NOVA ZELÂNDIA E AUSTRÁLIA INESQUECÍVEIS
VISITANDO: BUENOS AIRES, AUCKLAND, WAITOMO, ROTORUA, QUEENSTOWN, MILFORD SOUND, CHRISTCHURCH, MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY
08/05 a 26/05/2019 - 19 DIAS | AÉREO INTERNACIONAL + VOOS INTERNOS E PARTE TERRESTRE | COM GUIA DESDE PORTO ALEGRE/RS

As privilegiadas naturezas da Austrália e Nova Zelândia, estão presentes neste espetacular roteiro. Uma viagem que revela cidades
cosmopolitas ricas em atrações. Cenários que parecem de outro mundo que incluem: paisagens de picos nevados a praias de areias douradas;
misteriosas florestas a majestosas planícies; de gêiseres efervescentes a maravilhas modernas e, ainda, uma fauna que não existe em nenhuma
outra parte do mundo com passeios pelos prinicpais atrativos com acompanhamento de guia local especialista em idioma espanhol ou português.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »
08/05/2019 (01º Dia, Quarta) PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / AUCKLAND (AÉREO): Apresentação no Aeroporto de Porto Alegre às 18h00,
para partida prevista do voo às 20h45 com destino a Buenos Aires, chegando às 22h30. Na chegada ao Aeroporto, permanecer em trânsito no setor
internacional (malas seguem para o destino final) e aguardar os procedimentos de embarque com destino a AUCKLAND que iniciará a partir das
23h00, partida do voo as 00h55min. com refeições, e praticamente 2 pernoites a bordo em função do fuso horário...
09/05/2019 (02º Dia, Quinta) BUENOS AIRES / AUCKLAND: Partida do voo as 005h55, dia inteirno em voo transcontinental com destino Auckland
com refeições, entretenimento da cia. aérea e pernoite a bordo. Voo direto de Buenos Aires a Auckland dura em media 13h30min, porém com o fuso
horário de quase 12horas, dá a entender que a duração do voo e de quase 24h00. Relaxe e curta sua viagem com destino a cenários incriveis que
nos aguardam nos destinos...
10/05/19 (03º Dia, Sexta) AUCKLAND / CHEGADA: Pela manhã bem cedo, chegada e acomodação desde o dia 09/05 (data em que o hotel
reservado para o grupo) no Hotel Stamford Plaza ou similar. livre para descanso. Auckland é uma cidade cosmopolita, dinâmica e vibrante. À tarde,
sairemos para uma visita aos principais bairros residenciais e ao “Domain”, o principal parque da cidade. A seguir, passaremos por Parnell, com suas
casas e ruas pitorescas e pelos prédios da universidade deAuckland, a maior do país. O nosso tour também inclui: o aquário de Kelly Arltons Antartic
Encounter, onde conheceremos a sua rica fauna marinha e o Museu de Auckland, que retrata a história da Nova Zelândia e da cultura Maori. À noite,
não deixe de conhecer seu badalado Waterfront, totalmente revitalizado. STAMFORD PLAZA AUCKLAND HOTEL
11/05/19 (04º Dia, Sábado) AUCKLAND – CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente saída a partir do Sky City Bus Terminal para
conhecer as diferentes facetas da cidade das velas, visitando seus principais atrativos, como o Harbor Bridge; Auclkand Domain, o mais antigo
parque da cidade; a região de Parnell Village, famosa por seus prédios históricos, cafés e lojas charmosas; a cênica Temaki Drive e o Parque
Memorial Michael Joseph Savage, com suas vistas panorâmicas. Retorno ao centro de Auckland e tarde livre.
Nossa sugestão para esta tarde ou para o dia 12/05/19 é visitar a Ilha de Waiheke, distante cerca de 40 minutos em ferry de Auckland, cheia
de prias e vinícolas. Hospedagem.
