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NOVA ZELANDA 
 

 

VIATGE EN GRUP – 26 DIES 
 

 
 
 
 

 

 ¿Per què proposem Nova Zelanda? 

Nova Zelanda és un país jove amb una gran riquesa natural i diversitat cultural que es palpa en les arts escèniques, els 
museus i galeries, la literatura i la gastronomia. Les qualitats com a país desenvolupat posicionen a Nova Zelanda en els 
llocs més alts dels escalafons internacionals, incloent l'absència de corrupció, el nivell d'educació i la llibertat econòmica. 
Gran part d’aquest mèrit pertany a la seva primera ministra, Jacine Ardern. També destaca el seu índex de 
desenvolupament humà i democràtic, com el país més lliure i amb més respecte als drets civils. Si això sumem el seu 
conjunt d’espectaculars paisatges, tan coneguts per ser l’escenari de grans produccions cinematogràfiques, i la forta 
influència de les tradicions maoris, Nova Zelanda esdevé una destinació que és indispensable per a qualsevol viatger. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Auckland   

2 En vol   

3 Auckland  Hotel 

4 Auckland  Paihia  E Hotel 

5 Paihia E Hotel 

6 Paihia  Auckland   E Hotel 

7 Auckland  Hamilton  E Hotel 

8 Hamilton  Rotorua E,S Hotel 

9 Rotorua E Hotel 

10 Rotorua  National Park E Hotel 

11 P. N. Tongariro E Hotel 

12 National Park  Wellington E Hotel 

13 Wellington  Picton  Nelson E Hotel 

14 Nelson  P. N. Abel Tasman  Nelson E Hotel 

15 Nelson  Greymouth E Hotel 

16 Greymouth  Fox Glacier E Hotel 

17 Fox Glacier  Haast E Hotel 

18 Haast  Queenstown E Hotel 

19 Queenstown E Hotel 

20 Queenstown  Milford Sound  Te Anau E Hotel 

21 Te Anau  Dunedin E Hotel 

22 Dunedin  Twizel E Hotel 

23 Twizel  Mount Cook National Park  Twizel  E Hotel 

24 Twizel  Christchurch E Hotel 

25 Christchurch  Madrid o Barcelona E  

26 Madrid o Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1luc7CrP638iseVit--jMHSql2qo&ll=-40.79067497587463%2C172.02786254999995&z=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1luc7CrP638iseVit--jMHSql2qo&ll=-40.79067497587463%2C172.02786254999995&z=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1luc7CrP638iseVit--jMHSql2qo&ll=-40.79067497587463%2C172.02786254999995&z=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1luc7CrP638iseVit--jMHSql2qo&ll=-40.79067497587463%2C172.02786254999995&z=5
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Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  AUCKLAND 

Vol cap a Auckland. Nit a bord. 
 
Dia 2 |  EN VOL 

 
Dia 3 |  AUCKLAND 

Arribada a Auckland i trasllat a l’hotel. 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 a l’Auckland City Hotel. (L’habitació estarà disponible a partir de les 14.00, si es vol disposar de l’habitació 
abans d’aquesta hora s’ha de pagar un suplement).  
 
Dia 4 |  AUCKLAND   PAIHIA (285 Km) 

Esmorzar. Creuarem el pont d’Auckland i viatjarem cap al nord per la costa Hibiscus. Al migdia arribarem al poble de 
Paihia. A primera hora de la tarda farem un creuer de 3 hores per la Badia de les Illes fins al Cap Brett i el “Hole in the 
rock” a l’illa Piercy, Motukokako pels maoris. Després del creuer, pels que vulguin fer-la, hi ha una caminada fàcil i bonica 
de dues hores per l’estuari del riu Waitangi fins a Haruru Falls. Allotjament al Kingsgate Hotel. 
 
