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Ayers Rock
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PORTO - SYDNEY

ITINERÁRIOS

OC002
OC001

DIAS

12 OU 16

REFEIÇÕES

4 OU 6

reponha as energias num jantar típico Maori. Regresso ao
hotel em Rotorua. Alojamento.

PREÇO DESDE

3.870

14º DIA: ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita à reserva termal de
Waimangu, um extenso vale com uma abundante atividade geotermal, onde poderá ver o efeito da erupção do
Monte Tarawera no ano de 1886. De tarde, regresso a Auckland. No caminho, visita guiada das Waitomo Glowworm
Caves, grutas iluminadas por pirilampos verdadeiramente
mágicos. Chegada e transfer ao hotel. Resto de dia livre.
Alojamento.

€

+ TAXAS DE AEROPORTO 600€ TOTAL 4.470€
1º DIA: LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120min antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a
Sidney, via cidade(s) de conexão...Noites e refeições a bordo.

15º DIA: AUCKLAND - ... PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarque em voo com destino à sua cidade de
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo

2º DIA: ... - EM VOO - ....
3º DIA: ... - SIDNEY SA
Chegada a Sidney e formalidades aduaneiras. Recepção
no aeroporto com guia em espanhol e transfer ao Hotel,
check-in a partir das 15h (Para ter quarto logo disponível
necessário noite extra – preço sob consulta). Resto de dia
livre para um primeiro contacto com a cidade. Alojamento.
4º DIA: SIDNEY MP
Pequeno-almoço completo australiano. Visita panorâmica
da cidade incluindo passagem por “The Rocks”, onde passado e presente colidem da melhor forma. Passagem ainda
pela frenética e animada avenida de Kings Cross e pela famosa Praia Bondi, anfitriã de grandes eventos, desde exposições de arte da comunidade até maratonas de corrida do
“City to Surf”. Ao final da manhã, finaliza-se o tour com um
cruzeiro pela famosa baía de Sidney com almoço a bordo
incluído. Os comentários/explicações a bordo serão em inglês. Desfrute de uma espetacular vista da Opera House,
do Forte Deninson e da famosa Ponte da Baía. O regresso
ao hotel, após o cruzeiro, será por conta própria. De tarde,
tempo livre para continuar a conhecer e a admirar a beleza
natural e cultural de Sidney. Alojamento.
5º DIA: SIDNEY APA
Pequeno-almoço completo australiano. Dia livre para passear livremente pela cidade e/ou realizar alguma excursão
opcional Alojamento.
6º DIA: SIDNEY - AYERS ROCK APA
Pequeno-almoço completo australiano. De manhã cedo,
transfer ao aeroporto e partida em voo com destino a Ayers
Rock com o apoio de um guia acompanhante de idioma
espanhol. Chegada e transfer ao hotel. Pela tarde, percurso
junto à base do Uluru, um incrível monólito situado no Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta. Viagem de autocarro até
ao trilho Kuniya, seguido de passeio a pé até à lagoa Mutitjulu. Admire as pinturas rupestres aborígenes e descubra a
flora e história de Uluru. De seguida, visita do Centro Cultural Uluru-Kata Tjuta, onde poderá aprender mais sobre a
cultura local e visualizar a arte e artesanato aborígene. Ao
final do dia, segue-se para a zona de observação do pôrdo-sol no Uluru. Testemunhe e fotografe as espetaculares
mudanças de cor desta formação rochosa enquanto desfruta de alguns canapés e de uma taça de vinho. Regresso
ao hotel. Alojamento.
Nota: Leve, pelo menos, uma garrafa de água para a caminhada.
7º DIA: AYERS ROCK MP
Pequeno-almoço completo australiano. De manhã cedo,
saída para a zona de observação do nascer do sol de Uluru.
Desfrute de um café/chá acabado de fazer enquanto o
sol da manhã muda lentamente a cor do monólito. Continuação até às 36 “cúpulas rochosas” de Kata Tjuta, uma
maravilha geológica envolta em misticismo. No caminho
para o desfiladeiro de Walpa Gorge, desfrute da vista panorâmica do lado sul de Kata Tjuta. Ouça o suave assobio
do vento que dá nome ao desfiladeiro (Walpa significa
assobio no idioma aborígene), explore as suas formações
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Rotorua

16º DIA: ... - LISBOA
Chegada. Fim dos nossos serviços.

