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8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.250 USD

Cód. 24400RR

Nova Zelândia

Dia 1º Auckland 
• Quarta-feira 
Chegada e traslado privado ao hotel 
com assistência em espanhol no 
aeroporto. Auckland é uma cidade 
luminosa com janelas para a sua 
Grande Bahia, onde centenas de 
embarcações lhe dão um colorido 
único. 

Dia 2º Auckland 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço.   
Excursão de meio dia pela cidade 
de Auckland em tour regular. Descu-
bra em primeira mão porque Auc-
kland é considerado um dos melho-
res lugares do mundo para se viver! 
Esta excursão de meio dia o levará 
pelo centro da cidade. Explorarão a 
famosa Rua Queen Street, seguida 
pela histórica Rua Karangahape 
Road. Descobriremos a vibrante cul-
tura do bairro de Ponsonby, com suas 
butiques e lojas, antes de continuar 
até a Ponte do Porto de Auckland, 
para contemplar vistas maravilhosas 
da cidade. Visitaremos o Viaduto 
Harbour e continuaremos até Auc-
kland Domain. Com seu charme clás-
sico, o Auckland Domain é o parque 
mais antigo e um dos maiores de 
Auckland, localizado em um vulcão 
de 62 mil anos de idade. Após a visi-
ta ao Domain, continuaremos em 
direção ao bairro de Parnell, onde 
pararemos para um pequeno almo-
ço. Os edifícios históricos de Parnell 
foram transformados em uma área 
comercial moderna. O passeio conti-
nuará pela famosa rota costeira de 
Tamaki Drive até o parque em 
memória de Michael Joseph Sava-

ge, em Mission Bay. Michael Savage 
é considerado o maior e mais respei-
tado primeiro-ministro e recebeu o 
título de "neozelandês do século" 
pelo jornal New Zealand Herald em 
1999. Este parque tem uma vista 
maravilhosa e panorâmica de Whe-
nua Rangatira, a cidade de Auckland 
e o Porto de Waitemata. Depois de 
visitar o parque, seguiremos em 
direção a Mission Bay, um bairro 
popular à beira-mar que já foi o lar 
de uma Escola Missionária da Mela-
nésia. Desfrute da praia e do calça-
dão, muito popular entre os cidadãos 
de Auckland. O tour nos levará de 
novo ao longo da costa antes de 
retornar ao centro de Auckland. 

Dia 3º Auckland/ Wellington  
• Sexta-feira • Café da manhã. 
O motorista do tour regular irá 
buscá-los no hotel para levá-los ao 
aeroporto de Auckland. Saída em 
voo regular (NÃO INCLUÍDO) para 
Wellington. Chegada à cidade cos-
mopolita, capital da Nova Zelândia. 
Traslado para o hotel (em regular) e 
alojamento.  

Dia 4º Wellington  
• Sábado • Café da manhã.  
Excursão de meio dia aos pontos 
turísticos mais importantes, como a 
íngreme costa  modelada ao longo 
dos anos como resultado dos diferen-
tes terremotos que esta ilha sofreu, 
de onde poderemos desfrutar de vis-
tas incríveis, também o lugar do nau-
frágio do Ferry Whine. Em seguida, 
iremos para o Monte Victoria, de 
onde poderemos ver o porto de 
Wellington, a visita contínua ao edifí-

cio do Parlamento, a Catedral de São 
Paulo. Resto do dia livre 

Dia 5º Wellington/Queenstown  
• Domingo • Café da manhã.  
Encontro no hotel (regular) para levá-
los ao aeroporto e partida em voo 
(não incluído) para Queenstown. 
Chegada e traslado (em regular) para 
o hotel. Queenstown é, sem dúvida, 
a Meca turística do país. Localizada 
as margens do Lago Wakatipu e cer-
cada pelas Montanhas Remarkables. 
Cidade popular por seus esportes de 
montanha, como Jet boat, bungee 
jumping e suas belas pistas de esqui. 
Sua história local remonta ao século 
XIX, quando seus primeiros pioneiros 
lhe deram o nome de Queenstown, 
porque o lugar tinha tanta beleza 
que era digno desse nome: a cidade 
reina.  

Dia 6º Queenstown/ 
Milford Sound/Queenstown  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço 
pique-nique.  
Excursão o dia inteiro a Milford 
Sound. O motorista da excursão 
regular irá buscá-los no hotel, para 
levá-los na viagem de um dia inteiro 
para Milford Sound. Passaremos 
pelas margens do Lago Wakatipu e 
viajaremos até Te Anau, a entrada do 
Parque Nacional dos Fiordes. De Te 
Anau viajaremos através de uma pai-
sagem de selvas e vales glaciais, para 
Milford Sound. Saída do cruzeiro 
pelos fiordes: esta viagem de barco 
os levará até ao Mar da Tasmânia 
onde poderemos apreciar este mag-
nífico fiorde, o Pico Mitre e as Cata-
ratas de Bowen. Almoço de piqueni-
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Auckland: Grand Millenium 4* - Wellington: Rydges 4* 
Queenstown: The Heritage 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*

Este Programa Inclui: 
- Traslado privado de chegada com assistência em espanhol. 
Resto dos traslados e visitas em tour regular em inglês. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares 
em quarto duplo standard. 
- 7 cafés da manhã + 2 almoços 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos e internacionais 
- Refeições não mencionadas no itinerário, nem bebidas nas 
refeições. 

