Queenstown:

dinsdag 1 juni 2010

Donderdag 20 mei de hele dag in de bus om die avond in Queenstown aan te
komen. Ik dacht dat ik het koud had gehad in Christchurch. In ‘het’ skiplaatsje van
Nieuw Zeeland, Queenstown was het nog veel kouder. Temperaturen rond het
vriespunt en dat voor eind mei.
Ik krijg het gevoel of wordt het binnenkort kerst en krijg binnen een dag het gehele
wintergevoel terug. Een sjaal om en in mijn handen wrijven om ze een beetje warm
te houden. Helaas ben ik net een paar weken te vroeg voordat het skiseizoen hier
van start gaat. Wat had ik graag een dag in Nieuw Zeeland willen snowboarden!!!
Queenstown heeft een geweldig sfeer, de gebouwen en huizen zijn er prachtig! Geen
hoogbouw om de waanzinnige uitzichten te behouden. Een wegwijzer op de top van
een berg vertelt ons dat de Zuid Pool hier maar 4 998 km vandaan ligt. Londen
daarentegen 18 946 km.
Queenstown is voor mij de mooiste plaats in Nieuw Zeeland, waar ik ook zeker hoop
terug te komen! Ook hier hadden we de beschikking over een jacuzzi en daar heb ik
dan ook weer een aantal keren dankbaar gebruik van gemaakt.

Na 3 nachten in Queenstown te zijn geweest moest ik helaas afscheid nemen van de
groep omdat ik minder tijd had in Nieuw Zeeland dan de meeste anderen. Ik ben
samen met ‘Ruairi’, een Ierse jongen van de groep die ik de avond voor de reis in
Christchurch heb leren kennen, zondag doorgegaan richting ‘Dunedin’. Een stad
dat geografisch gezien nog dichter bij de Zuid Pool ligt dan Queenstown. ‘Dunedin’
is één van de meest zuidelijkste steden op aarde.

Die avond zijn we naar een ‘All you can eat’ restaurant geweest waar we voor 17
Nieuw Zeelandse dollar zoveel konden eten als we maar wilden. Met ontzettende
trek en vol goede moed gingen we dan ook naar het buffet. Na nog geen eens één
bordje vol te hebben gegeten was onze eetlust al helemaal weg. Niet omdat het eten
zo goed vulde maar omdat het werkelijk te smerig voor woorden was. Hadden we
maar naar de receptioniste van het hostel geluisterd die ons er voor gewaarschuwd
had. We nemen uit teleurstelling in dit restaurant maar een aantal appels mee in
onze zakken ook voor de komende dagen en lachend lopen we klagend terug naar
het hostel.
De volgende morgen gaan we door naar ‘Lake Tekapo’ wat bij mooi weer een hele
mooie spot moet zijn! Helaas regent het aan één stuk door de laatste dagen in
Nieuw Zeeland op de plaatsen waar ik ben op het zuid eiland. In de bergen komt er
waarschijnlijk op hetzelfde moment veel sneeuw naar beneden. Eenmaal het hostel
binnen in ‘Lake Tekapo’ kom ik niet meer buiten die dag en de openhaard wordt
ontstoken.

Nog twee nachten in Christchurch voordat ik mijn vlucht naar Auckland heb op
donderdag 27 mei. Om iets voor 11.00 uur, de departure tijd, zit ik in het vliegtuig
naast een man en een vrouw met een baby van 7 weken oud. De ouders moesten
naar een bruiloft in Auckland en hadden de vliegtickets al geboekt voordat de baby
geboren was. Op het vliegticket van de baby die ze me lieten zien stond dan ook als
naam: Baby.
In Auckland sta ik te wachten op een shuttlebus die naar het centrum gaat
wanneer een meisje die ik herken van de vlucht mij aanspreekt. Ze komt uit
Zwitserland en is ook op zoek naar een hostel in de stad. We besluiten samen één te
zoeken en die avond zit we samen in een Thaise restaurant te eten. Dit is ook één
van de bijzondere dingen aan reizen. Een paar uur voordat we daar samen zitten te
eten wisten we van elkaars bestaan nog niets. Zo makkelijk gaat het soms als je er
open voor staat!