Dia 5 |  PAIHIA (350 Km) 

Esmorzar. Avui creuarem l’Illa Nord d’est a oest fins a Hokianga Harbour. A l’entrada de la badia farem una caminada 
curta al costat del mar de Tasmània que separa Nova Zelanda i Austràlia. Continuarem cap el bosc de Waipoua, on 
podrem veure el gegantí arbre kauri anomenat “Tane Mahuta”, el senyor del bosc. Per la tarda, visita del petit poblat de 
Russell on podrem veure l’església més antiga del país. Allotjament. 
 
Dia 6 |  PAIHIA   AUCKLAND (275 Km) 

Esmorzar. Aquest matí visitem Waitangi Treaty Grounds, per veure la Casa del Tractat on el 6 de febrer de 1840 va tenir 
lloc la signatura del conegut Tractat entre la Corona Britànica i el Poble Indígena, els maoris. Si bé encara hi ha desacord 
pel que fa als termes del Tractat, es segueix considerant el document fundacional de Nova Zelanda com a Nació. Al 
recinte també es visita la Gran Seu Maori de reunions, de 1940, i l'enorme Waka Taua (canoa de guerra maori). Després 
de dinar, de camí a Auckland, fem una breu parada a Parry Kauri Park per veure un altre exemplar de l'imponent arbre 
kauri. Continuem en direcció a Auckland i fem una altra parada que suposarà una més que agradable sorpresa per a 
poder apreciar des de curta distància, la Gannet Colony, una fabulosa colònia de mascarells, situada en un penya-segat i 
dotada de diversos miradors des dels quals rebrem magistrals lliçons d'aerodinàmica d'aquestes aus. Arribada a 
Auckland i allotjament a l’Auckland City Hotel. 
 
Dia 7 |  AUCKLAND  HAMILTON (140 Km) 

Esmorzar i matí lliure a Auckland on recomanem a aquells que no hagin tingut temps, visitar la Sky Tower o el Museu 
d’Auckland. Abans de sortir de la ciutat pugem a Mount Eden, un volcà extint per apreciar les vistes panoràmiques de la 
ciutat. A la tarda seguim la mateixa direcció del riu Waikato, el més llarg del país, fins arribar a la ciutat de Hamilton, que 
constitueix la quarta àrea metropolitana de Nova Zelanda. A l'arribada a Hamilton encara hi ha temps per a un passeig 
pel seu famós Jardí Botànic. Allotjament al Ventura Inn Hotel. 
 
Dia 8 |  HAMILTON  ROTORUA (255 Km) 

Esmorzar. Avui arribarem a Waitomo on veurem les famoses coves de pedra calcària. Passant a través de cavernes i 
grutes i la visió de milers de cuques de llum que viuen en la obscuritat. Després, al parc d’aus Otorohanga, tindrem 
l’oportunitat de veure l’estrany Kiwi i altres aus autòctones. Passem pel poble de Cambridge, conegut com el centre 
eqüestre de Nova Zelanda, on dinem. A la tarda arribem a la bullent Rotorua i centre de la cultura maori. A la nit assistim 
a un espectacle de cultura maori i un sopar Hangi (cuina tradicional). La vetllada cultural maori 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 Sudima Park Hotel. 
 
Dia 9 |  ROTORUA (10 Km)  

Esmorzar. Aquest matí visitarem el poble maori Whakarewarewa Village on coneixerem més de la seva cultura i costums, 
que mantenen fins els nostres dies. Desprès farem un breu recorregut pels punts principals de la ciutat i la zona del llac. 
Tarda lliure. Allotjament. 
Opcions: Volta de mig dia per visitar Hobbiton. Visita a el 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. Bany a les piscines d'aigües termals, ràfting salvatge, visita al Museu o vol escènic amb avioneta a 
l'Illa White, que té un volcà actiu (consultar suplement). 
 

