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NOVA ZELANDA 
 

 

VIATGE EN GRUP – 21 DIES 
 

 

 
 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

23 Març Barcelona o Madrid  Auckland   

24 Març En vol   

25 Març Auckland  Hotel 

26 Març Auckland  Rotorua E Hotel 

27 Març Rotorua E,S Hotel 

28 Març Rotorua  National Park E Hotel 

29 Març P. N. Tongariro E Hotel 

30 Març National Park  Wellington E Hotel 

31 Març Wellington  Picton  Nelson  Hotel 

1 Abril Nelson  P. N. Abel Tasman  Nelson E Hotel 

2 Abril Nelson  Greymouth E Hotel 

3 Abril Greymouth  Glaciar Fox E Hotel 

4 Abril Glaciar Fox  Wanaka E Hotel 

5 Abril Wanaka  Queenstown E Hotel 

6 Abril Queenstown E Hotel 

7 Abril Queenstown  Milford Sound  Te Anau E Hotel 

8 Abril Te Anau  Dunedin E Hotel 

9 Abril Dunedin  Mt. Cook E Hotel 

10 Abril Mt. Cook  Christchurch  E Hotel 

11 Abril Christchurch  Madrid o Barcelona E Hotel 

12 Abril Madrid o Barcelona   
 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 

23 Març |  BARCELONA o MADRID  AUCKLAND 

Vol cap a Auckland. Nit a bord. 
 

24 Març |  EN VOL 

 

25 Març |  AUCKLAND 

Arribada a Auckland i trasllat a l’allotjament, situat a la ciutat. Auckland és coneguda com la “Ciutat dels velers” per estar 

rodejada d’aigua per on passen nombrosos velers. Tarda lliure a la que, si hi ha temps, recomanem visitar la Sky Tower 

per apreciar la fantàstica panoràmica de 360 graus i el museu d’Auckland que alberga una important col·lecció d’art i 

d’objectes maoris. Allotjament al Rydges Hotel o similar. 

Nota: El check-in a l’hotel és a les 14.00, però si es vol disposar de l’habitació abans d’aquesta hora, s’ha de pagar un 

suplement de 50 euros per persona en habitació doble amb esmorzar.  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1rY6eUGg9Gc2lH-_upX0Hfe2uIQJZ-Jff&ll=-40.46325251304943%2C168.91328416938472&z=6
https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/auckland/
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26 Març |  AUCKLAND  ROTORUA (335 Km) 

Esmorzar i tour per la ciutat i visita del museu d'Auckland que acull una significativa col·lecció d'art i objectes de la 
cultura Maori, entre ells tres edificis complets tallats en fusta, i una canoa de guerra (Waka Taua) de 1830. Sortint de la 
ciutat en direcció sud seguim pel curs del riu el Waikato, el més llarg del país. Al poble de Otorohanga visitarem la Kiwi 
House on veiem l'ocell kiwi en el seu hàbitat nocturn. 
Visitem les famoses coves de pedra calcària de Waitomo, a l'interior descobrim les llumetes de les milers de cuques de 
llum que habiten en la foscor de la cova principal, creant una mena de màgica i enlluernadora Via Làctia. Continuació a 
Rotorua, a la regió de Bay of Plenty, famosa per la seva activitat geotermal i centre de cultura Maori. Allotjament al Jet 
Park Hotel o similar. 
 

27 Març |  ROTORUA (10 Km) 

Esmorzar. També anomenada "La ciutat del Sofre" per l'activitat termal de la regió, Rotorua està situada sobre l'altiplà 

volcànica, té un dels camps d'activitat geotèrmica més agitats del món i es troba exactament sobre el Cinturó de Foc del 

Pacífic. Durant el matí fem una visita guiada per una d'aquestes zones, sulfuroses piscines de fang bombolles en 

ebullició, el poble Whakarewarewa Maori Village, on aprenem més de la seva cultura i costums. Fem un breu recorregut 

pels punts principals de la ciutat i la zona del llac. Tarda lliure. 