DATAS DE SAÍDA

PARTIDAS REGULARES

ABRIL 2019 A MARÇO 2020
Saídas de Lisboa

DATAS DE SAÍDA DE PORTUGAL
2019 - 2020

ABR

7

21

OUT 13 27

MAI

5

19

NOV 10 24

JUN

2

16 30

DEZ

8 29

JUL

14 28

JAN

5

19

2

16

AGO 4

11 25

FEV

SET

8 22 29

MAR 8 22*

1

*Saída apenas disponível no iti. OC002

FIM DO ITINERÁRIO OCOO1 - AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ITINERÁRIO:

OC002

VOOS
EM
DUPLO

DATAS

ULURU - AYERS ROCK

EXTENSÕES
À SAÍDA DE SIDNEY OU AUCKLAND

rochosas incomuns e aprecie a serenidade selvagem deste
cenário num trilho pedestre (cerca de 40 minutos) entre
Walpa Gorge e duas das mais altas “cúpulas” de Kata Tjuta.
Ao final da tarde, transfer partilhado ao jantar “Sons do
Silêncio”*. Assista ao pôr-do-sol, ouça o som inconfundível do didgeridoo (instrumento tradicional aborígene) e
descodifique as estrelas do céu (a observação dos astros
está dependente das condições meteorológicas), em pleno
“outback” australiano, através das explicações de um especialista local. Após o jantar, regresso ao hotel. Alojamento.
*Nos meses de Julho a Setembro, aconselha-se a utilização
de roupas quentes ou casaco. O jantar realiza-se sempre
que as condições climatéricas o permitam. Caso não seja
possível a sua realização, será proposto um jantar alternativo. Não são permitidas crianças com idade inferior a 10
anos.
8º DIA: AYERS ROCK - CAIRNS APA
Pequeno-almoço completo australiano. Manhã livre. Em
hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto (com
motorista em inglês/sem guia) para embarcar em voo
com destino a Cairns. Chegada, assistência por guia local e
transfer ao hotel. Alojamento.
9º DIA: CAIRNS MP
Pequeno-almoço completo australiano. Ao início da manhã (pick-up no hotel), partida para cruzeiro (partilhado)
de dia completo à Grande Barreira de Coral, incluindo almoço a bordo. A espetacularidade deste local deve-se à
sua pureza, claridade e pouca profundidade das águas que
albergam uma grande variedade de vida marinha, peixes
exóticos e lindíssimos corais. Passe o dia a nadar, a fazer
snorkelling, a alimentar os peixes ou a descontrair na praia.
Terá ainda a oportunidade de ver o encanto do coral de
outra perspetiva a partir de um semi-submersível. Regresso
ao final da tarde a Cairns e ao hotel. Alojamento.
10º DIA: CAIRNS MP
Pequeno-almoço. Excursão de dia inteiro à floresta tropical
de Daintree, Património da Humanidade. Chegado à zona

de Mossman Gorge, descubra um rio cristalino delimitado
por grandes pedregulhos de granito e rodeado por uma
floresta com mais de 135 milhões de anos. Desfrute de uma
visita guiada para conhecer lugares com grande significado
cultural, construções tradicionais e riachos espetaculares.
Aprenda a identificar, com a orientação dos guias aborígenes, as plantas medicinais e as comestíveis. Fique a par de
diferentes lendas aborígenes, do significado das pinturas
nas grutas e da relação especial entre o povo aborígene e
a floresta tropical. Depois de um passeio (1h30 aproximadamente), tempo para apreciar uma chávena de chá e um
pão típico australiano. Almoço e, de tarde, embarque num
cruzeiro pelo rio Daintree. No regresso a Cairns, visita da
localidade de Port Douglas. Alojamento.