http://achhobson.co.nz/
https://www.millenniumhotels.com/en/bay-of-islands/kingsgate-hotel-autolodge-paihia/?cid=gplaces-kingsgate-hotel-autolodge-paihia
http://achhobson.co.nz/
https://www.venturainns.co.nz/
https://www.sudimahotels.com/en/our-hotels/rotorua/
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Dia 10 |  ROTORUA  PARQUE NACIONAL TONGARIRO  NATIONAL PARK (200 Km) 

Esmorzar i visita a la zona termal de Wai-O-Tapu, en maori Aigua Sagrada, en la qual predominen cràters col·lapsats amb 
fumaroles i piscines d'aigua i fang bullint. Seguim en direcció a poble Taupo, on de camí ens aturarem per veure Huka 
Falls, que desplaça fins a 220.000 litres d'aigua per segon i borbolleja pel congost saltant a més de 8m de distància, per 
crear una cortina d'un blau preciós. Aquesta és la cascada més gran sobre el riu Waikato. A la tarda passem pel llac 
Taupo, el més gran de Nova Zelanda, creat per una gran erupció fa 70.000 anys. Continuem camí travessant exuberants 
boscos humits, direcció a l'altiplà i al Tongariro National Park, cap al poble National Park. Allotjament al The Park Hotel. 
Dia 11 |  P. N. TONGARIRO (30 Km) 

Esmorzar i dia lliure per gaudir del parc. Es pot fer trekking entre volcans 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 de bells paisatges muntanyencs. Els que vulguin poden gaudir d’un dia de relax amb les impressionants 
vistes i paisatges que ofereix el Parc. Es pot fer un vol escènic sobre els volcans del parc (consultar suplement).  
 
Dia 12 | 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... Al capvespre pugem al Mirador del Mount Victoria per gaudir 
d’una meravellosa vista panoràmica de la ciutat i d’Oriental Bay. Allotjament al Bay Plaza Hotel. 
 
Dia 13 | WELLINGTON  PICTON  NELSON (150 km) 

Viatgem en ferri a l’Illa Sud, navegant per l’estret de Cook (3 hores aprox.). Continuació en direcció a Queen Charlotte 
Sound fins a Picton i continuar per la zona de vinyes de Marlborough, reconeguda per la varietat Sauvignon Blanc. El 
poble de Havelock, on parem a dinar, es conegut pels musclos de petxina verda de les aigües cristal·lines neozelandeses. 
A la tarda seguim en direcció a la ciutat de Nelson situada a l'extrem nord-oest de la Illa Sud i nomenada així en honor a 
Horatio Nelson. La ciutat és un important centre administratiu i la regió té fama per ser la més assolellada de Nova 
Zelanda. A la tarda, un breu passeig ens porta al centre geogràfic de Nova Zelanda. Per als apassionats de l'esport i com a 
dada curiosa, Nelson va ser on al 1870 es va jugar el primer partit de rugbi. Allotjament al Riverlodge Motel. 
 
Dia 14 | 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 amb 
plantacions de pomes, peres i kiwis. Arribem a el poble de Kiateriteri on agafem un vaixell que recorre una part de la 
costa de l'Abel Tasman National Park. Aquesta zona costanera es va declarar Parc Nacional al 1942 en honor a 
l'explorador holandès Abel Janszoon Tasman que va descobrir Nova Zelanda al 1642. El vaixell passa per diverses platges 
de sorra daurada i d'aigües color turquesa sent possible desembarcar en una de les parades, per als que vulguin fer una 
caminada fàcil de 12km. En aquesta caminada es pot gaudir de preciosos boscos de falgueres i idíl·liques platges, on 
podem disposar d'una mica de temps de relax i tranquil·litat per donar-nos un relaxant bany si així ho desitgem. Per als 
que no vulguin fer aquesta caminada, es pot fer una altra més curta o si es prefereix no caminar, continuar la travessia 
en el vaixell vorejant tota la costa d'aquest bonic Parc fins a recollir a la resta de el grup. Allotjament. 
 
Dia 15 | NELSON  GREYMOUTH (360 Km) 

Esmorzar. L’accidentada costa oest és el nostre destí 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”. 
Arribada a Greymouth i allotjament al Ashley Hotel. 
 
