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NOVA ZELÂNDIA – A TERRA DA GRANDE NUVEM BRANCA
D E S D E

D I A S

4.280€

12

Monte Cook

4 REFEIÇÕES

Itinerário:
Opcionalmente (custo extra) poderá realizar um voo cénico 
ao redor do Monte Cook e dos Glaciares Fox e Franz. Conti-
nuação para Wanaka, via Mackenzie Country desfrutando de 
impressionantes paisagens do Monte Cook, o pico mais alto 
do país, dos lagos e rios glaciares. Alojamento.

8º Dia – Wanaka / Queenstown
Manhã livre. Saída com destino a Queenstown passando 
pela povoação mineira de Arrowtown e por Bungy Bridge, 
onde foi criado o bungy jumping. Alojamento.

9º Dia – Queenstown (Milford Sound)
Excursão ao Milford Sound, viajando pelo Parque Nacio-
nal dos Fiordes. Navegação através do Mar da Tasmânia, 
onde poderá observar o majestoso fiorde, o pico Mitre e as 
cascatas Bowen. Almoço a bordo. Regresso por estrada a 
Queenstown. Alojamento. Notas: 1) excursão sujeita às con-
dições climatéricas; em caso de anulação será oferecida uma 
excursão a Doubtful Sound, sujeita a disponibilidade e com 
pagamento adicional directamente; 2) opcionalmente poderá 
regressar do Milford Sound de avioneta ou helicóptero – servi-
ço a reservar e a pagar localmente; 

10º Dia – Queenstown
Dia livre. O passe de entrada para subir ao teleférico Skyline 
Queenstown está incluído para que possa desfrutar as vis-
tas panorâmicas desde o topo de Bob’s Peak. Alojamento.

11º Dia – Queenstown / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

12º Dia – Portugal

 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Portugal / Auckland

 Voo regular com destino a Auckland, via cidade(s) de 
ligação. Noite e refeições a bordo.

2º Dia – A bordo

3º Dia - Auckland
Assistência e transporte ao hotel. (no check-in clientes re-
ceberão um vale de NZD50 que poderá ser utilizado durante 
a estada no hotel e não será trocado por dinheiro em caso de 
não utilização). Alojamento.

4º Dia – Auckland
Saída para o Parque Regional de Muriwai, a oeste, com uma 
praia de areia negra, muito popular para os amantes de surf e 
onde normalmente habita uma colónia de alcatrazes. Regres-
so à cidade e visita: Museu de Auckland, com uma colecção de 
relíquias maori e polinésias; passeio pelo Bairro de Parnell, um 
dos mais antigos da cidade; Mission Bay; Viaduct Harbour; 
por último subida à Sky Tower (328m) desde onde se avista 
toda a cidade e as baías Waitemata e Manukau. Alojamento.

5º Dia – Auckland / Terra Média-Hobbiton / 
Rotorua
Saída para um dia mágico na Terra Média, onde se filmou a 
trilogia “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”. Viagem através 
de Bombay Hills, Waikato e Cambridge até Hobbiton. Visita a 
vários cenários dos filmes. Almoço buffet. Prosseguimento 
para Rotorua, cidade com uma forte herança Maori e gran-
de actividade geotérmica. Visita a Te Puia, Reserva Termal e 
Centro Cultural Maori. Jantar tradicional maori. Alojamento.

6º Dia – Rotorua / Christchurch
Visita à reserva termal de Waimangu, extenso vale com 
abundante actividade geotermal, bosques e lagos de água 
cristalina. Voo para Christchurch. Almoço e breve visita da 
cidade. Alojamento.

7º Dia – Christchurch / Lake Tekapo / Wanaka

Outros programas 

Extensão às Ilhas Fiji. 
Consulte-nos.

Datas
12 Dias 13 Dias com Grutas Waitomo

Duplo Supl.single Duplo Supl.single

4.444 € 738 € 4.846 € 828 €

Mai-8Jul 4.280 € 4.680 € 739 €

4-12Ago 4.798 € 739 €

1-2Set 4.604 € 738 € 828 €

Out-Mar'20 4.444 € 738 € 4.903 € 864 €

22-30Dez 4.963 € 738 € 864 €

Preços por pessoa desde

Localização Hotel

Auckland Grand Millenium 
Rotorua Millenium
Christchurch Distinction
Wanaka Edgewater Resort
Queenstown

Hotéis Previstos 4

Portugal em classe económica;

em regime de alojamento e pequeno-al-
moço;

-

tipo pic-nic para o programa de 13 dias 
(áudio-guia);

locais;

-

Os preços não incluem

Serviços incluídos

Datas de Partida 
(Mín. 2 participantes) 

Programa de 12 Dias:   
2ªs de Abril de 2019 a 23 de Março de 
2020
Programa de 13 dias com Grutas Waitomo: 
Domingos de Abril de 2019 a 22 de Março de 
2020


