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Nova Zelândia Aotearoa
9 Dias
Visitando: Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown e Milford Soun

• Todos os traslados desde o aeroporto ao hotel 
e vice-versa com assistência de fala espanhola. 
Os traslados em outros dias diferentes ao tour 
de chegada e/ou saída tem suplemento.

• Acomodação com café da manhã nos hotéis 
previstos ou similares 

• 3 almoços conforme indicado no itinerário.
• Visitas indicadas no programa com guia bilin-

gue  espanhol/italiano.
• Seguro de assistência MAPAPLUS

O Tour incluiSI

• Tarifas aéreas domésticas ou internacionais.
• Refeições não mencionadas no itinerário  
• Visto da Nova Zelândia
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-

cionados como incluídos.
• Tudo que não estiver devidamente especifi -

cado como incluído.

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A AUCKLAND: QUARTAS-FEIRAS Saidas  de quartas feiras desde 01 de abril a 31 de março 2021

Dia 1º (Qua): Auckland
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Qui): Auckland
Café da manhã. Começaremos o dia visitando 
a Costa Oeste, o Parque Regional de Muriwai, 
conhecida por sua característica costa de areia 
preta. Esta praia é muito popular para o surfe e 
onde também habita normalmente uma colônia 
de alcatrazes. Essas magnífi cas aves expandem 
suas asas a mais de um metro de longitude. Con-
tinuaremos a visita ao Museu de Auckland, com 
sua interessante coleção de arte e relíquias Maori 
e polinésias. Depois, visitaremos o bairro de Par-
nell, onde realizaremos um passeio por um dos 
mais antigos bairros de Auckland, seguindo até 
Mission Bay. Seguirems novamente até o centro 
da cidade, visitando o Viaduto de Auckland, e 
em seguida a Sky Tower, a torre de Auckland, que 
possui 328 metros de altura. Dali, é possível ad-
mirar uma vista única da cidade e de suas baías: 
Waitemata e Manukau. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex): Auckland / Matamata / 
Rotorua
Café da manhã. Sairemos para uma viagem 
mágica através da Terra Média, à Comarca do 
Hobbit, onde foi fi lmada a fascinante trilogia O 
Senhor dos Anéis e O Hobbit. Começaremos 
a viagem até o sul de Auckland por Bombay 
Hills através da rica região agrícola de Waikato. 
Passaremos pela histórica cidade de Cambri-
dge, cujo estilo agrega um ambiente inglês. 
Atravessaremos os verdes prados ondulantes, 
aproximando-nos da Comarca de Hobbiton. 
Chegaremos a Shire’s Rest, onde começaremos 
nosso tour por Hobbiton Movie Set. O local está 
localizado dentro de uma das zonas mais espe-
taculares da região e é o único lugar no mundo 
onde se pode experimentar um set real de fi lme. 
Seremos testemunhas de 37 buracos hobbit, a 
ponte do arco duplo, a árvore da festa e a vi-

sita à pousada do Dragão Verde. Neste mágico 
lugar, poderão tirar uma foto na mesma porta da 
casa de Bilbo, onde poderá ver todo o set do 
fi lme nas colinas. Ao fi m do tour, nos dirigiremos 
a marquise de Hobbiton para almoço. Após al-
moço, saída em direção a Rotorua e traslado ao 
hotel. Pela tarde, visita a Te Puia (anteriormente 
chamado Whakarewarewa), a Reserva Termal e 
Centro Cultural Maori, no Instituto Nacional de 
Arte e Artesanatos da Nova Zelândia, onde fun-
ciona uma prestigiada escola de esculturas em 
madeira. Nesta reserva, veremos diversos depó-
sitos de sílica e barro em ebulição, e será feita 
uma viagem aos gêiseres que foram parte da 
mesma. Em seguida, seremos recebidos da ma-
neira tradicional e veremos uma demonstração 
de danças e canções Maoris. Posteriormente, 
disfrutaremos o jantar típico da cultura Maori. 
Traslado  e acomodação no hotel.

Dia 4º (Sáb): Rotorua/ Christchurch
Café da manhã. Visitaremos, pela manhã, a Reserva 
Termal de Waimangu, extenso vale com abundante 
atividade geotermal, onde poderemos admirar os 
bosques e lagos de água cristalina, que se encon-
tram próximos à cidade, em particular os lagos Azul 
e Verde. Ao término, será feito o traslado ao aero-
porto de Rotorua, para o voo com destino a Christ-
church. (voo no incluído, horário do voo requerido 
NZ5785) Chegada a Christchurch, e seguiremos até 
o restaurante Curators para almoço. Após almoço 
realizaremos uma visita pela cidade, em seguida. 
Traslado e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Dom): Christchurch /  Wanaka 
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos ao ma-
ravilhoso Lake Tekapo, rodeado por montanhas 
com suas cristalinas águas de cor turquesa. Sai-
remos de Lake Tekapo e nos dirigiremos a Mount 
Cook Village, onde poderemos apreciar as vistas 
espetaculares dessa magnífi ca área. Continuare-
mos nossa viagem passando pela zona Mackenzie 
Country. Pelo caminho, poderemos desfrutar de 