Opcions: Volta de mig dia per visitar Hobbiton. Bany a les piscines d'aigües termals, ràfting salvatge, vol escènic amb 

avioneta a l'Illa White, que té un volcà actiu. Visita al Parc d'activitat termal de Te Puia on també es troba un centre de 

cultura Maori, que alberga els Guardians de la Cultura i Arts Maoris i on es pot descobrir el treball artesanal i els seus 

mètodes tradicionals.  

A la nit vam assistir a un espectacle de cultura Maori i un sopar Hangi (cuina tradicional Indígena). La vetllada cultural 

maorí es desenvolupa amb múltiples representacions de la seva cultura, cançons, balls típics d'aquesta cultura ancestral i 

una demostració d'armes. El final de la representació és la famosa dansa de guerra, Haka. Finalitzada l'actuació, es torna 

al menjador per compartir el menjar Hangi, aliments cuinats lentament en un sòl fumejant. Allotjament al Jet Park Hotel 

o similar. 

 

28 Març |  ROTORUA  PARC NACIONAL TONGARIRO  NATIONAL PARK (200 Km) 

Esmorzar i visita de la zona termal de Wai-O-Tapu per veure cràters amb fumaroles, pous de fang plens de bombolles, 
fonts i aigües termals. Després travessarem les extenses plantacions de pins, tot seguint el riu Waikato, i pararem per 
veure les cataractes de Huka en ruta al poble de Taupo. A la tarda passarem pel llac més gran de Nova Zelanda i 
continuarem fins arribar al poble anomenat National Park. Allotjament al The Park Hotel o similar. 
Opció: Vol escènic en avioneta sobre el parc nacional Tongariro. 
 

29 Març |  P. N. TONGARIRO (30 Km) 

Esmorzar i dia lliure. Avui es té l’oportunitat de fer trekking entre volcans: el lloc on es va filmar “El Senyor dels Anells”. 

El Tongariro Crossing (7-8 hores/19 km) és coneguda com la caminada més bonica. També hi ha una altres rutes de 2 a 6 

hores, per gaudir també de bonics paisatges muntanyencs. Els que vulguin poden també gaudir d’un dia de relax amb les 

impressionants vistes i paisatges que el parc ofereix. Allotjament al The Park Hotel o similar. 

 

30 Març | NATIONAL PARK  WELLINGTON (340 Km) 

Esmorzar i continuació del viatge per la l’altiplà alpí ple de riques granges lleteres fins arribar a la ciutat de Wellington, 
capital de Nova Zelanda. Abans d’arribar al nostre hotel, breu visita de la antiga Saint Paul’s Cathedral. Tarda lliure per 
visitar la ciutat, la casa del parlament, el museu Te Papa o pujar en funicular fins al mirador del jardí botànic, entre altres. 
Allotjament al Bay Plaza Hotel o similar. 
Opcions: Visitar el Museu Nacional del país "Te Papa" o la Casa del Parlament, passejar per la ciutat i gaudir l'ambient, la 

cultura i les botigues d'artesania. Cap al tard vam pujar al Mirador del Mount Victoria per delectar-nos amb una 

meravellosa vista panoràmica de la ciutat i de Oriental Bay. 

 

31 Març | WELLINGTON  PICTON  NELSON (150 km) 

Esmorzar no inclòs. Avui s’agafa el ferri que ens portarà a l’Illa Sud, navegant per l’estret de Cook (3 hores aprox.). 
Continuació en direcció a Queen Charlotte Sound fins arribar a Picton. Des de Picton continuarem per la zona de vinyes 
de Marlborough, reconeguda per la varietat Sauvignon Blanc. Per la tarda seguim en direcció a Nelson, centre geogràfic 
del país. Allotjament al The Hotel Nelson o similar. 
 

