
Maravilhas Da Nova Zelândia 
 

 

Dia a Dia 

1º Dia - Auckland 

Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Resto do dia livre para descanso ou para conhecer 

um pouco desta cidade que é uma das mais belas da Oceania. 

2º Dia - Auckland 

Após o café da manhã, haverá um city tour pela cidade de Auckland. O passeio terá início com 

uma visita ao Museu de Auckland e sua interessante coleção de artes e relíquias Maori (povo 

típico da região) e polinésias. Depois, haverá uma visita ao bairro de Parnell, onde será 

realizado um passeio por um dos bairros mais antigos de Auckland, até chegar a Mission Bay. 

No retorno, passa-se pelo centro da cidade e o Viaduto de Auckland, seguido de visita à Sky 

Tower, a Torre de Auckland de 328 metros de altura e de onde é possível admirar uma 

belíssima vista da cidade e suas baías Waitemata y Manukau. Continuação até a Costa Oeste, 

mais precisamente o Parque Regional de Muriwai, que tem como característica principal sua 

costa de areia negra. Esta Praia é muito popular entre os surfistas, e é famosa também por 

abrigar uma colônia de alcatrazes. Traslado ao hotel e acomodação.  

3º Dia - Auckland / Matamata / Rotorua 

Após o café da manhã, saída com destino à Terra Média, ou a Comarca do Hobbit, onde foram 

filmadas as fascinantes trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Início do tour será pela 

parte sul de Auckland, por Bombay Hills, através da linda região agrícola de Waikato. Passagem 

pela histórica cidade de Cambridge famosa pelo seu estilo inglês. Chegada a Shire's Rest 

(dentro da atração Hobbiton), onde dará início ao tour pelo Hobbiton Movie Set (set de 

filmagens). Este lugar está localizado dentro de um dos mais interessantes lugares da região e 

é o único lugar no mundo onde se se tem contato com um set de filmagens real. Há ali 37 

casinhas de hobbit, a ponte em arco, a árvore da festa e a pousada do Dragão Verde. Ao final 

do tour, visita a Matamata, onde pararemos na granja Longlands para degustar de um 

fantástico almoço estilo neozelandês. Chegada em Rotorua e traslado ao hotel. Pela tarde, 

haverá uma visita a Te Puia, à Reserva Termal e ao Centro de Cultura Maori, onde funciona 

uma prestigiada escola de entalhe em madeira. Nesta reserva há vários locais de sílica e argila 

em ebulição e haverá um passeio pelos gêiseres. Na sequência, haverá um jantar típico Maori. 

Traslado ao hotel. 

4º Dia - Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo 

Café da manhã no hotel e visita à reserva termal de Waimangu, um extenso vale com 

abundante atividade geotérmica, onde será possível admirar belos bosques e lagos de água 

cristalina que se encontram próximos à cidade, principalmente os lagos Azul e Verde. Ao final 

do passeio, haverá traslado ao aeroporto de Rotorua para embarque no voo com destino a 

Christchurch. Chegando a Christchurch, haverá uma visita à região agrícola de Canterbury 

Plains, passando por uma granja neozelandesa com demonstração do trabalho ali realizado 

seguido de jantar. Continuação do trajeto até Lake Tekapo e traslado ao hotel. 

 

 

 

 



5º Dia - Lake Tekapo / Wanaka 

Neste dia haverá um passeio ao lindo lago rodeado de montanhas e de águas cristalinas de cor 

azul turquesa. Poderá ser feito um voo panorâmico (opcional ) na área de Lake Tekapo, Monte 

Cook e as geleiras Fox e Franz. Após deixar, o tour segue rumo à área de Mt. Cook Village, 

onde será possível apreciar uma das vistas mais espetaculares da região. Continuação 

passando por MacKenzie Country. O trajeto neste dia oferece magníficas paisagens. Esteja com 

a câmera preparada. Chegando a Wanaka, haverá traslado ao hotel. 

6º Dia - Wanaka / Queenstown 

Manhã livre para realizar passeios na bela região do lago e na charmosa cidade que tem uma 

variedade de cafés e lojas de artesanato. Por volta do meio-dia, saída com destino a 

Queenstown, passando pelo tradicional povoado mineiro de Arrowtown, e visita a “Bungy 

Bridge. Haverá um breve tour pelo centro de Queenstown incluindo subida no teleférico de 

Skyline, na parte de Bob's Peak para disfrutar de espetaculares vistas panorâmicas da região. 

Na sequência, traslado ao hotel. 

7º Dia - Queenstown 

Passeio de dia inteiro à região de Milford Sound, passando pelo Parque Nacional dos Fiordes. 

Há um passeio de barco até o Mar da Tasmania, de onde será possível apreciar os magníficos 

fiordes, o pico Mitre e as cachoeiras Bowen. Durante esta travessia o almoço está incluído. 

Retorno a Queenstown em ônibus. Quem preferir pode retornar em helicóptero ou avião 

(NÃO incluso no pacote,  deve ser reservado localmente pelo fato de o transporte depender de 

condições climáticas).  

8º Dia - Queenstown 

Café da manhã e dia Livre para descanso ou conhecer melhor a região. 

9º Dia - Queenstown/ Franz Josef Glacier 

Café da manhã no hotel e saída via Haast Pass até a região dos glaciares. Durante o percurso, 

terá uma breve parada no Fox Glaciar e no Lago Matheson. Chegada à Franz Josef Glacier e 

acomodação. 

10º Dia - Franz Josef Glacier/ Greymouth/ Punakaiki 

Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades opcionais (não inclusas no roteiro) como 

o passeio pelo vale até o glaciar, sobrevoo de helicóptero com caminhada no gelo ou apenas 

voo cênico. À tarde, saída com destino à Punakaiki, passando por Greymouth e Hokitika. 

Chegando à Punakaiki, visita as Punakaiki Pancake Rocks (rochas em formato de panqueca) - 

essa visita poderá ser realizada no dia seguinte pela manhã). Traslado e acomodação. 

11º Dia - Punakaiki/ Kaikoura 

Café da manhã e continuação da viagem pela costa oeste, passando pelo Lewis Pass e breve 

parada em Hanmer Springs, até chegar a Kaikoura, na costa leste. Chegada e acomodação com 

jantar incluído. 

12º Dia - Kaikoura / Christchurch 

Café da manhã e passeio de barco para observação das baleias (passeio sujeito às condições 

climáticas). Saída com destino à Christchurch. Chegada, e breve introdução à cidade antes do 

check-in no hotel. 

13º Dia - Christchurch 

Café da manhã e em horário pré-determinado traslado ao aeroporto. 

 