Cidade Categoria
Auckland  Grand Millenium Auckland 4* sup
Rotorua                 Millenium 4 *
Christchurch  Distinction Christchur 4* sup
Wanaka                  Edgewater Resort 4*
Queenstown Copthorne Resor Lakefront 4 *

Hotéis previstos ou Similares

• Preços para mínimo 2 passageiros 
• Para grupos pequenos o  guia  poderá exercer a 

função de  motorista.  
• Na sua chegada no hotel Grand Millennium Auc-

kland cada hospede recebe um voucher de NZD 
$50 que dá o direito ser utilizado durante a sua 
hospedagem no hotel em qualquer dos restau-
rantes, bar, mini-bar ou serviços  de habitações 
(room service).

• (Este voucher não pode ser trocando por din-
heiro ou para qualquer parte não utilizada)

• Os voos  internos  devem  ser  reservados no 
horário  indicado, caso contrário não  podemos 
garantir  os traslados e  visitas programados.

Nota Importante

vistas impressionantes do Monte Cook, o pico 
mais alto do país (3750m), e dos lagos e rios gla-
ciais de cor turquesa. Em seguida, continuaremos 
até Wanaka. Traslado e acomodação no hotel .

Dia 6º (Seg): Wanaka / Queenstown 
Café da manhã. Manhã livre para realizar pas-
seios ao redor deste espetacular lago, e seu 
povoado cheio de cafés e barracas de artesa-
nato. Ao meio-dia, sairemos de Wanaka com 
destino a Queenstown, passando pelo tradicio-
nal povoado mineiro de Arrowtown e pela ponte 
“Bungy Bridge” (salto não incluído), onde se ori-
ginou o conhecido bungee jumping.. Traslado e 
acomodação no hotel

Dia 7º (Ter): Queenstown / Excursão a 
Milford Sound / Queenstown
Café da manhã. Excursão de um dia inteiro a Milford 
Sound, viajando pelo Parque Nacional dos Fiordes. 
Um passeio de barco nos levará até o Mar da Tas-
mânia, e poderemos apreciar o quão magnífi co é 
esse fi orde, o pico Mitre e as cascatas Bowen. Du-
rante a travessia, um almoço está incluso. Retorno 
a Queenstown  acomodação no hotel. Nota Im-
portante: A excursão a Milford Sound está sujeita 
às condições climáticas. Caso seja cancelada, será 
oferecida uma excursão a Doubtful Sound, pagando 
um suplemento adicional diretamente no local. 

Dia 8º (Qua): Queenstown
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. O ingresso para subir ao teleférico 
do Skyline Queenstown está incluído para que 
desfrute a qualquer hora do dia. La em cima em 
Bob’s Peak poderá apreciar uma vista espetacu-
lar da região. Acomodaçã no hotel.

Dia 9º (Qui): Queenstown
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Nova Zelândia Aotearoa
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM854

Categoria única

Doble Triple Supl Indiv
01Abr-30Abr, 

01Sep-31 Mar, 21
3.595 3.460 1.175

01Mai-31 Ago 3.290 3.215 1.025

A partir de 3.215$
5

3

NOVA ZELÂNDIA

Auckland2

Rotorua1

 Christchurch3

Wanaka
3

Queenstown3

INTRODUÇÃO
Poucos lugares no mundo têm uma natureza tão diversa quanto a Nova Zelândia. São montanhas cobertas de neve, praias deslumbrantes, rios e lagos azuis cristalinos, cidades 

limpas e organizadas, áreas hidrotermais impressionantes, entre outras atrações. De lagos à montanhas cheias de gelo a praias. A Nova Zelândia possui uma riqueza natural 

sem igual para ser explorada e admirada. Já imaginou fazer uma viagem de carro para desbravar lugares remotos de um país tão cultural e inspirador? Se existe um jeito de 

nutrir a mente com o que de mais belo você pode encontrar numa viagem, sem dúvidas a Nova Zelândia tem a oferecer! Um país independente, com população aproximada 

de 4 milhões de pessoas, sendo a maioria de origem europeia ou asiática. Cerca de 15% da população é composta pelos nativos do país, os Maoris. Os neozelandeses são 

conhecidos por serem amigáveis e receptivos com os visitantes internacionais. Além de ser um país de grande diversidade cultural, a Nova Zelândia é mundialmente conhecida 

como a capital dos esportes radicais. Praias, estações de esqui, montanhas espetaculares, vulcões, lagos, geleiras, fl orestas e planícies: qualquer que seja o lugar, as possibilida-

des de aventurar-se são inúmeras. Aqueles que procuram um destino mais relaxado também estarão bem servidos: artes intrigantes, arquitetura, história, cultura, gastronomia 

e tratamentos terapêuticos são abundantes. Localizada no Oceano Pacífi co, a Nova Zelândia é constituída por duas ilhas principais – a Ilha Norte e a Ilha Sul – além de outras 

menores. Confi ra abaixo tudo o que preparamos para você neste paraíso natural.
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