 

 

https://www.jetparkrotorua.co.nz/
https://www.jetparkrotorua.co.nz/
https://www.jetparkrotorua.co.nz/
https://the-park.co.nz/
https://the-park.co.nz/
http://www.bayplaza.co.nz/Contact
http://www.trailwayshotel.co.nz/contact/
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1 Abril | NELSON  P. N. ABEL TASMAN  NELSON (140 Km) 

Esmorzar. Avui explorarem la bellesa natural d’aquesta zona. Passem per la zona fructícola de Golden Bay, que té 
plantacions de pomes, peres i kiwis. Navegarem en vaixell per la línia de la costa passant per platges idíl·liques i badies 
separades per promontoris. Desembarcarem a una d’aquestes platges per fer una caminada de 12km. per aquest solitari 
i meravellós paisatge. En aquesta caminada es pot gaudir de vistes de preciosos boscos de falgueres i idíl·liques platges, 
on podem disposar d’una mica de temps lliure per donar-nos un bany relaxant. Els que no vulguin caminar poden 
continuar el viatge en el vaixell que per la tarda recollirà la resta del grup. Allotjament al The Hotel Nelson o similar. 
 

2 Abril | NELSON  GREYMOUTH (360 Km) 

Esmorzar. L’accidentada costa oest és el nostre destí d’avui i començarem viatjant cap al sud seguint el riu Buller. 

Passarem per antics pobles miners abans d’arribar al poble de Westport. Per la tarda anem al Cape Foulwind on, si el 

temps ho permet, farem una caminada fàcil pels penya-segats fins a divisar una colònia de foques. Seguint cap al sud, 

arribarem al Paparoa National Park i a Punakaki. Aquí pararem per veure les peculiars formacions rocoses conegudes 

com “Pancake Rocks”. El nostre destí final és el poble de Greymouth. Allotjament a l’ Ashley Hotel o similar. 

 

3 Abril | GREYMOUTH  GLACIAR FOX (220 Km) 

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap al poble de Hokitika on visitarem artesans tallant joieria fina amb el jade 
neozelandès. Continuarem cap el sud al llarg de la costa i veurem les muntanyes nevades dels Alps del Sud. En aquesta 
regió ens trobarem amb paisatges espectaculars i contemplarem la glacera accessible més famosa del món: Franz Josef. 
Per la tarda farem una caminada per veure més de prop aquesta glacera. Més tard farem una altra caminada per veure 
de prop la Glacera Fox. Passem la nit al poble de Fox Glacier. Allotjament al Lake Matheson Motel o similar. 
 

4 Abril | GLACIAR FOX  WANAKA (285 Km) 

Esmorzar i matí lliure. Aquest Parc Nacional, en Maori Tai Poutini, és conegut com el "País de les Glaceres" i ofereix una 

àmplia selecció de terrenys impressionants. 

Opcions: Vol en helicòpter + tour guiat per caminar pel Fox Glacier, vols escènics de diferents durades sobrevolant els 

Alps i les glaceres Fox i Franz Josef. També es poden practicar esports d'aventura com skydiving (caiguda lliure amb 

monitor). També és possible fer una caminada fins a la part davantera del Fox Glacier o donar un agradable passeig pel 

bosc humit al voltant del Lake Matheson per delectar-nos amb les magnífiques vistes dels Alps. 

A la tarda vam travessar Haast Pass i vam passar cascades i rius cristal·lins pel Mount Aspiring National Park on es va 

rodar la pel·lícula "Parc Juràssic". Aquest Parc és una meravellosa barreja d'alta muntanya i belles valls, un lloc de somni 

per la seva orografia, glaceres, valls de rius i llacs alpins. Continuant, arribem poble de Wanaka. Allotjament a Ramada 

Hotel o similar. 

 

5 Abril | WANAKA   QUEENSTOWN (110 Km) 

Esmorzar. El nostre viatge  discorrerà per la selva subtropical on es va filmar la pel·lícula “Parc Juràssic”. La serpentejant 

carretera continua a través del Parc Nacional Mount Aspiring abans de veure el canvi de paisatge entrant a l’extensa 

terra propera a  Wanaka. Per la tarda travessarem la zona fructícola de Cromwell amb les seves plantacions de cireres i el 

Kawarau Gorge. Continuarem cap a la ciutat de Queenstown, situada al llac Wakatipu i rodejada de les muntanyes 

Remarkable. Allotjament a l’Aspen Hotel o similar. 

