Kostenplaatje Nieuw-Zeeland
Studenten denken vaak dat Nieuw-Zeeland een te dure
stage buitenland bestemming is, maar als je het slim
aanpakt, hoeft dit niet per se zo te zijn. Hoeveel je stage
gaat kosten, ligt natuurlijk helemaal aan jouw eigen
uitgavenpatroon. In dit overzicht geven we jou een
richtlijn. Aan de hand hiervan kun je zelf berekenen
hoeveel jouw stage ongeveer zal gaat kosten. We
beloven je dat het elke cent waard is. Als je je op tijd bij
ons inschrijft, heb je tijd genoeg om je financiën rond te
krijgen. Alle prijzen zijn genoemd in Nieuw-Zeelandse
Dollar, gebruik voor het converteren deze website.

Huisvesting
Privé slaapkamer in de stad
Privé slaapkamer buiten de stad
Gastgezin
basis
(gedeelde
slaapkamer, ontbijt, diner)
Gastgezin luxe (privé slaapkamer,
ontbijt, lunch, diner met speciaal
dieet (bv. Glutenvrij), internet)

$245 per week
$210 per week
$220 per week

Uit eten gaan is gemiddeld goedkoper dan in Nederland,
maar het verschilt heel erg per restaurant. Net zoals in
Nederland kun je heel luxe, normaal of spotgoedkoop uit
eten gaan. In restaurants, cafés en bars staat echter in
Nieuw-Zeeland altijd gratis kraanwater.

Reizen

$350 per week

Openbaar vervoer

De Euro koers schommelt redelijk dus afhankelijk van de
koers zal de kamerprijs in Euro hoger of lager zijn.
Uiteraard kan je goedkopere huisvesting vinden, net als
bijvoorbeeld in Amsterdam zal je dan heel erg geluk
moeten hebben of verder van het centrum afzitten.
Het is in Nieuw-Zeeland gebruikelijk om de huurprijs in
Nieuw-Zeelandse Dollar per week te betalen. De borg is
meestal twee tot vier weken huur en krijg je aan het einde
van je verblijf weer terug.

Eten en drinken
Boodschappen per week (ontbijt +
lunch + diner + snacks voor de
gemiddelde eter zonder alcohol)
Pizza bij Domino’s
Goedkoop uit eten (hoofdgerecht)
Normaal uit eten (hoofdgerecht +
dessert + drankje)
Goedkope fles wijn
Gemiddelde fles wijn
Sixpack bier
Glas wijn, Pint (groot glas bier) of
house spirit tijdens happy hour
Glas wijn, Pint (groot glas bier) of
house spirit zonder happy hour

Het is moeilijk te zeggen hoeveel de boodschappen in
Nieuw-Zeeland jou gaan kosten. De prijzen zijn
vergelijkbaar met de Nederlandse. Je bent goedkoper uit
als je samen kookt of als je weinig vlees, vis en noten
koopt en je vooral focust op groenten, fruit en granen.
Een groot verschil zijn de seizoensproducten. In
Nederland zijn groenten en fruit eigenlijk het hele jaar
door hetzelfde geprijsd, maar in Nieuw-Zeeland kan
bijvoorbeeld broccoli van $6 naar $1 dalen als het seizoen
gunstig is.

$30 tot $40

Hele dag reizen in Auckland
Busritje naar en andere locatie

$18
$2,50 (vanaf)

Bekijk ook de AT HOP kaart voor meerdere tarieven.

Een auto huren
Auto huren voor 3 dagen
(vrijdagmiddag
tot
maandagochtend)
inclusief
verzekering
Benzine voor 5 uur rijden (300
kilometer)
Deze trip met z’n viertjes p.p.

$120

$40
$40

$5
$10 - $15
$25 tot $35

Als je vaak een auto nodig hebt, is het wellicht
verstandiger om een auto te kopen. Hou er ook rekening
mee dat je van tevoren een internationaal rijbewijs van
€15,- aan moet schaffen bij de ANWB.

$7
$12
$12
$5

* Prijzen in dit document dienen als een richtlijn, zijn van
Augustus 2017 en kunnen wijzigen.

$8
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Activiteiten

Binnenlandse vluchten
Aanbieding retourtje AucklandDunedin (7kg handbagage)
Retourtje Auckland - ChristChurch
(2 uur vliegen) (vroeg heen op
zaterdag, laat terug op zondag,
23kg bagage)

$70
$260

Voor goedkope vluchten raden we www.grabaseat.co.nz
aan.

Op reis: backpacken
Buspas Christchurch (hop-on-hopoff bus, 14 dagen, begin en eindig in
Christchurch)
2 weken Zuidereiland trip inclusief
accommodatie,
busreis
en
activiteiten

$700

$1900

Je kunt de kosten uiteraard zelf beperken door minder uit
eten te gaan, minder te roken/ drinken of vooral gratis
activiteiten te doen, maar je kunt maar beter een buffer
hebben qua geld.

Skydive in Queenstown van 15.000
ft (exclusief beeldmateriaal)
Bungy jump 134 meter (hoogste van
Nieuw-Zeeland)
Milford Sound dagtrip (langs LoTRlocaties, prachtige natuur en 1,5 uur
durende boottour, exclusief eten en
drinken)
Dagtrip Hobbiton
Weekendtrip Bay of Islands (1x
diner, 1x ontbijt, hikes, vervoer,
boottour)

$460
$275
$135

$180
$220

Sommige activiteiten zijn prijzig, maar onmisbaar. NieuwZeeland is hét land voor bucketlist-activiteiten en
watersporten zoals skydiven, bungy jumpen, raften,
surfen of zeilen. Geloof ons: je wilt jezelf niks misgunnen
omdat je het geld niet hebt. Daar is Nieuw-Zeeland te
mooi voor. Echter is de adembenemende natuur wel
gratis en alleen al de moeite waard.
Heb je nog specifieke vragen over het kostenplaatje van
Nieuw-Zeeland? Stuur dan gerust een mailtje naar ons via
info@stagereizen.nl - ook als je andere vragen hebt.
* Prijzen in dit document dienen als een richtlijn, zijn van
Augustus 2017 en kunnen wijzigen.
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