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NZ Transport Agency telah berusaha memastikan semua 
informasi ini akurat. Namun, perincian dapat berubah seiring 

berjalannya waktu.

PERJALANAN ANTARA  
PICTON DAN CHRISTCHURCH
Lihat www.nzta.govt.nz/p2c atau hubungi 0800 4 HIGHWAYS  
(0800 44 44 49) sebelum Anda melakukan perjalanan untuk memastikan rute 
terbuka dan mendapatkan perkiraan waktu tempuh perjalanan.
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Sebelum melakukan perjalanan antara Picton dan Christchurch, pastikan rute mana 
dari dua rute utama yang tersedia dan merupakan pilihan yang terbaik bagi Anda.

STATE HIGHWAY 1 
Gempa dengan kekuatan 7,8 mengguncang Kaikōura pada November 2016. Gempa ini 
merusak dan menutup State Highway 1 (SH1) hingga lalu lintas antara Blenheim dan 
Christchurch. 
Pada saat brosur ini diterjemahkan (November 2017), bagian selatan SH1 biasanya 
terbuka pada perjalanan siang hari antara Christchurch dan Kaikōura. Bagian utara SH1 
(antara Kaikōura dan Clarence) ditutup tapi diharapkan dibuka kembali untuk 
perjalanan siang hari mulai 15 Desember 2017. Selanjutnya setelah ini seluruh rute SH1 
antara Picton dan Christchurch akan dibuka kembali.
Masih ada banyak pekerjaan yang dikerjakan dan beberapa tempat masih sedang dalam 
perbaikan. Antisipasi permukaan jalan yang tidak diaspal, penutupan jalur, kecepatan 
yang dikurangi dan kontrol buka/tutup di beberapa daerah yang dapat menyebabkan 
keterlambatan. Sebagian jalan akan ditutup pada malam hari selama musim panas 
sebagai tindakan keselamatan. Beberapa penutupan jalan pada siang hari direncanakan 
agar pekerjaan penting di sepanjang koridor pantai yang sempit dapat dilakukan. 
Sewaktu SH1 dibuka kembali, perkiraan waktu tempuh minimum (antara Picton dan 
Christchurch) adalah 5,5 jam. Sebaiknya Anda sediakan banyak waktu dan siap jika 
terjadi keterlambatan yang umum selama musim panas, atau penutupan jalan yang tak 
terduga sehingga rute perjalanan harus diubah. Anda mungkin lebih suka untuk 
mengambil rute alternatif (lihat di bawah).

RUTE ALTERNATIF (STATE HIGHWAY 63, 6, 65, 7 MELALUI LEWIS PASS)
Sejak gempa menutup SH1, pengendara motor menggunakan rute alternatif antara 
Picton dan Christchurch. Rute ini tetap merupakan pilihan yang baik untuk perjalanan 
sekitar bagian atas Pulau Selatan. 
Perkiraan waktu tempuh minimum antara Picton dan Christchurch pada rute ini adalah 
6,5 jam. Sediakan banyak waktu dan siap jika terjadi keterlambatan, yang umum selama 
musim panas karena pekerjaan perbaikan yang sedang berlangsung serta demi 
keselamatan. Meskipun sangat indah, beberapa bagian rute alternatif itu sempit dan 
berkelok-kelok, dengan kecepatan terbatas.

BISAKAH SAYA KE KAIKŌURA?
Ya, Kaikōura terbuka bagi siapa saja dan menyambut para pengunjung dengan hangat. 
Jika SH1 tiba-tiba tertutup baik dari utara maupun selatan, Anda masih bisa memasuki 
Kaikōura dari rute alternatif. Ikuti Inland Road (Rute 70) persis di utara Culverden (lihat 
peta). Sediakan waktu sekitar 3 jam untuk mengendarai antara Christchurch dan Kaikōura 
melalui rute mana pun (menggunakan sepanjang SH1 atau Inland Road - Rute 70).
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DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH INFORMASI PERJALANAN YANG 
AKURAT DAN TERKINI?
Jangan mengandalkan GPS Anda atau Google Maps untuk informasi penutupan 
jalan atau waktu tempuh perjalanan yang akurat. Perubahan dapat saja terjadi 
dengan pemberitahuan tiba-tiba.
Informasi resmi NZ Transport Agency tentang rute yang tersedia dapat diperoleh 
di www.nzta.govt.nz/p2c atau dengan menghubungi 0800 4 HIGHWAYS  
(0800 44 44 49). Ini termasuk tautan ke pembaruan keadaan lalu lintas yang 
sedang berlangsung dan informasi tentang penutupan jalan yang direncanakan. 
Pastikan rute Anda sebelum melakukan perjalanan.
Rambu-rambu elektronik yang menampilkan informasi perjalanan secara waktu 
nyata akan berada pada titik-titik penentuan utama seperti Waipara (persis di 
utara Christchurch) dan Blenheim. Temukan rambu ini untuk menghindari menuju 
jalan yang ditutup. 
Pengemudi harus memastikan bahwa mereka sudah mengantisipasi keterlambatan dan 
menyediakan banyak waktu untuk sampai ke tujuan dengan aman sehingga dapat 
menggunakan kapal feri atau pun pesawat udara. Polisi akan berpatroli pada kedua rute. 

SEBERAPA SERING SEBAIKNYA SAYA MEMASTIKAN INFORMASI PERJALANAN?
Informasi perjalanan, waktu tempuh perjalanan, dan kondisi jalan dapat berubah tiba-tiba. 
Pastikan setidaknya dua jam sebelum Anda melakukan perjalanan karena mungkin saja 
Anda harus mengubah rute, dan sewaktu Anda tiba di titik penentuan rute utama.

BAGAIMANA KONDISI BERKENDARA DI SETIAP RUTE?
Kunjungi www.nzta.govt.nz/p2c atau hubungi 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49) 
untuk mengetahui kondisi berkendara setiap rfute. Anda sebaiknya membandingkannya 
dengan pengalaman dan kecakapan mengemudi Anda. 
Semua pengemudi perlu sabar dan santun. Patuhi semua rambu dan petugas lalu lintas. 
Tetap di kiri, dan menepi (jika aman untuk melakukannya) untuk membiarkan 
kendaraan lewat jika Anda melihatnya menumpuk di belakang Anda. Berhenti untuk 
istirahat secara teratur dan dukung komunitas di sepanjang jalan.
Semoga perjalanan Anda aman dan menyenangkan!

SEBELUM ANDA MELAKUKAN PERJALANAN – PASTIKAN INFORMASI  
JALAN TERKINI 

 Situs Web www.nzta.govt.nz/p2c 

 Telepon 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49)

 Facebook www.facebook.com/nztasouthisland 

 Twitter twitter.com/NZTACWC atau twitter.com/nztatots  


