
Nova Zelândia de Norte a Sul
Início em Auckland

Preços por pessoa:

PARTIDAS EM DUPLO EM TRIPLO INDIVIDUAL

8 abr'20 + 2 set'20 a 24 mar'21 $5.022 $4.848 $6.602

5 e 12 ago'20 $4.575 $4.428 $5.921

Preços elaborados em out 2019 Minimo 2 participantes

Serviços Incluidos:

Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;

12 noites de hospedagem com café da manhã;

5 refeições (3 almoços + 2 jantares);

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Trecho aéreo interno para o trecho Rotorua / Christchurch;

Visitas com guia local em idioma espanhol e italiano.

Serviços Excluidos:

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa;

Passaporte e visto;

Tudo que não estiver devidamente especificado como incluído.

ATENÇÃO:

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor.

Triplo = duplo com cama extra.

Franquia de bagagem para o voo Rotorua / Christchurch – 1 mala de até 23kg.

Obrigatória a emissão de autorização de viagem (NZ ETA) para embarque à Nova Zelândia.

A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país são de inteira responsabilidade dos passageiros.

 OBS: Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes (apartamento duplo) fazendo o mesmo itinerário.

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Passaporte e visto não estão incluídos nos valores.

HOTÉIS PREVISTOS:
Auckland: Grand Millennium Hotel Auckland 4,5*

Rotorua: Millennium Hotel Rotorua 4*

Christchurch: Distinction Christchurch Hotel - 4,5*

Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*

Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown 4*

Franz Josef Glacier: Scenic Hotel Franz Josef Glacier -3,5*

Punakaiki: Punakaiki Resort 3,5*

Kaikoura: Gateway Motor Lodge Kaikoura 3*

Saídas 2020: Abril: 08 / Agosto: 05, 12 / Setembro: 02, 16 / Outubro: 07, 14 / Novembro: 04, 18 / Dezembro: 09

Saídas 2021: Janeiro: 13 / Fevereiro: 03 / Março: 10, 24

Nova Zelândia de Norte a Sul

Alguns passeios estão sujeitos a condições climáticas favoráveis. Caso não seja possível operar um passeio, será oferecida outra possibilidade que pode conter suplemento de valor 

a ser pago localmente.

Os preços aqui publicados não incluem o imposto sobre remessas de valores ao exterior para pagamento de serviços turísticos, cujo valor será informado no ato da reserva.  