negra a sua principal característica distintiva. Esta praia é
particularmente popular pela prática do surf e é também
o lar de uma das maiores colónias de alcatrazes da região.
De seguida, visita do Museu de Auckland, onde poderá ver
a sua interessante coleção de arte e relíquias das culturas
Maori e polinésia. De seguida, passeio pelo bairro de Parnell, um dos mais antigos de Auckland, até chegar a Mission
Bay, com um extenso areal, cheio de restaurantes e bares.
Continuação em direção ao centro da cidade com passagem pelo viaduto de Auckland. Visita à Sky Tower, uma
torre com 328 metros de altura que lhe permitirá apreciar
uma vista única da cidade e das suas duas baías: Waitemata e Manukau. Regresso ao hotel e resto de dia livre.
Alojamento.

11º DIA: CAIRNS - ... PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto (com motorista em inglês/sem guia) para formalidades de embarque em voo com destino à sua cidade de
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo.

13º DIA: AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA PC
Pequeno-almoço e partida para uma viagem mágica, através da Terra Média (Eriador), em direção à região onde foi
filmada a fascinante trilogia “O Senhor dos Anéis” e “Hobbit”. Partida em direção a Sul, por Bombay Hills, através
da rica região agrícola de Waikato. Passagem pela histórica
cidade de Cambridge, cujo estilo deixa clara a forte influência britânica que se ainda hoje se faz sentir nesta área. De
seguida, viaje ao longo dos belos prados verdejantes no
caminho para a Aldeia dos Hobbits. Chegada e visita deste
fantástico cenário de filmagens, redescobrindo as 37 casas
dos Hobbits, a ponte de arco duplo, a árvore de Festa e a
pousada do Dragão Verde. Tire uma fotografia em frente à
porta da casa de Bilbo Baggins, protagonista de “Hobbit”.
Almoço. De tarde, partida para Rotorua, cidade com um
forte legado Maori, rebatizada como “cidade do enxofre”
devido à sua impressionante atividade geotermal. Chegada
e transfer ao hotel. Visita ao Te Puia, antigamente conhecida como Whakarewarewa, uma Reserva Termal e Centro
Cultural Maori pertencente ao Instituto Nacional de Arte e
Artesanato da Nova Zelândia. Nesta Reserva poderá observar diversos depósitos de sílica e barro em ebulição, bem
como os incríveis géiseres desta região. Por último, prepare-se para ser recebido de forma tradicional, assistindo a
uma demonstração de danças e cantares Maori. Depois de
se sentir arrebatado pela energia e força dos seus cânticos,

12º DIA: ... - LISBOA
Chegada. Fim dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO OCOO2 - AUSTRÁLIA DIDGERIDOO
11º DIA: CAIRNS - ... - AUCKLAND APA
Pequeno-almoço completo australiano. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto (com motorista em inglês/sem
guia) e embarque em voo com destino a Auckland. Chegada a Auckland e formalidades aduaneiras. Receção no aeroporto com guia em espanhol e transfer ao hotel. Check-in a
partir das 15h. Resto de dia livre para um primeiro contacto
com a cidade. Alojamento.
12º DIA: AUCKLAND APA
Pequeno-almoço. Saída em direção à Costa Oeste, passando pelo Parque Regional de Muriwai, que tem na areia
WWW.VIAGENSTEMPO.PT

WWW.VIAGENSTEMPO.PT

FIJI

(4 noites)

desde

mais detalhes em viagenstempo.pt

2000€
+ taxas

HOTÉIS 4*
3870
3910
3955
4000
4065
3980
4455

ABR + JAN 2020
MAI
JUN + 14 JUL + 1, 8 E 22 SET
28 JUL + AGO
29 SET + OUT + NOV
8 DEZ + FEV + MAR 2020
29 DEZ

TOTAL
SUPL.
COM TAXAS INDIVUDAL

4470
4510
4555
4600
4665
4580
5055

680
715
740
775
835
770
1160

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
SUPLEMENTOS AÉREOS
CATHAY PACIFIC (V) Lisboa 1/4-30/6 + 10/8-31/10
CATHAY PACIFIC (V) Lisboa 1/7-9/8
Após 1/11 sob consulta

