AUSTRALIA E NOVA ZELÂNDIA
RECIFE / Santiago / Sidney / Ayers Rock / Cairns / Auckland /
Sighisoara / Terra Média-Hobbiton / Rotorua / Christchurch /
Lake Tekapo/ Wanaka / Queentown / Milford

09 a 28 de Outubro de 2019
Programação:
1° DIA (09/10 – Quarta-feira) RECIFE / GUARULHOS / SANTIAGO - Às _____ apresentação do grupo no
Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque ás _____ no vôo _____ com destino à
Santiago (Chile). Previsão de chegada às _______. Recepção, tramites de imigração e traslado Aeroporto
Internacional de Santiago / Hotel Panamericano ou similar para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Tarde livre. Pernoite
2° DIA (10/10 – Quinta-feira) SANTIAGO - Pela manhã, faremos city tour panorâmico pelos principais
pontos da cidade onde poderemos apreciar o contraste de sua rica história e suas modernas e imponentes
construções: O Palácio de La Moneda, a Plaza de Armas, o Cerro Santa Lúcia e o Parque Metropolitano. Parada
para almoço (Não incluso no pacote). Restante do dia livre para o comércio local da cidade. Programação
noturna: Sugerimos ao grupo visita aos Bares e restaurantes do Bairro Bella Vista (Opcional não incluso
no pacote);
3° DIA (11/10 – Sexta-feira) SANTIAGO / SIDNEY - Manhã livre. Às 10h. acerto de extras no hotel e saída
com destino ao Aeroporto de Santiago onde embarcaremos em voo regular às 13h.30min. com destino à Sidney
– Austrália. Previsão de chegada às 17h.50min. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para
acomodação (Conforme reserva). Pernoite
3° DIA (12/10 – Sábado) SIDNEY - Visita panorâmica da cidade incluindo The Rocks, kings Cross e a famosa
Bondi Beach. Cruzeiro na baía de Sidney que permite desfrutar de espetaculares vistas de Ópera, da Ponte e do
forte Denison. Regresso ao hotel.
4° DIA (13/10 - Domingo) SIDNEY - Dia livre para atividades independentes. Sugerimos visitar as seguintes
atrações: Sidney Wildlife world, Sidney aquário ou subir à torre de Sidney. Alojamento.
5° DIA (14/10 – Segunda-feira) SIDNEY / AYERS ROCK - Voo para Ayers Rock, no centro da Australia,
onde o mato se transforma gradualmente em deserto. Transporte ao hotel. À tarde, viagem até Kuniaya para
admirar Mutitjulu e pinturas rupestres aborígenes. Continuação para o centro cultural Uluru Kata Tjuta para
conhecer a cultura da região e o dia finaliza com observação do pôr-do-sol acompanhado de canapés e vinho
espumante australiano na base do Uluru, o monólito do país. Alojamento.
6° DIA (15/10 – Terça-feira) AYERS ROCK - Viagem para o P.N. Uluru-Kata Tjuta e disfrute de uma
chávena de café e/ou bolacha enquanto espera pelo amanhecer e primeiros raios do dia a bater no monólito ao
Monte para uma vista panorâmica da parte sul de Kata Tjuta. Caminhada entre os vestígios das antigas
formações rochosas em Walpa Gorge. Ao entardecer, jantar “sons do Silêncio”. Alojamento.
7° DIA (16/10 – Quarta-feira) AYERS ROCK / CAIRNS - Vôo para Cairns, no nordeste do país. Chegada,
traslados ao hotel e alojamento.
8° DIA (17/10 – Quinta-feira) CAIRNS - Cruzeiro de dia inteiro à Grande Barreira de Coral, uma das
maravilhas do mundo e considerado o maior complexo de recifes existentes. Almoço a bordo. Alojamento.
9° DIA (18/10 – Sexta-feira) CAIRNS - Excursão ao P.N Wooroonooram. Esta área de selva virgem conta com
as montanhas mais altas de Queensland, numerosos rios, cascatas e alguns dos bosques mais exuberantes e
antigos do mundo. Além da experiência com a selva australiana, a visita inclui a observação de crocodilos,
cangurus e coalas, e uma caminhada até às Josefhine Falls. Almoço incluído. Alojamento.
10° DIA (19/10 - Sábado) CAIRNS / AUCKLAND - Transporte ao aeroporto e vôo para Auckland. Chegada,
assistência e traslados ao hotel. Alojamento.
11° DIA (20/10- Domingo) AUCKLAND - Visita de cidade: Museu de Auckland, com uma interessante
coleção de relíquias maiori e polinésias; Bairro de Parnell; Mission Bay; Viaduto de Auckland; subida à Sky
Tower de onde do topo dos seus 328m avista-se toda a cidade e as baías Waitemata e Manukau; Parque Regional