12/05/19 (05º Dia, Domingo) AUCKLAND – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes ou
para algum evento opcional organizado e que será oferecido oportunamente pelo seu guia acompanhante, no sentido de aproveitar ao máximo a sua
viagem desfrutando da cidade de Auckland. A cidade é rica em parques e espaços abertos, sua vida cultural é repleta de eventos e atrações: óperas,
ballets, concertos, teatros, feiras de artesanato, mercados populares, cafés pitorescos, lojas que oferecem produtos de excelente qualidade e ótimos
restaurantes. Nosso guia brasileiro acompanhante estará a sua disposição para orientações. JANTAR NO HOTEL.
13/05/19 (06º Dia, Segunda) AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA (230 km): Café da manhã no hotel e posteriormente saída pela manhã em
ônibus com destino a Waitomo. Ao chegarmos, visitaremos as famosas cavernas com larvas luminosas, onde há fascinantes formações de pedra.
Faremos um passeio em barco pelo rio subterrâneo. ALMOÇO INCLUÍDO e prosseguimento da viagem para Rotorua. Considerada desde o século
passado a meca turística do país, encontra-se sobre uma cadeia vulcânica ativa, às margens dolago de mesmo nome. Chegada e acomodação no
Hotel ou similar. À noite, sugerimos um jantar típico “Hangi”, com danças tradicionais maoris. NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE
14/05/19 (07º Dia, Terça) ROTORUA / AUCKLAND (RODO 238 km) // AUCKLAND / QUEENSTOWN (AÉREO): Café da manhã no hotel e
posteriormente visitaremos a cidade incluindo "Te Puia Thermal Reserve", poços de lodo fervente e piscinas de águas transparentes e escaldantes.
Ao término do tour, traslado ao aeroporto de Auckland para embarque em vôo doméstico, com destino a Queenstown. Chegada e acomodação no
Hotel Lakeside ou similar. Queenstown, na região dos Alpes do Sul, é considerada um dos principais centros turísticos do país, encravada em um
vale entre o lago Wakatipu e os montes escarpados da região foi, durante muitos anos, o centro da corrida do ouro. JANTAR NO HOTEL. NOVOTEL
QUEENSTOWN LAKESIDE
15/05/19 (08º Dia, Quarta) QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / QUEENSTOWN: Café da manhã no hotel e posteriormente excursão de dia inteiro
a Milford Sound (COM ALMOÇO INCUÍDO). Conheceremos o Parque Nacional de Fjordland, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
o maior do país com seus cenários inesquecíveis, compostos de 14 fiordes, as cataratas de Sutherland e extensos bosques. Almoço. Ao chegarmos
aos fiordes, faremos um cruzeiro para admirar as Cataratas Bowen e Stirling, o glaciar do Monte Pembroke e o Mitre Peak. Sinta todo o esplendor da
natureza!
16/05/19 (09º Dia, Quinta) QUEENSTOWN: Café da manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes
ou para algum evento opcional organizado e que será oferecido oportunamente pelo seu guia acompanhante, no sentido de arpoveitar ao máximo a
sua viagem desfrutando da cidade de QUEENSTOWN. Aproveite para caminhar pelo centro da cidade ou ainda desfrutar da imensa variedade de
atividades que a charmosa Queenstown oferece, tais como: um passeio emocionante de lancha rápida pelo rio Shotover, um cruzeiro pelo Lago
Wakatipu ou ver o legendário pássaro “kiwi” no Kiwi Birdlife Park. Opcionalmente, sugerimos um tour às pitorescas cidades de Arrowtown e Wanaka.
JANTAR NO HOTEL.
17/05/19 10º Dia, Sexta) QUEENSTOWN / CHRISTCHURCH – TOUR PANORÂMICO NO MEIO DA TARDE: Café da manhã no hotel e
posteriormente saída em ônibus pelas mais belas rodovias da Oceania. Cruzaremos os rios, lagos, vales e montanhas que compõem o maravilhoso
cenário desta região, como o Mount Cook, a montanha mais alta da Nova Zelândia, eternamente coberta de neve. ALMOÇO INCLUÍDO em rota.