ITINERÁRIO:

BASE
120

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes.
Guias - Austrália: guias locais bilingue (espanhol e italiano) em
Sidney e Cairns; guia acompanhante bilingue (espanhol e inglês)
em Ayers Rock.
Nova Zelândia: guias locais bilingue (espanhol e italiano).
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do combustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto,
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

ENTRADA NA AUSTRÁLIA
Autorização eletrónica de entrada necessária, disponível em :
www.immi.gov.au/Services/Pages/online_services.aspx
Passaporte com validade superior a 6 meses.

OC001

VOOS
EM
DUPLO

DATAS

HOTÉIS 4*
5350
5235
5275
5320
5480
5510
5465
5580
5490
5965
5380
5490

7 ABR
21 ABR
5 E 19 MAI
JUN + 14 JUL
28 JUL + 4 E 11 AGO
25 AGO
1, 8 E 22 SET
29 SET + OUT + NOV
8 DEZ
29 DEZ
JAN 2020
FEV + MAR 2020

TOTAL
SUPL.
COM TAXAS INDIVUDAL

5880
5765
5805
5850
6010
6040
5995
6110
6020
6495
5910
6020

1030
980
1020
1045
1125
1135
1100
1190
1130
1520
1035
1130

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE
Sidney
Ayers Rock
Cairns
Auckland
Rotorua

HOTÉIS 4*
The Grace Hotel
Desert Gardens Hotel
Pacific Hotel Cairns
Rydges Auckland 4*+
Millennium Hotel Rotorua
2019

|
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AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