 

6 Abril | QUEENSTOWN  

Esmorzar i dia lliure. Aquesta turística ciutat, coneguda con la capital de la aventura i els esports d’hivern, ofereix 

multitud de coses que fer durant tot l’any: activitats d’aventura com ràfting en aigües salvatges, piragüisme, bungy 

jumping, jetboat, caiguda lliure o opcions més tranquil·les com recorreguts en tot terreny, creuers pel llac, bicicleta, 

caminades o pujar al telefèric al mirador de Bob’s Peak. Allotjament a l’Aspen Hotel o similar. 

 

7 Abril | QUEENSTOWN  MILFORD SOUND  TE ANAU (405 km) 

Esmorzar. Aquest matí travessem grans extensions de granges d'ovelles i cérvols fins arribar al poble Te Anau situat a la 

vora del llac del mateix nom. Des d'aquí seguim en direcció al Fjordland National Park on el paisatge canvia 

dramàticament. Parem durant el camí per fer fotografies dels somiadors paisatges de la zona, com els de la vall Hollyford 

amb cataractes, penya-segats i barrancs profunds en un viatge enrere en el temps, en un món que es veu igual a com era 

fa milers d'anys. Pas per l'impressionant Hommer Tunnel. 

 
 

http://www.trailwayshotel.co.nz/contact/
http://www.hotelashley.co.nz/
http://www.lakematheson.co.nz/
http://www.wyndhamap.com/wps/wcm/connect/Wyndham/home/Resorts/New_Zealand/Sth-Island/Wanaka
http://www.wyndhamap.com/wps/wcm/connect/Wyndham/home/Resorts/New_Zealand/Sth-Island/Wanaka
http://www.aspenhotelnz.com/
http://www.aspenhotelnz.com/
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Arribada a Milford Sound, conegut com un dels llocs més humits del món. A la tarda vam gaudir del creuer per aquesta 
espectacular zona amb les seves immenses muntanyes i nombroses cascades. El creuer continua fins arribar a la 
desembocadura del mar. Tornem al vespre a Te Anau on fem nit. Allotjament a Hotel Distinction Luxmore o similar. 
 

8 Abril | TE ANAU  DUNEDIN (380 km) 

Esmorzar. Creuarem la zona agrícola de Southland i el poble agrícola de Gore en la nostra ruta cap a la costa est i la ciutat 

de Dunedin. A la tarda, visitarem la península Otago on podem veure animals com foques i aus marines, inclosa una de 

les més grans: l’albatros. També veurem el pingüí d’ull groc. Allotjament al Victoria Hotel o similar. 

 

9 Abril | DUNEDIN  MT COOK (320 km) 

Esmorzar. Al matí fem un petit passeig per la ciutat per veure les principals atraccions. Continuem cap al nord per la 

costa, parant a Moeraki Boulders, per conèixer aquestes misterioses i peculiars formacions arrodonides de pedra, 

sagrades segons les tradicions orals maoris, que es troben tombades a la platja Koekohe en Otago Nord. Continuem 

viatge fins arribar a Oamaru amb els seus magnífics edificis neoclàssics de pedra arenisca de temps Victorians i els antics 

magatzems del port històric. Sortim de la costa i vam passar per la vall del riu Waitaki des d'on veiem enormes preses 

d'energia hidroelèctrica. Vam pujar l'altiplà i continuem cap al nord, vorejant el llac glacial Pukaki amb el seu intens color 

turquesa en dies clars, fins arribar a Mt Cook, situat al peu de la muntanya més alta del país amb 3724 m d'alçada. 

Allotjament a Mt. Cook Hotel o similar. 

