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VIAJANDO ENTRE  
PICTON E CHRISTCHURCH
Visite www.nzta.govt.nz/p2c ou ligue 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49)  
antes de viajar. para verificar que as rotas estão abertas e tempos estimados de viagem. 

A NZ Transport Agency se esforçou para garantir a exatidão 
do conteúdo. Porém, os detalhes podem mudar com o tempo.
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Antes de viajar entre Picton e Christchurch, verifique qual das duas rotas 
principais está disponível e qual seria a melhor opção para você.

RODOVIA SH1 (STATE HIGHWAY 1) 
Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu Kaikōura em novembro de 2016. Causou 
danos e fechou a Rodovia SH1 para o tráfego entre Blenheim e Christchurch. 
No momento da tradução deste livreto (novembro de 2017), a parte sul da SH1 está 
geralmente aberta para viagens diurnas entre Christchurch e Kaikōura. O trecho 
norte (entre Kaikōura e Clarence) está fechado mas com previsão de reabertura para 
viagens diurnas a partir de 15 de dezembro de 2017. Dessa forma a rota completa da 
SH1 entre Picton e Christchurch será reaberta.
Ainda há muito trabalho a ser feito e vários trechos ainda estarão em construção. 
Espere superfícies não pavimentadas, fechamento de pistas, velocidade reduzida e 
controle de tráfego em alguns trechos que causarão atrasos. Durante o verão, partes 
da rodovia estarão fechadas durante a noite por medida de segurança. Também 
serão necessários alguns fechamentos diurnos planejados para realizar trabalhos de 
alto impacto ao longo deste estreito corredor costeiro. 
Quando a SH1 reabrir, o tempo estimado de viagem (entre Picton e Christchurch) 
será pelo menos 5,5 horas. Você deve reservar bastante tempo e estar preparado 
para atrasos, que serão prováveis durante o verão, ou fechamentos inesperados 
quando você pode ter que mudar a rota. Você pode preferir tomar uma rota 
alternativa (veja a seguir).

A ROTA ALTERNATIVA (STATE HIGHWAYS 63, 6, 65, 7 VIA LEWIS PASS)
Desde que o terremoto fechou a SH1, os motoristas têm usado a rota alternativa 
entre Picton e Christchurch. Esta rota continua uma boa opção para viagens em 
torno do norte da Ilha Sul. 
O tempo estimado de viagem entre Picton e Christchurch nesta rota será pelo menos 
6,5 horas. Reserve bastante tempo e prepare-se para atrasos, que serão prováveis 
durante o verão devido às contínuas obras de melhoria e segurança. Apesar de muito 
pitoresca, a rota alternativa possui alguns trechos estreitos e sinuosos, com limites 
reduzidos de velocidade.

POSSO CHEGAR A KAIKŌURA?
Sim, Kaikōura está aberta e recebendo os visitantes de forma calorosa. Se a SH1 for 
fechada de forma inesperada desde o norte ou do sul, você ainda pode acessar 
Kaikōura através da rota alternativa. Pegue a Inland Road (Rota 70) ao norte de 
Culverden (veja o mapa). Reserve aproximadamente 3 horas para dirigir entre 
Christchurch e Kaikōura em qualquer rota (usando a SH1 em todo o caminho ou a 
Inland Road - Rota 70).
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ONDE POSSO ENCONTRAR INFORMAÇÕES DE VIAGEM PRECISAS E 
ATUALIZADAS?
Não confie no seu GPS ou Google Maps para informações sobre fechamento de 
rodovias ou tempos precisos de viagem. Tudo pode mudar rapidamente.
Informações oficiais da NZ Transport Agency sobre rotas disponíveis podem ser 
encontradas no www.nzta.govt.nz/p2c ou por telefone 0800 4 HIGHWAYS 
(0800 44 44 49). Incluindo links para atualizações de tráfego em tempo real e 
informações sobre fechamento planejados. Verifique sua rota antes de viajar.
Sinais eletrônicos exibindo informações de viagem em tempo real estarão em 
pontos decisivos tais como em Waipara (ao norte de Christchurch) e Blenheim. 
Procure por esta sinalização para evitar seguir por uma via que está fechada à frente. 
Motoristas devem se preparar para atrasos e reservar bastante tempo para 
chegar ao seu destino com segurança e fazer travessias de balsas ou vôos. A 
Policia estará patrulhando as duas rotas. 

COM QUE FREQUÊNCIA DEVO VERIFICAR AS INFORMAÇÕES DE VIAGEM?
Informações de viagem, tempos de viagem e condições de estrada podem mudar 
rapidamente. Verifique pelo menos duas horas antes da viagem caso tenha que mudar 
sua rota e ao chegar nos principais pontos de decisão de rota.

COMO SERÁ CADA ROTA PARA DIRIGIR?
Visite www.nzta.govt.nz/p2c ou ligue 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49) para 
ouvir sobre as condições de direção de cada rota. Você deve avaliar isso levando em 
conta sua habilidade de direção e experiência. 
Todos os motoristas devem ser pacientes e educados. Obedeça todos os sinais e 
instruções da equipe rodoviária. Mantenha-se a esquerda, e encoste (se assim for 
seguro) para deixar o tráfego passar se notar que o mesmo está se acumulando atrás de 
você. Pare para intervalos regulares e apoie as comunidades ao longo da rota.
Tenha uma viagem segura e agradável!

ANTES DE VIAJAR – VERIFIQUE AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES RODOVIÁRIAS 

 Website www.nzta.govt.nz/p2c 

 Telefone 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49)

 Facebook www.facebook.com/nztasouthisland 

 Twitter twitter.com/NZTACWC ou twitter.com/nztatots  
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