CIRCUITO REGULAR COM EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

GRANDE BARREIRA DE CORAL

AYERS ROCK

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA
15
11

DIAS
VISITAS

6
12

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / CIDADE EUROPEIA /
SYDNEY

Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da saída do voo. Formalidades de embarque e partida em voo
regular Iberia ou British Airways, via Madrid ou Londres.
Mudança para voo da Cathay Pacific e saída para Sydney.
Noite a bordo.

2º DIA SYDNEY

Chegada a Sydney e formalidades de alfândega. Receção
no aeroporto e transporte ao Hotel The Grace ou similar.
Resto do dia livre. Alojamento (quartos disponíveis após as
15 horas).

3º DIA SYDNEY

Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica da cidade,
com guia, incluindo The Rocks, Kings Cross, a famosa
Praia Bondi. Ao final da manhã, passeio de barco pela Baía
de Sydney, para desfrutar da espetacular vista da Opera, a
famosa Ponte da Baía e o Forte Denison. Almoço a bordo.
Regresso ao hotel por conta própria. Tarde livre para conhecer a cidade. Alojamento.

4º DIA SYDNEY

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de caráter pessoal ou visitas opcionais. Alojamento.

5º DIA SYDNEY / AYERS ROCK

Pequeno-almoço no hotel. Transporte ao aeroporto, com
guia, para embarque em voo doméstico com destino a
Ayers Rock. Chegada e transporte ao Hotel Desert Gardens ou similar. Pela tarde, percurso ao redor da base de
Uluru. Viagem em autocarro até ao trilho Kuniya, onde se
visita a bonita lagoa Mutitjulu. Podem-se observar pinturas rupestres aborígenes e conhecer a zona à medida que
o guia vai comentando as caraterísticas e história de Uluru.
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De seguida, visita ao Centro Culturar Uluru Kata Tijuta,
onde se pode aprender acerca da cultura aborígene e ver
a sua arte e artesanato. Disfrute do pôr-do-sol enquanto
saboreia um copo de vinho espumante australiano e canapés. Regresso ao hotel e alojamento.

6º DIA AYERS ROCK

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até ao Parque Nacional Uluru-Kata Tijuta para desfrutar de uma chávena de
café ou chá e bolachas, enquanto aguarda o nascer do sol
e aprecia a mudança da luz do sol refletida na paisagem.
De seguida, visita a Kata Tjuta (The Olgas) para apreciar a
vista panorâmica da zona sul de Kata Tjuta. Caminhe por
entre os vestígios de antigas formações rochosas em Walpa Gorge. Ao entardecer, transporte para o jantar «Sounds
of Silence». Terminado o jantar, regresso ao hotel. Alojamento.

7º DIA AYERS ROCK / CAIRNS

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a indicar
transporte ao aeroporto (serviço com motorista e sem
guia). Formalidades de embarque e saída em voo regular
para Cairns. Chegada, receção com guia local e transporte
ao Hotel Pacific Cairns ou similar. Alojamento.

8º DIA CAIRNS

Pequeno-almoço no hotel. Passeio de barco, de dia inteiro,
à Grande Barreira de Coral, com almoço incluído e acompanhamento de guia. Esta imensa faixa de corais, com
2.200 km de extensão e mais de 3000 sistemas de recifes
individuais, é uma das maravilhas do mundo natural. Declarada Património da Humanidade pela sua extraordinária beleza natural. Regresso ao hotel e alojamento.

9º DIA CAIRNS

Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia inteiro ao Bosque
Tropical Daintree, com guia e almoço incluído. Esta zona
oferece uma grande diversidade de fauna e incríveis paisagens. Guias aborígenes irão ajudar a identificar as plantas
comestíveis deste bosque, bem como o uso medicinal de
muitas outras. Depois deste passeio (aproximadamente
hora e meia), embarque num cruzeiro fluvial pelo rio Da-
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intree. De regresso a Cairns, passagem por Port Douglas.
Regresso ao hotel e alojamento.

10º DIA CAIRNS / AUCKLAND

Pequeno-almoço. Em hora a combinar transporte ao aeroporto (serviço com motorista e sem guia). Formalidades de embarque e partida em voo regular, com destino
a Auckland. Chegada e transporte privado com guia de
língua espanhola, para o hotel. Alojamento no Hotel Sky
City ou similar. Alojamento (quartos disponíveis após as
15 horas).

11º DIA AUCKLAND

Pequeno-almoço. Visita panorâmica de meio-dia na cidade de Auckland, também conhecida por ‘’City of Sails’’.
Começando pelo centro da cidade, passando pelo icónico
Karangahape Road, o bairro de Ponsonbye a ponte do porto de Auckland, de onde se tem uma vista panorâmica do
golfo de Jauraki e a cidade de Auckland. Visita de Viaduct
Harbour, berço da mundialmente conhecida America Cup,
durante muitos anos. Passagem pela Queen Street, antes
de se chegar a Auckland Domain. Estabelecida à volta de
um vulcão extinto, o Domain é uma área de 75 hectares de
espaço aberto, jardins tropicais, lagos de patos e zonas de
arte publica. Neste espaço encontramos também o museu Auckland War Memorial. Paragem em Parnell Village,
onde edifícios históricos foram transformados em lojas
boutique. Segue-se para o parque Michael Savage Memorial (parque erigido em memória do 1º primeiro ministro
trabalhista da Nova Zelândia). Regresso ao hotel. Tarde
livre. Alojamento.