Chegada a Christchurch, tradicionalmente a cidade mais inglesa da Nova Zelândia. A cidade mesmo sofrendo os impactos de fortes abalos sísmicos,
se transformou preservando seus lugares mais bonitos, ao longo de suas ruas floridas, se destaca a inovação, com a herança de seus antigos
colonizadores. Internacionalmente conhecida como “Cidade Jardim”, tem grandes parques e jardins espetaculares, entre eles o Jardim Botânico e o
Vale de Mona, às margens do rio Avon, que apreciaremos durante nosso city tour panorâmico. Hospedagem no Hotel Distinction ou similar.
NOVOTEL CRISTCHURCH
18/05/19 (11º Dia, Sábado) CHRISTCHURCH-NOVA ZELÂNDIA / MELBOURNE-AUSTRÁLIA (VOO INTERNACIONAL): SEM Café da manhã no
hotel, considerando que o horário do traslado ao Aeroporto será às 03h30; partida do voo com destino a Melbourne (voo direto) às 06h10, chegando
em torno das 08h10. Passar por migração (entrada à Austrália), aduana y na sequencia recepção pela equipe local para traslado ao hotel, onde a
chegada será em torno das 10h30. A ocupação dos aptos será a partir das 14h30, entrentanto aproveitem para deixar as malas sob custódia no hotel,
tempo livre para almoço (não incluído). Melbourne é uma cidade elegante com mistura eclética de história e cultura; o centro é compacto, com prédios
históricos e bem preservados, lado a lado com impressionantes torres modernas. É também sede de grandes eventos esportivos, entre eles o
Melbourne Cup (prestigiada corrida de cavalos), a Fórmula 1 e o Aberto de Tênis da Austrália. NOVOTEL MELBOURNE COLLINS.
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19/05/19 (12º Dia, Domingo) MELBOURNE – CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente visita panorâmica pela cidade, incluindo: os
Jardins de Fitzroy, onde se encontra o Captain Cook’s Cottage, a Universidade de Melbourne; Melbourne Cricket Ground (local onde foram realizados
os Jogos Olímpicos de 1956); o Centro Nacional de Tênis; Casa do Parlamento e City Square. Continuação pelos bairros de Carlton, com suas lindas
casas com varandas, Toorak e South Yarra, apreciando suas mansões, shopping center e lojas. Passaremos também pelo Mercado Victória, World
Trade Center e, a seguir, cruzaremos a Ponte Westgate, proporcionando uma bela vista panorâmica da cidade e da Baía de Port Phillip. Restante do
tempo livre. JANTAR NO HOTEL.
20/05/19 (13º Dia, Segunda) MELBOURNE – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais
independentes ou para algum evento opcional organizado e que será oferecido oportunamente pelo seu guia acompanhante, no sentido de arpoveitar
ao máximo a sua viagem desfrutando da cidade de Melbourne. Sugerimos um passeio a pé pelo Southbank, o bairro da moda, com dezenas de bares
e restaurantes à beira do Rio Yarra. Encontre tudo o que precisa saber sobre Melbourne na Austrália, a capital de Victoria é um centro vibrante de
estilo, esporte, cultura e gastronomia. Em Melbourne, descubra vielas ocultas, o centro cultural da Federation Square, bares agitados, lojas,
restaurantes e o emblemático MCG. Conheça St Kilda, o Jardim Botânico Real, a boêmia Brunswick Street e o animado Spring Racing Carnival.
Participe de eventos mundiais, como o Grande Prêmio da Austrália, e visite a Península Mornington ou a Ilha Phillip para ver os pinguins azuis.