Dia 16 | GREYMOUTH  FOX GLACIER (220 Km) 

Esmorzar i continuació 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 a prop la glacera. Allotjament al Lake Matheson Motel. 
 
Dia 17 | FOX GLACIER   HAAST (140 Km) 

Esmorzar i dia lliure per activitats opcionals (no incloses): Vol en helicòpter + recorregut 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).  
Fem una caminada fins a un mirador del Fox Glacier pel bosc humit d'inigualable riquesa en líquens, molses i falgueres. A 
la tarda podem fer un agradable passeig pel bosc humit al voltant del Lake Matheson per gaudir de les magnífiques vistes 
dels Alps. Continuació a Haast. Allotjament. 
 
 

https://the-park.co.nz/
http://www.bayplaza.co.nz/Contact
http://www.riverlodgenelson.co.nz/
https://www.hotelashley.co.nz/
https://www.lakematheson.co.nz/
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Dia 18 | HAAST   QUEENSTOWN (210 Km) 

Esmorzar i continuació per la selva subtropical on es va filmar la pel·lícula “Parc Juràssic”. Aquest Parc és una barreja 
d'alta muntanya i belles valls, un lloc de somni per la seva orografia, glaceres, valls fluvials i llacs alpins. Assistim a un 
espectacular canvi de paisatge quan arribem a l'altiplà, on passem els immensos llacs de Wanaka i Hawea. Tots dos 
populars destinacions turístiques, el llac Wanaka, protegit entre muntanyes gegants, és el més tranquil dels llacs de la Illa 
Sud i el llac Hawea, es troba en una vall glacial format durant l'última edat de gel i alimentat pel riu Hunter. Continuant, 
arribem a la població pintoresca de Wanaka. A la tarda travessem la zona fructícola de Cromwell amb plantacions de 
cireres i el Kawarau Gorge on el seu riu serpenteja. Arribada a Queenstown i allotjament al Blue Peaks Lodge. 
Dia 19 | QUEENSTOWN  

Esmorzar i dia lliure. Aquesta ciutat es coneguda con la capital de la aventura i els esports d’hivern i ofereix multitud 
d’activitats 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 en 
telefèric al mirador de Bob’s Peak. Allotjament. 
 
Dia 20 | QUEENSTOWN  MILFORD SOUND  TE ANAU (415 km) 

Esmorzar. Aquest matí travessem grans extensions de granges d'ovelles i cérvols fins arribar a al poble Te Anau situat a la 
vora de l'estany de el 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 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. Arribada a Milford Sound, conegut com un dels llocs més humits 
del món. A la tarda gaudim del creuer per aquesta espectacular zona amb immenses muntanyes i nombroses cascades. 
El creuer continua fins arribar a la desembocadura del mar. Arribada a Te Anau i allotjament en The Village Inn. 
 
Dia 21 | TE ANAU  DUNEDIN (290 km) 

Esmorzar. Creuarem la zona agrícola de Southland i el poble de Gore en la nostra ruta cap a la costa est i la ciutat de 
Dunedin. Aquesta ciutat, coneguda com l’Escòcia neozelandesa, està situada a la badia d'Otago, un entrant de l'Oceà 
Pacífic Sud que separa la ciutat de la Península d'Otago. Tarda lliure per visitar les principals atraccions de la ciutat, com 
Dunedin Railway Station, la primera església d'Otago, First Church i Saint Paul's Cathedral i Otago Museum. Una altra 
opció és fer un viatge en tren turístic de 4 hores per la vall i la gola Taieri (no inclòs). També es pot fer un recorregut (no 
inclòs) per la península Otago per visitar el Royal Albatross Centre i aprendre més sobre aquestes majestuoses aus 
marines amb l'oportunitat de veure-les volant de prop. En el mateix recorregut es pot veure en una platja propera el 
pingüí d'ull groc, anomenat així perquè la característica principal per identificar-lo són els seus ulls de color groc. 
allotjament en el Victoria hotel. 
 
