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Nova Zelândia é conhecida pela exuberância de suas paisagens e adorada por praticantes de esportes radicais, 
como o Bungee Junmping. Devido ao seu isolamento geográfico, o país desenvolveu uma rica fauna dominada por 
pássaros. O pássaro kiwi é um símbolo nacional do país. 
 
A população nativa chama-se Maoris e hoje é minoria no país. A Nova Zelândia é um país pouco povoado, a 
população inteira do país é de aproximadamente 04 milhões de habitantes. A Nova Zelândia é dividida em duas 
ilhas principais: a South Island (Ilha do Sul) e a North Island (Ilha do Norte). A Ilha do Norte é mais povoada que a 
Ilha do Sul e lá está Wellington, capital do país, e Auckland, a cidade mais importante. Christchurch, Queenstown 
e famosas atrações turísticas como Milford Sound e os Alpes Neozelandeses situam-se na Ilha do Sul.  
 
AUCKLAND  
É uma importante cidade próxima a 2 grandes portos no norte da Ilha Norte da Nova Zelândia. No centro da cidade, na 
Queen Street, a emblemática Sky Tower tem vista para o Porto Viaduct, repleto de iates e contornado por bares e cafés. O 
Auckland Domain, parque mais antigo da cidade, fica próximo a um vulcão extinto e abriga os Wintergardens. Perto do 
centro, a Mission Bay Beach tem um calçadão à beira-mar. 
 
ROTORUA 
Cidade às margens do lago de mesmo nome, na Ilha Norte da Nova Zelândia, é famosa por sua atividade geotérmica e pela 
cultura maori. No vale de Whakarewarewa, em Te Puia, há piscinas de lama borbulhante e o gêiser Pohutu, que tem 30 m de 
altura e entra em erupção muitas vezes por dia. A cidade também abriga uma aldeia maori e o Instituto de Artes e 
Artesanato Maori da Nova Zelândia, com tradicionais escolas de escultura em madeira e tecelagem. 
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01 dia | (quarta-feira) 
AUCKLAND 
Chegada no aeroporto internacional de Auckland, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre para atividades independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições).  
 
02 dia | (quinta-feira) 
AUCKLAND 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, visitaremos a costa oeste, especificamente no Parque regional de Muriwai, esta praia é muito popular 
para o surf, é também onde habitam uma colônia de Alcatrazes. Continuaremos visitando ao Museu de Auckland, com suas 
interessantes coleções de arte e relíquia maori e polinésias, depois visitaremos o bairro Parnell, um dos bairros mais antigo 
de Auckland, e continuamos para Mission Bay. Seguimos até o centro da cidade aonde visitaremos o Viaduct de Auckland e a 
Sky Tower, com 328 metros de altura, deste local é possível ter uma vista única da cidade e suas baias. Após visitas, retorno 
ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
03 dia | (sexta-feira) 
AUCKLAND >>> MATAMATA >>> ROTORUA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, sairemos para uma viagem mágica através da Terra Média. Começaremos a viagem pelo sul de 
Auckland por Bombay Hills através de rica região agrícola de Waikato. Passaremos pela histórica cidade de Cambridge com 
seu estilo inglês. Chegaremos a Shire´s Rest aonde faremos um passeio pelo set de filmagem Hobbiton, localizada dentro de 
uma das áreas mais espetaculares da região e é o único lugar no mundo aonde se pode vivenciar um verdadeiro set de 
filmagem. Ao finalizarmos nosso passeio, iremos para Matamata, passando pela fazenda Longlands para degustar do almoço 
local. Após o almoço, traslado para a cidade de Rotorua. À tarde visitaremos o Te Puia, a reserva termal e centro cultural 
Maori. Após visitas, seremos recebidos de maneira tradicional e assistiremos a uma demonstração de danças e canções 
Maoris e posteriormente será servido um jantar típico Maori. Após o espetáculo, traslado e recepção ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
04 dia | (sábado) 
ROTORUA >>> AUCKLAND 
Café da manhã no hotel. 
Visitaremos pela manhã a reserva termal de Waimangu, um extenso vale com abundante atividade geotérmica, onde será 
possível ver o efeito da erupção do Monte Tarawera em 1886. Após a visita, traslado para a cidade de Auckland em ônibus 
regular (compartilhado) de turismo. Chegada, recepção ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
05 dia | (domingo) 
AUCKLAND 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto internacional de Auckland, para tramites de 
check-in e embarque com destino a cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
Fim de nossos serviços 