12º DIA AUCKLAND / GRUTAS DE WAITOMO / ROTORUA

Pequeno-almoço. Saída para Rotorua, passando pela zona
agrícola de Waikato. Paragem nas grutas de Waitomo Glowworm. Visita e passeio de barco na gruta, onde milhares
de pirilampos iluminam as paredes. Antes de chegar a Rotorua, paragem para um almoço ligeiro. Chegada ao Hotel Distinction Rotorua ou similar, ao início da tarde. Alojamento e tarde livre. Cerca das 16h30m, saída para visita
a Te Puia. Te Puia é o Instituto de Artes e Cultura Maori da
Nova Zelândia, onde de podem conhecer muitas das artes
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DATAS DE PARTIDA
ABRIL

9

JULHO

2

OUTUBRO

15

MAIO

7

AGOSTO

6

NOVEMBRO 12

JUNHO

4

SETEMBRO 3

DEZEMBRO 10

CAIRNS

AYERS ROCK

nativas deste povo. Segue-se a Te Po Evening Experience,
onde num único espaço poderemos conhecer muitas histórias do povo Maori, incluindo a autêntica cerimonia Ma
Ori, onde os guerreiros maoris efetuam vários combates
simulados, e incluem a Kapa Haka (este é o termo para as
artes performativas maori e significa literalmente formar
uma linha (kapa) e dançar (haka). Trata-se de uma combinação emocional e poderosa de música, dança e canto.
Foi tornada celebre mundialmente pela equipa de rugby
da Nova Zelândia, os All Blacks). Esta experiência termina
com um jantar de pratos indígenas tradicionais. Regresso
ao hotel e alojamento.

13º DIA ROTORUA / AUCKLAND

Pequeno-almoço. Saída para visita panorâmica de Rotorua, passando pelo lago e a zona de Government Gardens.
Segue-se para o Agrodome, onde se irá assistir a um espetáculo, baseado na vida e experiências do povo Neozelandês. Destacamos as apresentações com os cães pastores
de ovelhas, que fazem autenticas habilidades. Ao inicio da
tarde, regresso a Auckland e ao Hotel Sky City ou similar
(nesta ligação existe a possibilidade de se fazer uma paragem para visita do local onde se filmou parte do filme ‘O
Senhor dos Aneis’’, nomeadamente a aldeia dos Hobbits –
Hobbiton Movie Set. Esta visita não está incluída no pacote
e pode ser reservada e paga localmente). Alojamento.

14º DIA AUCKLAND / CIDADE EUROPEIA

Pequeno-almoço. Em hora a combinar transporte ao aeroporto (privado com guia de língua espanhola). Formalidades de embarque e partida em voo regular Cathay Pacific,
via Londres ou Madrid, com destino a Lisboa ou Porto.
Noite a bordo.

15º DIA CIDADE EUROPEIA / LISBOA OU PORTO

Chegada ao aeroporto, mudança para voo Iberia ou British
Airways e embarque com destino a Lisboa ou Porto. FIM
DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

Abr + Mai

€ 5.845

€ 6.915

Jun + Set

€ 5.875

€ 6.985

Jul + Ago + Dez

€ 6.075

€ 7.365

Out + Nov

€ 6.145

€ 7.575

SYDNEY

AUCKLAND
WAITOMO

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 545. Nota: valores das
taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 2 participantes). Os valores para
as datas de saída 12Nov e 10Dez estão sujeitos a reconfirmação.

ROTORUA

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea, em voo regular, em classe económica Portugal /
Sydney e Auckland / Portugal, com a Cathay Pacific, com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 30kg.
• Voos domésticos, em classe económica, para os percursos Sydney/
Ayers Rock (voo recomendado JQ660) e Ayers Rock/Cairns (voo recomendado QF1854), com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23kg – a utilização de voos diferentes poderá originar suplementos.
• Voo em classe económica, para os percursos Ayers Rock/Auckland,
com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg
• 12 Noites de alojamento nos hotéis indicados, ou similar, em quarto
standard, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Refeições indicadas no itinerário – 6 refeições (bebidas não incluídas);
• Austrália - Guia local acompanhante em idioma espanhol/italiano (receção do aeroporto de Sydney, visita de cidade (panorâmica) e passeio
de barco, receção no aeroporto de Cairns, passeio de barco na Grande
Barreira de Coral, Bosque Tropical);
• Austrália - Guias locais bilingues, acompanhante do grupo, em Ayers
Rock (não inclui assistência no aeroporto no voo Ayers Rock/Cairns);
• Nova Zelândia – Transporte privado com guia local acompanhante
em idioma espanhol (aeroporto de Auckland/hotel/aeroporto de
Auckland);
• Nova Zelândia – Para mínimo de 7 participantes o programa terá guia
local acompanhante em idioma espanhol e veiculo privado. Para menos de 7 participantes (2 a 6), o tour será operado em regular e com
guia em Inglês, com audio-guia em espanhol, nas seguintes visitas: 11º
Dia - visita panorâmica de Auckland, 12º Dia - visitas a Waitomo e Rotorua (Te Puia e Te Po), 13º Dia – visita panorâmica de Rotorua. A ligação
Rotorua/Auckland será feita em autocarro regular, com acompanhamento em inglês;

• Transporte aeroporto/hotel / aeroporto, em veículo privado (Austrália);
• Excursões indicadas no itinerário;
• Austrália - Passeios de barco (partilhados) em Sydney e Cairns; Entrada
no Parque Nacional Uluru (Ayers Rock) e imposto sobre o meio ambiente na Barreira de Coral (Cairns);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 545.
* Seguros complementares pág. 58

O PREÇO NÃO INCLUI
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
• Visto eletrónico;
• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros

NOTAS IMPORTANTES

Se por motivos de força maior, tais como condições atmosféricas adversas, o jantar “Sounds of Silence” for cancelado, será assegurada uma
alternativa, não havendo lugar a reembolso.

VISTO OBRIGATÓRIO

Consultar www.border.gov.au O passaporte deve ter uma validade
mínima de 6 meses, à data de entrada no país.
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