Dia 22 | DUNEDIN  TWIZEL (260 km) 

Esmorzar. Aquest matí viatgem per la costa fins Moeraki Boulders per veure aquestes peculiars formacions arrodonides 
(sagrades segons les tradicions orals maoris), que es troben tombades en Koekohe Beach a Otago Nord. Continuem al 
poble de Oamaru, conegut pels seus magnífics edificis neoclàssics de pedra sorrenca de temps victorians i els antics 
magatzems del port històric. Deixem la costa i passem per la vall del riu Waitaki des d'on veiem enormes preses 
d'energia hidroelèctrica. Pugem l'altiplà on trobem el poble Omarama, conegut per les seves granges d'ovelles merines i 
per ser un dels millors llocs per volar en un planador. Continuem pel llac Ruataniwha on veurem la High Country Salmon 
Farm. El nostre destí és el poble Twizel erigit el 1968 per allotjar els obrers en el temps de construcció del sistema 
hidroelèctric de Waitaki alt. Allotjament al Mackenzie Country Inn. 
 
Dia 23 | TWIZEL   P.N. MOUNT COOK  TWIZEL (160 Km) 

Esmorzar i continuació al Mount Cook National Park, Aoraki en Maori, on es troba la muntanya més alta de Nova Zelanda, 
de 3.724m. dels Alps neozelandesos, una cadena muntanyosa que recorre tota la costa occidental de l'Illa Sud de Nova 
Zelanda, de les vessants pengen diverses glaceres, com el Tasman i el Hooker. És una regió molt apreciada pels 
escaladors, amb una llarga història d'alpinisme, on Sir Edmund Hillary es va estar preparant per escalar l’Everest. També 
és una muntanya coneguda per haver estat la localització exterior d'algunes escenes de la pel·lícula "La Comunitat de 
l'Anell". Aquí fem diferents caminades curtes per veure les glaceres Tasman i Mueller i la vall Hooker amb enlluernadores 
vistes del Mount Cook. 
Opcions no incloses: Vol en helicòpter + recorregut guiat per caminar pel Tasman Glacier, vols escènics de diferents 
durades sobrevolant Mt. Cook, els Alps i la glacera Tasman. Allotjament. 
 
Dia 24 | TWIZEL  CHRISTCHURCH (285 Km) 

Esmorzar i continuació vorejant el llac Pukaki amb fantàstiques vistes del Mount Cook. Visitarem l’església del Bon Pastor 
al llac Tekapo. Situada a la riba de l'estany i construïda al 1935, va ser la primera església a la regió de Mackenzie i una de 
les més fotografiades de Nova Zelanda. Creuem les Planes de Canterbury, una plana situada a sud de Christchurch i 
arribem a la ciutat que el 22 de febrer de 2011 va patir un terratrèmol de conseqüències terribles. A causa de l'efecte 
devastador d'aquest terratrèmol hi ha un procés massiu de reconstrucció que un cop finalitzat, donarà lloc a una ciutat 

https://www.bluepeaks.co.nz/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml
https://www.victoriahoteldunedin.com/
http://www.mackenzie.co.nz/Mackenzie-Country-Hotel/Home.aspx
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de marcat caràcter jove, jovial i modern. A més de l'arquitectura creativa dels nous edificis, els carrers de la ciutat 
contenen gran quantitat d'escultures i colorits murals pintats en els costats dels edificis. Disposem de temps lliure a la 
tarda per visitar el Canterbury Museum, Cathedral Square i la nova Catedral de Cartró. Allotjament a l’Ibis Hotel. 
 
Dia 25 | CHRISTCHURCH  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport i vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 26 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels nostres serveis. 
 