ITINERÁRIO | 05 dias / 04 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência no 
aeroporto no idioma espanhol, exceto no trecho Rotorua/ Auckland sem assistência de guia (transporte de uma mala por 
pessoa no tamanho padrão até 20kg); 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço regular (compartilhado) e com 
acompanhamento de guia local no idioma espanhol; 
- 04 (quatro) noites de hospedagem com café da manhã diário, conforme o itinerário a cima (check-in 15h00 e check-out 
12h00); 
- 02 (duas) refeições em todo o itinerário, sendo 01 (um) almoço e 01 (um) jantar;  
- Cartão de assistência de viagem por 07 (sete) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
 
- E-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 
Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Primeira   
Auckland 03 Grand Millennium Hotel ou similar  Standard 
Rotorua 01 Millennium Hotel Rotorua ou similar Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O QUE NÃO INCLUI 

O QUE INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Temporada | Saídas  Categoria Duplo Triplo Individual 
Dezembro 2020: 2,9(e),16,23(e),30 

Primeira 

1.779,00 1.733,00 2.409,00 Janeiro 2021: 6(e),13(e),20(p),27 
Fevereiro 2021: 3(e),10(e),17(p),24 
Março 2021: 3,10(e),17,24(e),31 
Abril 2021: 7,21 

1.738,00 1.698,00 2.1525,00 

Setembro 2021: 8,15,29 
Outubro 2021: 13,20 
Novembro 2021: 3,17,24 
Dezembro 2021: 8,29 
Janeiro 2022: 12,19 
Fevereiro 2022: 9,23 
Março 2022: 9,16,23 
Maio 2021: 5,19 

1.537,00 

1.527,00 

1.834,00 Junho 2021: 9,30 
Julho 2021: 14,28 
Agosto 2021: 4,11 
 
 

Noites Extras 
Temporada Cidade Duplo Triplo Individual 
01set 2020 a 31mar 2021 

Auckland 
180,00 152,00 359,00 

01 a 31abr & 01set 2020 a 31mar 2022 157,00 142,00 283,00 
01mai a 31ago 2021 127,00 123,00 222,00 
 
 

Opcionais Adulto 
Auckland - Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice-versa, motorista em inglês (máximo 02 pessoas)  74,00 

Auckland - Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice-versa, motorista em espanhol (máximo 02 pessoas)  140,00 
 
 

Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Apartamento triplo, a terceira pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível no 
apartamento; 
3) Prazo da reserva: as saídas são encerradas 25 dias antes da data de partida. A confirmação de reservas subsequentes está 
sujeita à disponibilidade. 
4) Saídas com guia em Espanhol (e) e as saídas com guia em Português (p) com mínimo de 06 pessoas viajando juntas;  
5) Saídas a partir de abril 2021 até março 2022, todas as saídas com guia bilíngue no idioma espanhol/italiano; 
6) Os traslados de chegada / partida estão incluídas nos dias específicos da operação dos passeios, independentemente do voo 
de chegada ou saída dos clientes. Esses traslados podem ser combinados com diferentes voos no mesmo dia. Se a chegada ou 
saída do cliente seja em um dia diferente da operação do itinerário, o traslado será adicionado ao valor do pacote. Acima tem 
os valores com as opções de motorista em inglês ou espanhol com no máximo de 02 pessoas por traslado. 
7) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  
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1) Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
1) Cancelamentos antes 30 (trinta) dias antes da saída, sem multa;  
2) Cancelamentos entre 29 (vinte e nove) e 15 (quinze) dias antes da saída, cobrará 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 14 (quatorze) e 08 (oito) dias antes da saída, cobrará 50% (cinquenta por cento) do valor total da 
reserva; 
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da saída, cobrará 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez 
atingido este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do 
passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de 
serviço de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última 
data de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa; 
6) Os traslados de chegada / partida estão incluídas nos dias específicos da operação dos passeios, independentemente do 
voo de chegada ou saída dos clientes. Esses traslados podem ser combinados com diferentes voos no mesmo dia. Se a 
chegada ou saída do cliente seja em um dia diferente da operação do itinerário, o traslado será adicionado ao valor do 
pacote. Acima tem os valores com as opções de motorista em inglês ou espanhol com no máximo de 02 pessoas por traslado. 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Vistos/Vacinas – Nova Zelândia: O brasileiro está isento de visto, porém, é necessária uma permissão (NZeTA) com 3 dias 
de antecedência para transitar no país e pagar uma taxa (IVL) da conservação e Turismo para visitantes internacionais pelo 
site immigration.govt.nz/NZeTA e também e necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional de Vacina) contra a febre 
amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 (dez) dias antes do embarque. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


