawsze z dewizą, że „na pewno się uda!”. 

Oprócz tego zamiłowany narciarz i piłkarz, 

fotograf amator. Godzinami może wpatrywad 

się w mapy planując kolejne wyprawy. Na 

skutek tego ma zaplanowane wypady na 

kolejne 120 lat.  

 

 

Doświadczenie: 

Nasze doświadczenie to w głównej mierze działalnośd w Tatrach. Zarówno wędrówki szlakami jak i 

wspinaczka. Możemy dodatkowo pochwalid się działalnością alpejską: Alpy Bergamskie, Wysokie Taury 

(Grossglockner). Wyjątkowo wspominamy także zimowy pobyt w Atlasie Wysokim. Na co dzieo oddani 

wspinaczce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.   