21/05/19 (14º Dia, Terça) MELBOURNE / CAIRNS (AÉREO): Com ou Sem Café da manhã no hotel considerando que o traslado do hotel ao
Aeroporto será às 06h00 para preparativos de embarque com destino a Cairns. Partida do voo direto às 08h55, chegada em torno das 12h20 e
traslado ao Hotel Hilton Cairns ou similar. Cairns é o portão de entrada da floresta tropical e da Grande Barreira de Corais. A região tem reputação de
ser sofisticada devido à grande quantidade de hotéis e resorts de luxo, restaurantes, boutiques e infraestrutura para atividades esportivas. Restante
do dia livre para atividades independentes. JANTAR NO HOTEL CAIRNS HILTON
22/05/19 (15º Dia, Quarta) CAIRNS / CRUZEIRO PELA GRANDE BARREIRA DE CORAIS: Café da manhã no hotel e posteriormente cruzeiro de
dia inteiro pela Grande Barreira de Corais. Saída pela manhã da Marina Marlin a bordo de um catamarã, em águas cristalinas até Outer Barrier Reef.
O catamarã atracará em Michaelmas Cay, uma ilha onde vivem cerca de 28 mil aves marinhas migrantes, de 14 diferentes espécies. A ilha tem uma
magnífica formação de corais e uma bela praia para quem preferir relaxar. ALMOÇO INCLUÍDO a bordo do catamarã. Possibilidade de fazer snorkel com
guia especializado, proporcionando uma experiência inesquecível da vida marinha da Grande Barreira de Corais. Retorno a Cairns. Hospedagem.
23/05/19 (16º Dia, Quinta) CAIRNS / SYDNEY (AÉREO DIRETO – SAIDA 12h40 / CHEGADA 15h35): Café da manhã no hotel e posteriormente
traslado ao aeroporto para embarque com destino a Sydney. Chegada, recepção e traslado ao HOTEL THE GRACE ou similar. Sydney, capital da
Nova Gales do Sul, foi fundada em 1778 e é a cidade mais antiga da Austrália. Hoje, esta cidade moderna cresceu em torno da baía, que é
considerada uma das mais bonitas do mundo. Hospedagem.
24/05/19 (17º Dia, Sexta) SYDNEY – CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente visita à cidade incluindo as praias do sul. Saindo pelo
centro comercial, o coração de Sydney e com vistas de Chinatown e Darling Harbour, chegaremos à histórica cadeira da Sra. acquaries, de onde
poderemos fotografar dois dos principais ícones de Sydney: a Opera House e a Harbour Bridge em um mesmo ângulo.Continuação via catedral de
Santa Maria e a colorida Kings Cross, uma área rica em diversidade da cidade, repleta de bares noturnos, danceterias, restaurantes da moda e
cafeterias. Prosseguiremos pelos elegantes bairros de Double Bay, Rose Bay e a histórica Vaucluse House, onde a constituição australiana foi
assinada. Visita a Watsons Bay e Bondi Beach. Na sequência, iremos a Paddington, com suas restauradas e belas casas em estilo colonial. Ao
chegar em East Circular Quay, embarcaremos em catamarã para um pequeno cruzeiro pela baía de Sydney, ALMOÇO INCLUÍDO a bordo. Tarde
livre para atividades independentes. Hospedagem.
25/05/19 (18º Dia, Sábado) SYDNEY – DIA LVIRE: Café da manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais
independentes ou para algum evento opcional organizado e que será oferecido oportunamente pelo seu guia acompanhante, no sentido de arpoveitar
ao máximo a sua viagem desfrutando da cidade de Sydney, que simplesmente nunca faltam opções: bairro histórico The Rocks, ao lado da Ponte e
Circular Quay (de onde partem os cruzeiros pela baía), o recém reformado e animadíssimo bairro de Darling Harbour, a Sydney Tower Eye que nos
proporciona uma visão de 360º da cidade e seus principais pontos turísticos.Sugerimos opcionalmente fazer um tour de meio dia para conhecer o
Parque Featherdale, onde teremos a oportunidade de, em meio a um ambiente natural típico, encontrar as mais variadas espécies da fauna local e
interagir com cangurus, wallabis e coalas. Nosso guia brasileiro acompanhante o estará orientando. JANTAR DE DESPEDIDA no Hotel.
