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Sztuczki i kruczki
• Ten trekking jest prawie całkowicie odcięty od świata, dlatego polecamy go 

tylko doświadczonym grupom (nie idźcie na całą pętlę w pojedynkę!). Możliwe 
jest również wypożyczenie radia i użycie go do nadania sygnału SOS w razie 
konieczności.

• Bilety na spanie w chatkach należy kupić wcześniej w biurze DoC ($15 chatki 
na Hollyford Track, $5 chatki na Pyke - Big Bay Route).

• Na tym trekkingu nie można rezerwować chatek, dlatego należy mieć ze sobą 
namiot. We wschodniej części trasy jeden nocleg na pewno będzie w namiocie, 
ponieważ nie ma tam chatki.

• Zachodnia część trekkingu (Hollyford Track do zatoki Martins Bay) jest 
bardziej uczęszczana i co za tym idzie bezpieczniejsza. Po dojściu do zatoki 
można wrócić szybkim jetboatem do rozwidlenia rzeki Pyke ($130). Inną opcją 
jest lot helikopterem do zatoki Martins Bay ($240) 
i trekking w odwrotnym kierunku. 

• Przechodząc Black Swamp (bagno) najlepiej mieć na sobie sandały i skarpety. 
To pozwoli Wam uniknąć poranienia stóp lub ugrzęźnięcia tam na zawsze 
(opcja wysoce prawdopodobna jeśli będziecie robić to w ciężkich butach 
trekkingowych).

• W Nowej Zelandii nie ma żadnych limitów na odstrzał jeleni. Dlatego nie 
zdziwcie się, jeśli we wschodniej części trekkingu spotkacie myśliwego 
niosącego na plecach wielkiego zwierza. Warto się z nimi zaprzyjaźnić, 
bo świeża dziczyzna smakuje wybornie.

W Nowej Zelandii pogoda potrafi zmienić się diametralnie w mniej niż 30 minut, a rzeki podnieść swój poziom 
do nieprzekraczalnego w mniej niż dobę. Podejrzewamy, że to hobbici i elfy maczają w tym palce. Zalecamy 
zawsze skonsultować dłuższe trekkingi z biurem DoC. My za wszelkie nieścisłości przepraszamy, ale 
pamiętajcie, że w szczypcie niepewności tkwi przygoda! :)

Packlista:
□ Namiot

□ Karimata

□ Ciepły śpiwór

□ Plecak 60l+

□ Dobre buty trekkingowe

□ Wygodna odzież

□ Kurtka przeciwdeszczowa

□ Jedzenie na cały trekking

□ Środek na insekty

□ Krem z filtrem UV

□ Okulary przeciwsłoneczne

□ Biodegradowalne środki czystości

□ Nakrycie głowy

□ Dobrze wyposażona apteczka

□ Mapa i kompas lub telefon z wgraną   
 trasą 

□ Opcjonalnie radio (do wypożyczenia   
 w DoC)

Zalecany poziom krzepy 
Mimo, że nie jest to górski szlak to 145 km przez dziki 
obszar Nowej Zelandii naprawdę potrafi dać w kość. 

Hart ducha 
Na trasie jest kilka mostów linowych (często wysokich), 
które trzeba przekroczyć bez użycia asekuracji. 
Zdecydowanie nie dla osób z lękiem wysokości. Ponadto 
do przekroczenia w bród kilka rzek, jezior oraz bagno.

Doświadczenie trampingowe 
Odcięty od świata trekking w dość trudnym terenie 
z bardzo zmienną pogodą. Niewielki błąd lub wypadek 
może mieć poważne konsekwencje. Konieczna 
umiejętność prawidłowej oceny sytuacji jeśli warunki 
pogodowe są niepewne.

Szczękoopad
Niesamowita, dzika przyroda Nowej Zelandii, piękne 
zatoki Martins Bay i Big Bay, malownicze jeziora 
McKerrow i Alabaster.

Hollyford Track 
Big Bay - Pyke Route

Koszt: $$. Transport + bilety na chatki + jedzenie

Czas: 8-10 dni

Sezon: połowa września - połowa kwietnia