PORTO - SYDNEY

ITINERÁRIOS

OC002
OC001

DIAS

REFEIÇÕES

12 OU 16

4 OU 6

PREÇO DESDE

3.870

€

+ TAXAS DE AEROPORTO 600€ TOTAL 4.470€
1º DIA: LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120min antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a
Sidney, via cidade(s) de conexão...Noites e refeições a bordo.
2º DIA: ... - EM VOO - ....
3º DIA: ... - SIDNEY SA
Chegada a Sidney e formalidades aduaneiras. Recepção
no aeroporto com guia em espanhol e transfer ao Hotel,
check-in a partir das 15h (Para ter quarto logo disponível
necessário noite extra – preço sob consulta). Resto de dia
livre para um primeiro contacto com a cidade. Alojamento.
4º DIA: SIDNEY MP
Pequeno-almoço completo australiano. Visita panorâmica
da cidade incluindo passagem por “The Rocks”, onde passado e presente colidem da melhor forma. Passagem ainda
pela frenética e animada avenida de Kings Cross e pela famosa Praia Bondi, anfitriã de grandes eventos, desde exposições de arte da comunidade até maratonas de corrida do
“City to Surf”. Ao final da manhã, finaliza-se o tour com um
cruzeiro pela famosa baía de Sidney com almoço a bordo
incluído. Os comentários/explicações a bordo serão em inglês. Desfrute de uma espetacular vista da Opera House,
do Forte Deninson e da famosa Ponte da Baía. O regresso
ao hotel, após o cruzeiro, será por conta própria. De tarde,
tempo livre para continuar a conhecer e a admirar a beleza
natural e cultural de Sidney. Alojamento.
5º DIA: SIDNEY APA
Pequeno-almoço completo australiano. Dia livre para passear livremente pela cidade e/ou realizar alguma excursão
opcional Alojamento.
6º DIA: SIDNEY - AYERS ROCK APA
Pequeno-almoço completo australiano. De manhã cedo,
transfer ao aeroporto e partida em voo com destino a Ayers
Rock com o apoio de um guia acompanhante de idioma
espanhol. Chegada e transfer ao hotel. Pela tarde, percurso
junto à base do Uluru, um incrível monólito situado no Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta. Viagem de autocarro até
ao trilho Kuniya, seguido de passeio a pé até à lagoa Mutitjulu. Admire as pinturas rupestres aborígenes e descubra a
flora e história de Uluru. De seguida, visita do Centro Cultural Uluru-Kata Tjuta, onde poderá aprender mais sobre a
cultura local e visualizar a arte e artesanato aborígene. Ao
final do dia, segue-se para a zona de observação do pôrdo-sol no Uluru. Testemunhe e fotografe as espetaculares
mudanças de cor desta formação rochosa enquanto desfruta de alguns canapés e de uma taça de vinho. Regresso
ao hotel. Alojamento.
Nota: Leve, pelo menos, uma garrafa de água para a caminhada.
7º DIA: AYERS ROCK MP
Pequeno-almoço completo australiano. De manhã cedo,
saída para a zona de observação do nascer do sol de Uluru.
Desfrute de um café/chá acabado de fazer enquanto o
sol da manhã muda lentamente a cor do monólito. Continuação até às 36 “cúpulas rochosas” de Kata Tjuta, uma
maravilha geológica envolta em misticismo. No caminho
para o desfiladeiro de Walpa Gorge, desfrute da vista panorâmica do lado sul de Kata Tjuta. Ouça o suave assobio
do vento que dá nome ao desfiladeiro (Walpa significa
assobio no idioma aborígene), explore as suas formações
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rochosas incomuns e aprecie a serenidade selvagem deste
cenário num trilho pedestre (cerca de 40 minutos) entre
Walpa Gorge e duas das mais altas “cúpulas” de Kata Tjuta.
Ao final da tarde, transfer partilhado ao jantar “Sons do
Silêncio”*. Assista ao pôr-do-sol, ouça o som inconfundível do didgeridoo (instrumento tradicional aborígene) e
descodifique as estrelas do céu (a observação dos astros
está dependente das condições meteorológicas), em pleno
“outback” australiano, através das explicações de um especialista local. Após o jantar, regresso ao hotel. Alojamento.
*Nos meses de Julho a Setembro, aconselha-se a utilização
de roupas quentes ou casaco. O jantar realiza-se sempre
que as condições climatéricas o permitam. Caso não seja
possível a sua realização, será proposto um jantar alternativo. Não são permitidas crianças com idade inferior a 10
anos.
8º DIA: AYERS ROCK - CAIRNS APA
Pequeno-almoço completo australiano. Manhã livre. Em
hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto (com
motorista em inglês/sem guia) para embarcar em voo
com destino a Cairns. Chegada, assistência por guia local e
transfer ao hotel. Alojamento.
9º DIA: CAIRNS MP
Pequeno-almoço completo australiano. Ao início da manhã (pick-up no hotel), partida para cruzeiro (partilhado)
de dia completo à Grande Barreira de Coral, incluindo almoço a bordo. A espetacularidade deste local deve-se à
sua pureza, claridade e pouca profundidade das águas que
albergam uma grande variedade de vida marinha, peixes
exóticos e lindíssimos corais. Passe o dia a nadar, a fazer
snorkelling, a alimentar os peixes ou a descontrair na praia.
Terá ainda a oportunidade de ver o encanto do coral de
outra perspetiva a partir de um semi-submersível. Regresso
ao final da tarde a Cairns e ao hotel. Alojamento.
10º DIA: CAIRNS MP
Pequeno-almoço. Excursão de dia inteiro à floresta tropical
de Daintree, Património da Humanidade. Chegado à zona