26/05/19 (19º Dia, Domingo) SYDNEY / AUCKLAND / BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente
traslado ao hotel ao aeroporto para embarque de retorno ao Brasil, via Auckland e Buenos Aires em voo transcontinental com pernoite e refeições a
bordo. Partida prevista do voo de Sydney às 11h50, com escala em Auckland e Buenos Aires, chegando a Porto Alegre/RS às 20h00 do mesmo dia
em função do fuso horário. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Passagem aérea, voo regular transcontinental, lasse econômica AEROLINEAS+AIR NEW ZELAND POA/BUENOS AIRES AUCKLAND, sem taxas.
-Passagem aérea, voo regular e classe econômica AIR NEW ZELAND AUCKLAND/QUEENSTOWN, voo interno, sem taxas.
-Passagem aérea, voo regular e classe econômica AIR NEW ZELAND CHRISTCHURCH/MELBOURNE, voo internacional, sem taxas.
-Passagem aérea, voo regular e classe econômica VIRGIN AUSTRALIA MELBOURNE/SYDNEY/CAIRNS, voo interno, sem taxas.
-Passagem aérea, voo regular e classe econômica VIRGIN AUSTRALIA CAIRNS/SYDNEY, voo interno, sem taxas
-Passagem aérea, voo regular transcontinental, lasse econômica AIR NEW ZELAND+AEROLINEAS SYDNEY/AUCKLAND/BUE/POA, sem taxas.
-Traslado privativo com assistência em espanhol em Nova Zelandia e Português em Australia + guia brasileiro/a, conforme abaixo:
-Traslados de chegada do aeroporto ao hotel em AUCKLAND, QUEENSTOWN, MELBOURNE, CAIRNS E SYDNEY,
-Traslados de saída do hotel ao aeroporto em ROTORUA/AUCKLAND, CHRISTCHUCH, MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY
-16 NOITES de hospedagem em apto standard em hotel segundo listado (hotéis previstos) ou similares com impostos
-16 CAFES DA MANHA tipo Buffet servidos nos restaurantes dos hotéis (servidos no quarto com taxa extra).
-12 REFEIÇOES (6 Jantares, 6 Almoços ) como indicado no roteiro Menu do hotel (Entrada, Principal e Sobremesa), bebidas à parte.
-GUIA ACOMPANHATE (guia correio) durante toda a viagem em idioma ESPANHOL na Nova Zelândia e Austrália em Português.
-VISITAS/PASSEIOS como indicado no itinerário, com guias locais em Português. Restante das visitas com o guia acompanhante do tour.
-INGRESSOS a Museus e Monumentos, somente os necessários para as visitas programadas, conforme roteiro ou programação dia a dia.
-ONIBUS PERSONALIZADO de Luxo Panorâmico, Ar-Condicionado (sem banheiro) com 40 Poltronas reclináveis, para 45 malas.
-SERVIÇOS DE WIFI no ônibus será confirmado oportunamente (pode ser que algum ônibus não disponha desse serviço especial).
-TRANSPORTE gratuito no ônibus de 1 mala standard por pessoa e 1 mala de 23kg nos voos internos dentro de New Zeland e Austrália.
-TRANSPORTE gratuito de 2 malas de 23kg nos voos transcontinentais, sendo que no voo da Aerolineas POA/BUE/POA fica a confirmar.
-SERVIÇOS DE MALETEIROS nos hotéis, somente 1 mala de 23kg por pessoa; mala adicional será cobrado localmente pelos hotéis.
-GUIA ACOMPANHANTE BRASILEIRO, acompanhando o grupo desde a saída de Porto Alegre até a volta a Porto Alegre/RS.