de Muriwai, com uma praia de areia negra, muito popular para os amantes de surf e onde normalmente habita
uma colônia de alcatrazes. Alojamento.
12° DIA (21/10 – Segunda-feira) AUCKAND / 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 como a casa de Bildo, a
Pousada Dragão Verde ou árvore de festa. Almoço típico neozelandês na Quinta Longlands em Matamata.
Prosseguimento para Rotorua, cidade com uma forte herança Maori e grande atividade geotérmica. Visita a Te
Puia, reserva termal e Centro Cultural Maori. Alojamento.
13° DIA (22/10 – Terça-feira) ROTORUA / CHRISTCHURCH / LAKE TEKAPO - Visita à reserva termal
de Waimangu, extensovale com abundante atividade geotermal, bosques e lagos de água cristalina. Voo para
Chistchurch. Transporte à zona de Canterbury Plains para conhecer uma quinta e observar o dia comum do
cotidiano agrícola neozelandês. Após um lanche, continuação para Lake Tekapo. Alojamento.
14° DIA (23/10 – Quarta-feira) LAKE TEKAPO / WANAKA - Visita ao lago de Tekapo, de águas cristalinas
azul-turquesa. Opcionalmente poderá realizar um vôo cênico ao redor do monte Cook e dos glaciares Fox e
Franz. Saída para Mt. Cook Village, onde pode apreciar uma espetacular vista da região; prosseguimento para
Wanaka, via Mackenzie Country desfrutando de impressionantes imagens do monte Cook, pico mais alto do
país, dos lago e rios glaciares. Alojamento.
15° DIA (24/10 – Quinta-feira) WANAKA / QUEENSTOWN - Manhã livre. Saída com destino a Queenston
passando pela povoação mineira de Arrowtown e por Bungy Bung, onde foi criado o bungy jumping. Breve
visita panorâmica de Queenstown, com subida ao teleférico de Skyline no topo de Bob`s Peak. Alojamento.
16° DIA (25/10 – Sexta-feira) QUEENSTOWN (MILFORD SOUND) - Excursão ao Milford Sound, viajando
pelo parque Nacional dos Fiordes. Navegação através da mãe da Tasmânia, onde poderá observar o majestoso
fiorde, o pico Mitre e as cascata Bowen. Almoço a bordo. Regresso por estrada a Queenstown. Alojamento.
Notas: 1) excursão sujeita às condições climática; em caso de anulação será oferecida uma excursão a Doubtful
sound, sujeita a disponibilidade e com Milford sound de avioneta ou helicóptero - serviço a reserva e a pagar
localmente;
17º DIA (26/10 - Sábado) QUEENSTOWN - Dia livre para atividades independentes. Pernoite
18º DIA (27/10 - Domingo) QUEENSTOWN / SANTIAGO - Transporte para o aeroporto e embarque em voo
regular com destino à Santiago – Chile. Pernoite a bordo
19º DIA (28/10 – Segunda-feira) SANTIAGO / RECIFE - Tempo em conexão e reembarque no Aeroporto
Internacional Comodoro Arturo em Santiago (Chile) para embarque às _____ no vôo ________ com destino à
RECIFE (PE). Fim dos nossos serviços
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Circuito em ônibus de turismo;
 Visitas panorâmicas nos trechos
mencionados em roteiro;
 Guia acompanhante;
 Traslados de chegada e saída;
 Hospedagem nos hotéis previstos ou
similares com café da manhã;
 Visitas guiadas;



Trecho aéreo internacional;
Seguro Viagem.
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Refeições e passeios não
mencionados no programa;
 Qualquer serviço não
mencionado acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA: (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
U$ 2.600,00 (Dois mil e Seiscentos dólares) podendo ser parcelado em até 10x nos cartões Visa e
Mastercard;
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
Em apto duplo: R$ 22.500,00 - Cartão de crédito ou cheque: 10x de R$ 2.250,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou
IDENTIDADE VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP),
em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada,
ou com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com
foto 3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura
em cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para
algum responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação
e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do
passageiro.

A operadora poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição
de meios de transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da
viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos),
que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem,
não darão direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e
elaborado antecipadamente dentro de situações normais de clima, tráfego e política e mecânica.
Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.