de Mossman Gorge, descubra um rio cristalino delimitado
por grandes pedregulhos de granito e rodeado por uma
floresta com mais de 135 milhões de anos. Desfrute de uma
visita guiada para conhecer lugares com grande significado
cultural, construções tradicionais e riachos espetaculares.
Aprenda a identificar, com a orientação dos guias aborígenes, as plantas medicinais e as comestíveis. Fique a par de
diferentes lendas aborígenes, do significado das pinturas
nas grutas e da relação especial entre o povo aborígene e
a floresta tropical. Depois de um passeio (1h30 aproximadamente), tempo para apreciar uma chávena de chá e um
pão típico australiano. Almoço e, de tarde, embarque num
cruzeiro pelo rio Daintree. No regresso a Cairns, visita da
localidade de Port Douglas. Alojamento.
11º DIA: CAIRNS - ... PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto (com motorista em inglês/sem guia) para formalidades de embarque em voo com destino à sua cidade de
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo.
12º DIA: ... - LISBOA
Chegada. Fim dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO OCOO2 - AUSTRÁLIA DIDGERIDOO
11º DIA: CAIRNS - ... - AUCKLAND APA
Pequeno-almoço completo australiano. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto (com motorista em inglês/sem
guia) e embarque em voo com destino a Auckland. Chegada a Auckland e formalidades aduaneiras. Receção no aeroporto com guia em espanhol e transfer ao hotel. Check-in a
partir das 15h. Resto de dia livre para um primeiro contacto
com a cidade. Alojamento.
12º DIA: AUCKLAND APA
Pequeno-almoço. Saída em direção à Costa Oeste, passando pelo Parque Regional de Muriwai, que tem na areia
WWW.VIAGENSTEMPO.PT

20192020

DO OUTRO LADO DO MUNDO

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MAORIS

FIM
ITI. OC002

Cairns
3

AUSTRÁLIA
Ayers Rock
2

3

Auckland
2+ 1

Sydney
FIM
ITI. OC001

1

Rotorua

NOVA ZELÂNDIA

reponha as energias num jantar típico Maori. Regresso ao
hotel em Rotorua. Alojamento.
14º DIA: ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita à reserva termal de
Waimangu, um extenso vale com uma abundante atividade geotermal, onde poderá ver o efeito da erupção do
Monte Tarawera no ano de 1886. De tarde, regresso a Auckland. No caminho, visita guiada das Waitomo Glowworm
Caves, grutas iluminadas por pirilampos verdadeiramente
mágicos. Chegada e transfer ao hotel. Resto de dia livre.
Alojamento.
15º DIA: AUCKLAND - ... PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarque em voo com destino à sua cidade de
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo
16º DIA: ... - LISBOA
Chegada. Fim dos nossos serviços.

DATAS DE SAÍDA

PARTIDAS REGULARES

ABRIL 2019 A MARÇO 2020
Saídas de Lisboa

DATAS DE SAÍDA DE PORTUGAL
2019 - 2020

ABR

7

21

OUT 13 27

MAI

5

19

NOV 10 24

JUN

2

16 30

DEZ

8 29

JUL

14 28

JAN

5

19

2

16

AGO 4

11 25

FEV

SET

8 22 29

MAR 8 22*

1

*Saída apenas disponível no iti. OC002

FIM DO ITINERÁRIO OCOO1 - AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ITINERÁRIO:

