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NOVA ZELANDA 
 

 
 

VIATGE EN GRUP – 23 DIES 
 

 

 
 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

6Octubre Barcelona o Madrid  Auckland   

7Octubre En vol   

8Octubre Auckland  Hotel 

9Octubre Auckland  Hamilton  E Hotel 

10Octubre Hamilton  Rotorua E,D,S Hotel 

11Octubre Rotorua E,D,S Hotel 

12Octubre Rotorua  Taupo   P.N. Tongariro National Park E Hotel 

13Octubre P. N. Tongariro E Hotel 

14Octubre P.N. Tongariro  Wellington E Hotel 

15Octubre Wellington  Picton  P.N. Abel Tasman E Hotel 

16Octubre P. N. Abel Tasman  E Hotel 

17Octubre P. N. Abel Tasman  Greymouth E Hotel 

18Octubre Greymouth  Glaciar Franz Josef E Hotel 

19Octubre Glaciar Franz Josef E Hotel 

20Octubre Glaciar Franz Josef  Glaciar Fox  Wanaka E Hotel 

21Octubre Wanaka  Te Anau E Hotel 

22Octubre Te Anau  Milford Sound  Queenstown E,D Hotel 

23Octubre Queenstown E Hotel 

24Octubre Queenstown  Mount Cook National Park   E Hotel 

25Octubre Mount Cook  Tekapo E Hotel 

26Octubre Tekapo  Christchurch E Hotel 

27Octubre Christchurch  Madrid o Barcelona E  

28Octubre Madrid o Barcelona   
 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

6 Octubre |  BARCELONA o MADRID  AUCKLAND 

Vol cap a Auckland. Nit a bord. 
 

7 Octubre |  EN VOL 

 

8 Octubre |  AUCKLAND 

Arribada a Auckland i trasllat a l'allotjament, situat a la ciutat. Auckland és coneguda com la "Ciutat de les espelmes", en 
estar envoltada per aigües on passen nombrosos velers. Tarda lliure i allotjament a l'Auckland City Hotel o similar. 
 
9 Octubre |  AUCKLAND  HAMILTON (130 Km) 

Esmorzar. A l'hora acordada amb el nostre guia reunió per començar la nostra aventura neozelandesa amb un city tour 
per aquesta bella ciutat. Veurem Auckland Viaduct i Harbour Bridge. Anirem a l'altre costat del port d'Auckland per 
conèixer Devonport, és l'únic barri de North Shore amb un sabor històric propi. El patrimoni de Devonport s'ha conservat 
gràcies a dècades de relatiu aïllament per carretera i una visionària planificació urbana. Els carrers estan envoltades de 
viles colonials de fusta construïdes a finals del 1800 i principis del 1900.  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1gAO56K63xlx7v9-HAAsdDmPnveo_70lC&ll=-41.322018612064966%2C171.236848925&z=6
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Veurem la costa de Mission Bay i Auckland Domain. 
Pujarem a la Sky Tower, l'edifici més alt de l'hemisferi sud amb els seus 328 metres, des d'on es poden apreciar unes 
vistes impressionants de la ciutat. A les 16:00 hrs aprox sortirem direcció sud cap a la regió de Hamilton - Waikato on les 
praderies exuberants i la terra fèrtil han transformat aquest lloc al centre. Arribada a la ciutat de Hamilton situada a la 
riba del riu Waikato, i se la coneix per les seves senderes que connecten una galeria de jardins temàtics, els seus cafès i la 
seva vida nocturna. Allotjament a Novotel Tainui o similar. 
 