Nota: Si disposes d'un dia més de vacances, i vols tenir un final de viatge memorable, et recomanem fer un recorregut de 
dia complet des de Christchurch a Kaikoura, mundialment conegut per la riquesa de la seva vida marina, on podràs fer un 
creuer per veure balenes. A la costa de Kaikoura hi ha un enorme canó subaquàtic on conflueixen les corrents 
oceàniques Pacífica i Antàrtica i per això, en aquesta zona la quantitat d'aliment per a la vida animal és tal, que la 
presència de cetacis és constant durant tot l'any. Kaikoura és a més el punt de l'illa Sud on els Alps queden més a prop de 
la costa i des d'on hi ha una magnífica vista de mar i serralada muntanyosa.  
 
 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA:  
Habitació doble compartida:  4.275€ 
Suplement habitació individual:  1.170€  
Habitació triple compartida:  3.985€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, impostos i recàrrecs turístics d’aterratge i 
d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al juliol de 
2020. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2021  
 
10 gener  
7 febrer  
Data d’arribada a Auckland i inici del programa de viatge:  
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim de 10 persones i màxim de 20 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 10 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 
te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 22 nits en habitació doble en hotels/motels de categoria turista amb bany privat. Esmorzars i un sopar a Rotorua. 

• Recorregut en mini bus amb remolc per a l’equipatge i xofer/guia de parla castellana.  

• Entrades als parcs nacionals. 

• Trasllats. 

• Creuer per la Badia de les Illes. 

• Visites incloses: El poble de Russell. La casa del Tractat Maori de Watangi. El Bosc de Waipoua. Parry Kauri Park. 
Colònia de mascarells a Muriwai Beach. Mount Eden. Coves de Waitomo. Kiwi House de Otorohanga. Festival i 
sopar de cultura Maori. Poble maori Whakarewarewa Village. Parc termal a Wai-O-Tapo. Parc Nacional 
Tongariro. Ferri entre Illes. Bodega a Marlborough. Viatge en vaixell pel Parc Nacional d’Abel Tasman. Explotació 
agrícola de fruita kiwi. Glaceres de Franz Josef i Fox. Creuer pel fiord Milford Sound. Parc Nacional de Mt Cook i 
la Glacera Abel Tasman. 

• Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació fins 2.000€  
Nota: l’assegurança inclou cobertura d’assistència en viatge i anul·lació front al Covid-19 

 
 
 
 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5983-ibis-christchurch/index.shtml
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-190515-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada. (Tarifa en base a la companyia EMIRATES en classe U). Sortides 
Barcelona/Madrid: 1.135€ + taxes d’aeroport (565€ a juliol/20). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa 
comporta una variació en el preu. 

• Menjars. 

• Excursions i visites opcionals ni cap altre 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’ampliació de l’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un 
suplement de 60€, fins a 4.000€ té un suplement de 80€, la de fins a 5.000€ té un suplement de 100€, la de 6.000€ té un 
suplement de 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ té un suplement de 185€.  
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de 
les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Passaport amb una validesa mínima de 3 mesos. A partir de l’1 de octubre 2019 s’haurà de fer una Electronic Travel 
Authority (ETA) per ingressar a Nova Zelanda. És una nova mesura de seguretat i facilitació que ajudarà a accelerar el 
procés a la frontera, el cost és de NZD 12. 
A més s’està introduint un impost de conservació i turisme (International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL) a 
visitants internacionals de NZD 35.00. Serà pagat a la sol·licitud d’una ETA a partir de l’1 de juliol de 2019. 
https://nzeta.immigration.govt.nz/ 

 
Expressa recomanació de no portar cap tipus de menjar, carn, embotits, formatge o similar, ni envasats al buit. Es 
prohibeix expressament l’entrada al país amb productes d’origen animal, fruites, plantes, llavors y qualsevol menjars que 
pugui contenir malalties. A l’arribada al país s’ha d’emplenar un formulari i els agents de duanes revisaran els equipatges i 
s’accionaran si es porten efectes prohibits. En cas de dubtes consultar els requisits. 
https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/ 
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  

 
 