-Kit de viagem contendo etiquetas para as malas, porta-vouchers e porta-dólar, necessaire e bolsa ou mochila pequena de viagem.
-SEGURO VIAGEM Internacional com USD 50.000,00 de cobertura p/pessoas até 75 anos. Acima de 75 anos, favor consultar acrescimo.
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O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Ticket aéreo em primeira classe e/ou executiva, taxas de embarques, segurança e combustível, emissão e outras taxas / impostos.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impedem a continuação da viagem.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas, etc.
-Gorjetas para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Gastos com passaportes novos ou segunda via, vistos, vacina febre amarela e outras documentações para a viagem.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.
-NÃO ESTA INCLUIDO o City Tax das cidades (que tiverem este imposto). O mesmo será cobrado diretamente do cliente pelo hotel.
VALOR DO PACOTE POR PESSOA (AEREO + TERRESTRE) »
APTO. DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 29.990,00 + R$ 990,00 ref. a taxas aeroportuárias, taxas de emissão, imposto IRRF.
APTO. SINGLE (INDIVIDUAL) STD : R$ 39.980,00 + R$ 990,00 ref. a taxas aeroportuárias, taxas de emissão, imposto IRRF.
Obs.1: Apto Triplo na Nova Zelândia e na Austrália somente com 2 camas de casal. Obs.2: Apto de INF e CHH (crianças) consultem.
FECHAMENTO DO GRUPO: 90 DIAS ANTES DA VIAGEM OU ENQUANTO TIVERMOS DISPONIBILIDADES!
FORMAS DE PAGAMENTO »
Pagamento 1 - À VISTA: Desconto de 4% sobre o valor do pacote, podendo pagar 50% no ato com taxas + 50% a 30 dias.
Pagamento 2 - CHEQUE: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X nos cheques pré-datados de residentes no RS.
Pagamento 3 - CARTÃO CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 4X nos Cartões VISA/MASTER/AMEX/DINERS.
Pagamento 4 - BOLETO: Entrada de 30% + taxas com cheque ou dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração de acordo a variação cambial, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.
DOCUMENTAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-PASSAPORTE OFICIAL, ORIGINAL, VÁLIDO (6 MESES ANTES DE VENCER).
-PARA A ENTRADA A NOVA ZELANDIA NÃO HÁ NECESSIDADE DE VISTOS SOMENTE O PASSAPORTE DENTRO DA VALIDADE E PASSAGEM AÉREA, DE IDA E DE
VOLTA, COM A DATA DE RETORNO MARCADA, PODENDO PERMANECER NO MÁXIMO ATÉ 3 MESES; PODERÃO EXIGIR SOLVÊNCIA FINANCEIRA.
-PARA A ENTRADA A AUSTRALIA HA NECESSIDADE DE VISTO ELETRÔNICO QUE PODERÁ SER OBTIVO ATRAVÉS DE AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM VISTOS COM
PAGAMENTOS DE TAXAS. EM PORTO ALEGRE CONSULTE A INFOVISTOS: Telefones: (51) 3028-2050 Email - portoalegre@infovistos.com.br
-CARTEIRA INTERNACIONAL DE VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA (NÃO É OBRIGATÓRIA, PODERÁ SER EXIGIDA).

VOOS CONFIRMADOS – A. ARGENTINAS (AR) + AIR NEW ZELAND (NZ) + VIRGIN AUSTRALIA (VA) – 34 PAXS »
08/05/19 – AR2233 POAEZE 20:45 22:30 Porto Alegre/Buenos Aires
09/05/19 – NZ0031 EZEAKL 00:55 05:25+1 Buenos Aires/Auckland - Chega 10/05/19
14/05/19 – NZ0623 AKLZQN 14:25 16:15 Auckland/Queenstown
18/05/19 – NZ0891 CHCMEL 06:10 08:05 Christchurch/Melbourne
21/05/19 – VA1291 MELCNS 08:55 12:35 Melbourne/Cairns
23/05/19 – VA1418 CNSSYD 12:40 15:35 Cairns/Sydney
26/05/19 – NZ0104 SYDAKL 11:50 16:55 Sydney/Auckland
26/05/19 – NZ0030 AKLEZE 20:05 16:50 Auckland/Buenos Aires - Chega no mesmo dia
26/05/19 – AR2232 EZEPOA 18:25 20:00 Buenos Aires/Porto Alegre
Franquias de bagagem das cias. aéreas acima.