OC002

VOOS
EM
DUPLO

DATAS

ULURU - AYERS ROCK

EXTENSÕES
À SAÍDA DE SIDNEY OU AUCKLAND

negra a sua principal característica distintiva. Esta praia é
particularmente popular pela prática do surf e é também
o lar de uma das maiores colónias de alcatrazes da região.
De seguida, visita do Museu de Auckland, onde poderá ver
a sua interessante coleção de arte e relíquias das culturas
Maori e polinésia. De seguida, passeio pelo bairro de Parnell, um dos mais antigos de Auckland, até chegar a Mission
Bay, com um extenso areal, cheio de restaurantes e bares.
Continuação em direção ao centro da cidade com passagem pelo viaduto de Auckland. Visita à Sky Tower, uma
torre com 328 metros de altura que lhe permitirá apreciar
uma vista única da cidade e das suas duas baías: Waitemata e Manukau. Regresso ao hotel e resto de dia livre.
Alojamento.
13º DIA: AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA PC
Pequeno-almoço e partida para uma viagem mágica, através da Terra Média (Eriador), em direção à região onde foi
filmada a fascinante trilogia “O Senhor dos Anéis” e “Hobbit”. Partida em direção a Sul, por Bombay Hills, através
da rica região agrícola de Waikato. Passagem pela histórica
cidade de Cambridge, cujo estilo deixa clara a forte influência britânica que se ainda hoje se faz sentir nesta área. De
seguida, viaje ao longo dos belos prados verdejantes no
caminho para a Aldeia dos Hobbits. Chegada e visita deste
fantástico cenário de filmagens, redescobrindo as 37 casas
dos Hobbits, a ponte de arco duplo, a árvore de Festa e a
pousada do Dragão Verde. Tire uma fotografia em frente à
porta da casa de Bilbo Baggins, protagonista de “Hobbit”.
Almoço. De tarde, partida para Rotorua, cidade com um
forte legado Maori, rebatizada como “cidade do enxofre”
devido à sua impressionante atividade geotermal. Chegada
e transfer ao hotel. Visita ao Te Puia, antigamente conhecida como Whakarewarewa, uma Reserva Termal e Centro
Cultural Maori pertencente ao Instituto Nacional de Arte e
Artesanato da Nova Zelândia. Nesta Reserva poderá observar diversos depósitos de sílica e barro em ebulição, bem
como os incríveis géiseres desta região. Por último, prepare-se para ser recebido de forma tradicional, assistindo a
uma demonstração de danças e cantares Maori. Depois de
se sentir arrebatado pela energia e força dos seus cânticos,
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2000€
+ taxas

HOTÉIS 4*
3870
3910
3955
4000
4065
3980
4455

ABR + JAN 2020
MAI
JUN + 14 JUL + 1, 8 E 22 SET
28 JUL + AGO
29 SET + OUT + NOV
8 DEZ + FEV + MAR 2020
29 DEZ

TOTAL
SUPL.
COM TAXAS INDIVUDAL

4470
4510
4555
4600
4665
4580
5055

680
715
740
775
835
770
1160

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
SUPLEMENTOS AÉREOS
CATHAY PACIFIC (V) Lisboa 1/4-30/6 + 10/8-31/10
CATHAY PACIFIC (V) Lisboa 1/7-9/8
Após 1/11 sob consulta

ITINERÁRIO:

BASE
120

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes.
Guias - Austrália: guias locais bilingue (espanhol e italiano) em
Sidney e Cairns; guia acompanhante bilingue (espanhol e inglês)
em Ayers Rock.
Nova Zelândia: guias locais bilingue (espanhol e italiano).
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do combustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto,
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

ENTRADA NA AUSTRÁLIA
Autorização eletrónica de entrada necessária, disponível em :
www.immi.gov.au/Services/Pages/online_services.aspx
Passaporte com validade superior a 6 meses.
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HOTÉIS 4*
5350
5235
5275
5320
5480
5510
5465
5580
5490
5965
5380
5490

7 ABR
21 ABR
5 E 19 MAI
JUN + 14 JUL
28 JUL + 4 E 11 AGO
25 AGO
1, 8 E 22 SET
29 SET + OUT + NOV
8 DEZ
29 DEZ
JAN 2020
FEV + MAR 2020

TOTAL
SUPL.
COM TAXAS INDIVUDAL

5880
5765
5805
5850
6010
6040
5995
6110
6020
6495
5910
6020

1030
980
1020
1045
1125
1135
1100
1190
1130
1520
1035
1130

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE
Sidney
Ayers Rock
Cairns
Auckland
Rotorua

HOTÉIS 4*
The Grace Hotel
Desert Gardens Hotel
Pacific Hotel Cairns
Rydges Auckland 4*+
Millennium Hotel Rotorua
2019
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