 
 
 
 

https://nzeta.immigration.govt.nz/
https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Nova Zelanda va ser un dels territoris més tardanament poblats. De les investigacions realitzades, es desprèn que els 
primers pobladors van ser els polinesis que van arribar en canoa entre els anys 1.250 i 1.300. Aquests immigrants, al llarg 
dels segles van crear una cultura diferent, la maori. El notable aïllament geogràfic de 100 milions d'anys va permetre el 
desenvolupament d'una fauna endèmica dominada per les aus que, amb l'arribada dels humans i els mamífers que van 
introduir sense cap control, moltes de les quals es van extingir. 
La cultura maori, en un intent d'assimilació de la població maori per part dels britànics es va suprimir i es va descoratjar 
l'ús de l'idioma en les escoles i centres de treball, reduint el coneixement i ús a algunes comunitats de zones remotes. A 
finals de la dècada dels 80 la situació va patir un procés de revitalització i al maori se li va atorgar l'estatus d'idioma oficial. 
Ara el maori s'aprèn en escoles i hi ha dos canals de televisió que transmeten el seu contingut en aquest idioma. Com a 
part d'aquest ressorgiment, l'elaboració d'artesanies tradicionals s'ha estès i els artistes estan augmentant en nombre i 
influència. 
Viatge en grup de 10 a 20 persones amb xofer-acompanyant de parla castellana, que 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 possibles negligències que pugui cometre algun viatger. Està inclòs l’esmorzar diari i un sopar. Sempre hi 
haurà un restaurant per sopar, però a l’hora del dinar, sobretot al nord, i per aprofitar el temps i la llum diürna, es pararà 
a llocs on es pugui comprar menjar preparat per endur. Es disposarà d’entre 45 minuts a una hora per dinar. En els dies 
lliures, el guia podrà facilitar informació de diferents visites o activitats opcionals per aprofitar el dia. El/La guia pot fer 
servir catàlegs o material informatiu de diferents companyies per informar als viatgers, però no està obligat/da a fer 
reserves, si ho fa és per facilitar i garantir la visita o activitat sense complicacions al darrer moment, ja que es recomana 
fer les reserves amb un parell de dies d’antelació. El viatger pot triar qualsevol companyia per fer l'activitat opcional i no 
és responsabilitat del guia ni de l’agencia organitzadora del viatge si el viatger no queda satisfet. No es farà cap tipus 
d'excursió extra ni es canvies el recorregut previst perquè algun viatger ho demani. Només es podrà modificar el 
recorregut per causa major: causes climàtiques,  accessibilitat prohibida, etc.  
El mini bus te aire condicionat, però és bàsic. No disposa de safata superior per dipositar la motxilla de dia ni cap altre 
utensili, l’únic espai disponible es sota el seient. Es recomana portar maleta lleugera i tova que no tingui punxes que 
sobresurtin i siguin fàcils de trencar. Les maletes aniran en un remolc i es poden moure durant el viatge. La companyia 
no es fa responsable de les parts que es puguin deteriorar. 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 significativa. En aquest cas 
es comunicarà a l'agència, la qual haurà de comunicar-ho al viatger almenys 1 mes abans de la sortida. 
El viatge recorre diferents zones climàtiques i a Nova Zelanda el temps pot experimentar canvis bruscos d’un dia per 
l’altre, inclòs el mateix dia. Es visiten zones alpines on el temps pot ser suau durant el dia i fred a les nits. Es recomana 
dur roba adequada pel fred, vent o pluja i roba mes lleugera i calçat còmode i resistent per les caminades.  
 
Preus orientatius de les excursions opcionals en dòlars neozelandesos: 
Auckland  

- Entrada al mirador del Skytower - $32 pp. 
- Entrada al Museu d’Auckland - $25 pp. 
- Entrada al Auckland Art Gallery - $20 pp. 
- New Zealand Maritime Museum - $20 pp. 
- Ferry fins a Devonport - $15 pp. 