- Despesas pessoais como lavanderia, chamadas telefônicas, 
excursões opcionais, etc. 

- Acesso imediato (pré-inscrição) aos quartos dos hotéis no dia 
da chegada. Consultar suplemento 

HOTÉIS 
4*

Incluindo  
7 CAFÉS DA MANHÃ + 

2 ALMOÇOS e 4 VISITAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.). 
- Tour em inglês com saída garantida desde 2 pessoas. 
- Preços não válidos para feiras, congressos, eventos especiais 
ou feriados. (consultar suplementos especiales) 

- Caso chegar antes ou depois do dia do início do circuito, o 
cliente deve pagar pelo traslado privado (com ou sem guia). 

- As taxas no destino não estão incluídas e devem ser pagas 
diretamente "in situ". 

- Crianças menores de 10 anos não são admitidas em algumas 
excursões do itinerário, por favor, consulte. 

- As excursões estão sujeitas às condições meteorológicas.  
- Uma vez confirmada à reserva, qualquer alteração ou cancela-
mento terá um custo mínimo de € 90. Estes aumentarão à 
medida que a data de saída se aproxima. 

- Devido à instabilidade do dólar neozelandês, reservamo-nos o 
direito de atualizar os preços dos programas no caso de gran-
des mudanças na taxa de câmbio do dólar norte-americano / 
dólar neozelandês. (1 NZD = 0,69 USD).  

Vistos: Consulte a sua embaixada ou consulado a necessidade 
de obter um visto, dependendo do seu país de origem.

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

(Serviços 

Regulares)

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

(Serviços 

Regulares)



NOVA ZELÂNDIA 131POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

MILFORD SOUND

que a bordo do cruzeiro. Regresso a 
Queenstown em ônibus regular. Mil-
ford Sound é uma impressionante 
paisagem no coração de Te Wahipou-
namu, Patrimônio Mundial. Na lenda 
maori, os fiordes não foram criados 
pelos rios de gelo, mas pelos deuses. 
Milford Sound (Piopiotahi) é, sem 
dúvida, sua melhor escultura. A flo-
resta tropical sobe pelas paredes ver-
ticais cheias de cachoeiras. Em pri-
meiro plano está o Pico Mitre, que 
domina o horizonte. Seja qual for o 
clima do fiorde, cheio de chuva ou 
com sol brilhante em águas profun-
das, certamente irá inspirá-los. 

Dia 7º Queenstown/Wanaka  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Visita de meio dia de Queenstown. 
O mirante Queenstown Hill é a pri-
meira de várias paradas para fotos e 
a vista se estende até o Lago Wakati-
pu e a Cordilheira Remarkables. A 
excursão segue a rota ao longo do 
braço Frankton e através do deslum-
brante Lago Hayes, e na foz da Gar-
ganta Kawarau, um dos muitos 
lugares onde filmaram "O Senhor 
dos Anéis". Próxima parada, "Secrets 
of Bungy Tour", para ver como o 
bungee jumping começou, permite o 
acesso a áreas de visualização restri-
tas para ver a ação ao vivo de bungee 

jumping (AJ Hackett Bungy Bridge). 

Também faremos uma parada para 
visitar o vinhedo do Vale Gibbston, 
onde poderão provar o famoso vinho 

local "Pinot Noir". A última parada é 

na cidade mineira de Arrowtown, 

onde poderemos visitar a cidade his-

tórica da época da busca pelo ouro. 

No horário indicado, traslado de ôni-

bus regular de Queenstown para a 

cidade vizinha de Wanaka. Aos seus 

pés, o mítico lago de Wanaka, ideal 

para passeios náuticos ou passeios ao 

longo da sua costa requintada. A 

cidade é atrativa para os amantes da 

aventura e viajantes que querem rela-

xar. Localizada nas águas cristalinas 

do quarto maior lago da Nova Zelân-

dia, a apenas uma curta distância de 

carro do Parque Nacional Mount 

Aspiring, Wanaka é um lugar ideal 

para pescar, caminhar, esquiar, 

degustar vinhos ou jogar golfe. A 

cidade também abriga Warbirds Over 

Wanaka, a maior exposição de três 

dias do hemisfério sul.  

Dia 8º Wanaka/Queenstown  
• Quarta-feira • Café da manhã.  

Na hora indicada traslado regular de 

Wanaka ao aeropuerto de Queens-

town.

SAÍDAS GARANTIDAS (QUARTA-FEIRA) 2  pess. 4 pess. 6 pess.

2019 

Abril 3; Maio 8 e 22; Junho 5 e 19; 
Julho 3 e 17; Agosto 7 e 21; Set. 4 e 18

2.370 2.310 2.250
 

Outubro 2 e 16; Novembro 6 e 20; 
Dezembro 11

2.715 2.635 2.620
 

2020 

Janeiro 8 e 22; Fevereiro 5 e 19; Março 4 e 18 2.715 2.635 2.620 

Suplemento quarto individual........................................... 1.200 / 1.600

Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

AUCKLAND

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)