-Bagagem de mão de até 10kg em todos os trechos e em todas as cias. Aéreas.
-Bagagem despachada de 23kg nos voos POA/BUE/POA e nos voos internos na Nova Zelândia e Austrália.
-Bagagem despachada 2 malas de até 23kg nos transcontinentais BUE/AUCKLAND // SYDNEY/AUCKLAND/BUENOS AIRES.
HOTEIS PREVISTOS » (sujeito a alteração por outro hotel similar em categoria e localização)
AUCKLAND - HOTEL STAMFORD PLAZA AUCKLAND (5*) - https://www.booking.com/hotel/nz/stamford-plaza-auckland.es.html
ROTORUA - NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE (4*SUP) - https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1874-novotel-rotorua-lakeside/index.shtml
QUEENSTOWN - HOTEL NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE (4* SUP) - www.accorhotels.com/gb/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml
CHRISTCHUCH - HOTEL NOVOTEL CHRISTCHURCH (4*) - https://www.booking.com/hotel/nz/novotel-christchurch-cathedral-square.es.html
MELBOURNE - HOTEL NOVOTEL MELBOURNE ON COLLINS (4*SUP) - https://www.booking.com/hotel/au/melbourne-on-collins.es.html
CAIRNS - HOTEL HILTON CAIRNS (5*) - https://www.booking.com/hotel/au/hilton-cairns.es.html
SYDNEY - HOTEL THE GRACE HOTEL (5*) - https://www.booking.com/hotel/au/the-grace.es.html

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem internacional em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
TOURS OPCIONAIS PARA COMPLEMENTAR O PROGRAMA COM VALORES EM U$D REFERENCIAIS DE ACORDO AO NÚMERO DE PASSAGEIROS

NUMERO DE PASSAGEIROS
AUCKLAND
Jantar (3 Pratos) no restauranter Sails, incluindo transporte ida e volta e Guia em espanhol. (3h)
Taste of Waihere Nova Zelandia Vinhos e Cervejas e Cruzeiro na Baia almoço Transporte guia em espanhol (5h)
QUEENSTOWN
Queenstown city tour incluindo Arrowtown, Wanaka, Admision Skyline Queenstown transporte e guia em Espanhol
MELBOURNE
Jantar a bordo do Colonial Trancar, Famoso Restaurante, Jantar em cruzeiro pela Baia 3h
Dia completo a Great Ocean Road com Almoço na Baia de Apollo, ônibus e guia em português com visita aos Doce Apostolos 8h
SYDNEY
Jantar no Restaurante 360 Bar de Sydney, Jantar no Sydney Tower Dining com transporte guia Portugues 3h30
Dia completo a Montanha Azul incluindo Featherdale Wildlife Park, Scenic World Guide, almoço Na Montanha Azul - Restaurante Bom
Ton Café, 8 Hs bus e guia em português
OUTROS
Bebidas durante as refeições (Refrigerantes, agua mineral, cerveja ou vinho, chá ou café) Total: 12 Refeições Por pessoa =
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Geral 80

Valores netos por pessoa em dólares americanos, realizados em Ônibus local com guia em Espanhol/português, saindo do hotel. Os tours opcionais acima e outros só poderão ser
contratados durante a viagem. Maiores informações sobre Nova Zelandia: https://www.newzealand.com/br/facts/ e sobre Austrália: https://www.australia.com/pt-br

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