Rotorua 
- Tour de mig dia per visitar Hobbiton - $119 pp. 
- Polynesian Spa, piscines amb aigües termals – des de $32 pp. 
- Rafting salvatge en el riu Kaituna (temps al riu 1 hora) - $100 pp.  
- Entrada al Te Puia, parc d’activitat termal i centre cultural maori - $54 pp.  
- Vol escènic d’1 hora i 25 minuts en hidroavió per veure la illa volcànica White - $665 pp. 

PN de Tongariro 
- Trasllats d’anada i tornada per fer la caminada de 8 hores - $40 pp. 
- Vol escènic en avioneta de 25 minuts sobre el Mount Tongariro i Mount Ngauruhoe - $205 pp. 
- Vol escènic en avioneta de 35 minuts sobre el Mt Tongariro, Mt Ngauruhoe i Mt Ruapehu - $255 pp. 

Fox Glacier 
- Vol en helicòpter sobre la glacera Fox + parada sobre la neu, temps de vol 20 minuts - $280 pp. 
- Vol en helicòpter sobre les glaceres Fox i Franz Josef + parada sobre la neu, temps de vol 30 minuts - $365 pp. 
- Vol en helicòpter sobre les glaceres Fox i Franz Josef i sobre Mt Cook per vista de la glacera Tasman + parada 

sobre la neu, temps de vol 40 minuts - $495 pp. 
- Vols d’anada i tornada en helicòpter a la glacera Fox + 3 hores caminant amb guia per sobre de la glacera per 

veure coves i formacions de gel - $499 pp. 
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Queenstown 
- Parapent amb monitor - $239 pp. 
- Paracaigudes amb monitor – des de $299 pp.  
- Pujar anada i tornada a la góndola (telefèric) al mirador de Bob’s Peak - $40 pp. 
- Excursió en vaixell Jetboat (propulsió per aigua) – des de $159 pp. 
- Creuer de 90 minuts pel llac Wakatipu en històric vaixell de vapor - $70 pp.  
- Tour de mig dia en 4WD pels paisatges de la pel·lícula “El Senyor dels Anyells” - $225 pp. 
- Muntar a cavall 2 hores pels paisatges de la pel·lícula “El Senyor dels Anyells” - $195 pp. 

Dunedin 
- Tour de mig dia (6 hores) a la península Otago per veure lleons marins, el pingüí d’ull groc i el centre Royal 

Albatross Centre. - $122 pp. 
- Tour Royal Tiki inclou, tour pel centre albatros real amb observació privada, sopar (fish & chips), observació 

nocturna al petit pingüí blau a la platja i transport - $177 pp. 
- Viatge 4 hores en el tren escènic d’anada i tornada per Taieri i Pukerangi. - $115 pp. 

Mount Cook 
- Vol en helicòpter sobre les glaceres Tasman i sobre Mt Cook + parada sobre la neu, temps de vol 40 minuts - 

$490 pp. 
Christchurch 

- Internacional Antarctic Centre, centre amb informació sobre l’Antàrtica - $59 pp. 
- Tour d’1 dia a Kaikoura amb creuer per veure balenes – des de $330 pp. 

 
Entrades Gratis: 
Wellington – Te Papa, Museu Nacional del país 
Dunedin - Museu Provincial de Otago 
Christchurch – Museu Provincial de Canterbury 
 
DIVISES 
La moneda nacional es el Dòlar Neozelandès (NZD), consultar canvi a: XE converter.    

 
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 nord oscil·len entre els 18-25°C a l’estiu (desembre a febrer) i a 6-17°C (juny a agost). A l’illa sud 
varien de 18-28°C a l’estiu i 0-12°C 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. 
 
 PER SABER MÉS DE NOVA ZELANA 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Nova 
Zelanda que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=NZD
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/cat/libros-zona/nova-zelanda-05AB/
https://www.altair.es/cat/libros-zona/nova-zelanda-05AB/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