 

10 Abril |  MT. COOK  CHRISTCHURCH (330 Km) 

Esmorzar. Si el clima ens acompanya, al matí tenim temps de caminar per Hooker Valley Track que serpenteja entre les 

muntanyes, per un sender pedregós creuant en dues oportunitats del riu Hooker per ponts penjants des d'on tenim una 

espectacular vista dels pics nevats i la vall . També hi ha possibilitat de visitar el Edmund Hillary Alpine Centre, dedicat a 

l'alpinista neozelandès, i explorar la galàxia al planetari, veure les pel·lícules il·lustratives de la nostra fauna i la mitologia 

Maori relacionada amb Mt Cook, sobrevolant els Alps en helicòpter. Al migdia emprenem viatge cap a Lake Tekapo, per 

veure l'Església del Bon Pastor i el monument al gos d'atura. Situada a la vora del llac, va ser la primera església 

construïda a la conca de Mackenzie. Creuem les planes de Canterbury i vam arribar a la ciutat que el 22 de febrer de 

2011 va patir un terratrèmol de conseqüències terribles. A causa de l'efecte devastador del terratrèmol, i tot i que 

encara hi ha a peu alguns edificis típicament anglesos, el terratrèmol ha donat pas a la creativitat arquitectònica dels 

seus habitants obligats a reconstruir i aprofitar per dissenyar el centre de la ciutat de nou. Allotjament a Ibis Hotelo 

similar. 

 

11 Abril | CHRISTCHURCH  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport i vol de tornada. Nit a bord. 

 

12 Abril |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels nostres serveis. 

 

 PREU PER PERSONA 2018 

 

SERVEIS DE TERRA:  
Habitació doble compartida:  3.220€ 
Suplement habitació individual:  1.080€  
Habitació triple compartida:  2.960€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 

carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al Gener 2018. En cap cas, es 

revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als 

cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 

VOLS: (Tarifes calculades en base a la companyia EMIRATES en classe U) 
Sortides Barcelona/Madrid: 1.028€ + taxes d’aeroport (519€ a l’Octubre/17)  
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades, publiquem el preu del bitllet 
internacional per separat per poder oferir la millor opció en cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra companyia o 
tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

http://www.distinctionhotelsluxmore.co.nz/
https://www.victoriahoteldunedin.com/
http://mtcooklodge.co.nz/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-5983-ibis-christchurch/index.shtml
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SORTIDA 2018  
 
Data d’arribada a Auckland i inici del programa de viatge:  
25 Març 2018. 
 
Grup mínim de 10 persones i màxim de 16 
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 

 

INCLOU   

 Allotjament en habitació doble en hotels/motels de categoria turista amb bany privat. 

 Esmorzars (excepte a Wellington) i un sopar a Rotorua. 

 Recorregut en mini bus amb remolc per a l’equipatge. 

 Xofer-guia de parla castellana. 

 Entrades als parcs nacionals. 

 Trasllats. 

 Entrada al museu d’Auckland. 

 Visita a les coves de Waitomo. 

 Visita de la Kiwi House de Otorohanga. 

 Festival i sopar de Cultura Maori. 

 Visita al poble maori Whakarewarewa Village. 

 Entrada al Parc termal a Wai-O-Tapo. 

 Visita al Parc Nacional de Tongariro. 

 Ferri entre Illes. 

 Viatge en vaixell pel Parc Nacional d’Abel Tasman. 

 Visita a les Glaceres de Franz Josef i Fox.  

 Creuer pel fiord Milford Sound. 

 Visita a la península d’Otago. 

 Tour per veure els albatros reials. 

 Visita per observar els pingüins d’ull groc. 

 Visita als Boulders de Moeraki. 

 Visita al Parc Nacional de Mt Cook i la Glacera Abel Tasman. 

 Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació fins 1.000 € (gratuïta)  
 
NO INCLOU   

 Menjars. 

 Excursions opcionals. 

 Qualsevol servei no especificat anteriorment. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 2.000€ costa 38€, fins a 3.000€ té un preu de 55€, la que cobreix fins a 
4.000€ té un preu de 75€, la de 5.000 € costa 90€, la de 6.000€ costa 110€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 
170€. També posem a la vostra disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures 
per aquestes causes. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

 Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 25% 

entre 2 dies i 24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la 

sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

 Despeses de gestió: 75€ per persona. 

 Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats.  

 

 

 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf


 

Gran Via, 616 •08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 |Aragó, 227 • 08007 Barcelona • (+34) 934 870 022 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’O

ri
xà

 V
ia

tg
es

 S
.A

. •
 

 

Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 

Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 

El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  

Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  

 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 

 
VISATS 
No és necessari visat, el passaport ha de tenir una validesa mínima de 3 mesos.  
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per més informació, consulti la 

següent pàgina web: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge en grup reduït (màxim 22 persones) amb xofer-guia de parla castellana, únicament donarà una idea general del 
país i de cadascun dels llocs que es visiten, així com per resoldre els petits problemes que puguin sorgir, però no és 
responsable de la negligència que pugui cometre algun viatger. Només està inclòs l’esmorzar diari (excepte a Wellington) 
i un sopar. Sempre hi haurà un restaurant per sopar, però pel menjar, sobretot al nord, es pararà a gasolineres que 
tinguin algun tipus de “take away” per comprat alguna cosa de menjar. Es disposarà entre 45 minuts a una hora per 
dinar per intentar aprofitar el màxim la llum del dia. En els dies lliures, el guia podrà ensenyar diferents possibilitats 
d'activitats opcionals. Els tours opcionals ens donen una idea del que es pot fer en els dies lliures. El / La guia pot 
ensenyar diferents catàlegs de diferents companyies perquè el viatger es faci una idea, però no té el deure de reservar 
res, si ho fa és perquè vol que el viatger gaudeixi al màxim ja que és millor fer les reserves amb un parell  de dies 
d’antelació. Aquest pot triar qualsevol companyia per fer l'excursió pertinent i no és responsabilitat del guia si al final del 
mateix el viatger no queda satisfet. No es farà cap tipus d'excursió extra ni es canviarà el recorregut amb l'autobús 
perquè algun viatger ho demani. El extra que vulgui fer cadascú ho haurà de fer en els dies lliures. Només la companyia 
podrà canviar el recorregut per causa major: causes climàtiques,  accessibilitat prohibida, etc.  
El mini bus te aire condicionat, però és bàsic. No disposa de safata superior en la qual poder dipositar la motxilla de dia, 
de manera que el viatger l’haurà de portar sobre la falda o sota el seient. Es recomana portar maleta lleugera i tova i que 
no tingui puntes que sobresurtin fàcils de trencar. Les maletes aniran al remolc del darrere i es poden moure durant el 
viatge. La companyia no es fa responsable de les parts (rodes ...) que es puguin deteriorar, ni de la nansa que es pugui 
trencar perquè el conductor l'hagi agafat per donar al viatger. Els trasllats de l’aeroport estan inclosos sempre que 
s’arribi o es surti en les dates del viatge. Si els vols són diferents a aquestes dates els trasllats van a càrrec del viatger i no 
seran rebuts ni a l'aeroport ni a l'hotel pel guia fins al dia de començament del viatge. L'empresa organitzadora es 
reserva el dret de cobrar un suplement en destinació pel carburant si és que aquest pateix una pujada molt alta. En 
aquest cas es comunicarà a l'agència, la qual haurà de comunicar-ho al viatger almenys 1 mes abans de la sortida. 
 
DIVISES 
La moneda utilitzada a Nova Zelanda és el dòlar neozelandès (NZD), el canvi al Gener/2018 és 1€ = 1,68 NZD. 

 
CLIMA 
Les estacions són contràries a les de l’Hemisferi Nord. En general l’illa del nord és subtropical i la del sud temperada.  
Les temperatures de l’illa del nord oscil·len entre els 18-25ºC a l’estiu (desembre a febrer) i a 6-17ºC (juny a agost). A l’illa 
sud varien de 18-28ºC a l’estiu i 0-12ºC a l’hivern. Durant l’hivern, la neu és habitual a la major part de l’illa sud i al centre 
de l’illa nord. La millor època per viatjar es de novembre a març. 
La seva primavera va de setembre a desembre i l’estiu de desembre a març.  

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 

 

 CONDICIONS GENERALS 
 

Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web:  

http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