10 Octubre |  HAMILTON  ROTORUA (250 Km) 

Esmorzar. A l'hora acordada sortirem direcció sud a Waitomo per visitar (10.30 hrs aprox) les famoses Coves de Waitomo 
on veurem les estalactites i estalagmites en la Cova Catedral i després lliscarem en un pot pel riu subterrani per apreciar 
l'espectacle natural de les cuques de llum que semblen un cel estrellat al sostre de la cova. Gaudirem d'un dinar (12: 
00hrs aprox.) a Roseland Farm Restaurant, estil graellada amb carns rostides, amanides, patates i postres. Després de 
dinar continuarem 25 kms cap Mangapohue Natural Bridge per caminar 700 mts per un sender al bosc cap a una gruta, 
passant sota un pont natural de 17 mts sobre el rierol Mangapohue, restes d'un antic sistema de coves. En passar per 
sota, podrem veure les estalactites i la vista de la gruta. Pujant turó amunt, veurem ostres fossilitzades de fa 25 milions 
d'anys, exposades a les parets de pedra llima. Recorrerem 6 km més al nostre vehicle i a l'arribada farem un altre circuit 
a peu de 600 mts pel bosc natiu de tawa i Nikau, fins a les cascades Marokopa de 35 mts d'alçada. 
Continuarem cap a Matamata, passant per Otorohanga, Et Awamuti i la històrica regió de Cambridge d'estil anglès, on 
veurem cavalls, plantacions de kiwi i nabius i camps de cérvols. Travessarem els verds prats ondulants aproximant a la 
Comarca de Hobbiton. A les 17:45 hrs començarem la nostra visita guiada de 2 hores de Hobbiton Movie Set. Aquest lloc 
està ubicat dins d'una de les zones més espectaculars de la regió i és l'únic lloc al món on es pot experimentar en primera 
persona un set de pel·lícula real. Caminarem entre els 37 forats hobbit, el pont del doble arc, l'arbre de la festa de Bilbo i 
la visita a la posada del Drac Verd on ens serviran una copa de cervesa o refresc, en l'ambient temàtic de les pel·lícules 
del Senyor dels anells i The Hobbit, relatant històries fascinants i anècdotes sobre les trilogies. En aquest màgic lloc 
podrem fer fotografies a la mateixa porta de la caseta de Bilbo, des d'on podrem veure tot el set de la pel·lícula als 
turons. 
Arriba un dels moments més especials del nostre viatge: aquesta nit experimentarem Hobbiton com mai abans ho havies 
viscut! Tindrem un Sopar típic temàtica al menjador Green Dragon Inn, on rebrem un festí de banquet que un Hobbit es 
mereix. Les taules s'omplen amb decoració i menjar tradicional Hobbit, per introduir-nos en el seu món. 
Per acabar aquesta experiència, després del sopar, tornarem a unir-nos al guia per tornar a través dels senders 
il·luminats de The Shire. Aquests s'il·luminen amb il·luminació del camí i es proporcionaran llanternes de mà per ajudar a 
il·luminar el camí. Aquest recorregut sota la llum de la lluna ens farà viatjarà a través del poble amb una il·luminació 
impressionant, amb les xemeneies Hobbit Hole fumejants i les llanternes brillant en la foscor. Després d'aquesta nit 
màgica, anirem a la ciutat de Rotorua. Allotjament al Distinction Hotel & Conference Centre o similar. 
 
11 Octubre |  ROTORUA  

Esmorzar. Al matí visitarem el Parc Termal Wai-o-Tapu, una de les majors zones geotermals actives de l'illa nord. En 
idioma Maori significa "les aigües sagrades". Situat a 27kms. al sud de Rotorua, aquest parc té un gran colorit en els seus 
estanys pels diferents elements silicis de les seves aigües en un meravellós entorn d'activitat geotèrmica Actualment està 
dividit en tres llocs diferents, l'àrea central on es troben la majoria d'atraccions, el guèiser lady Knox i les piscines de 
fang. En aquesta vall, farem un recorregut d'aprox. 1 hora per apreciar els seus diversos colors en els seus llacs ocres, 
ataronjats i verds. Visitarem la famosa Piscina de Champagne, enormes cràters volcànics, fumaroles, acolorides piscines 
d'aigua calenta i freda, la major piscina de fang bombolles de Nova Zelanda i "Devil's Throat". A més de contemplar 
l'erupció del guèiser Lady Know que ocorre tots els dies sobre les 10:15 am. per una reacció química utilitzant lleixiu. 
Visitarem el Parc Termal Waimangu (arribada prevista cap a les 11: 00hrs) extensa vall amb abundant activitat geotermal 
i amb un aspecte propi de l'era prehistòric on caminarem entre els llacs Blau i Verd, on en cada fissura de la Terra l'aigua 
calenta brolla amb un flux de bombolles i vapor, i altres activitat geotèrmica com fumaroles i fosses de fang bullent, Fry 
Pa i fins al Cràter de l'Infern. Per als qui ho desitgin podran seguir caminant pel Mt Hazard Trail. 
Al voltant de les 13:00 hrs tenim previst un dinar bufet al Waimangu Cafè que ofereix menjar deliciós i vistes 
espectaculars. Tornarem a l'hotel i tindrem temps lliure per passejar o fins i tot relaxar-se al Polynesian Spa (opcional, no 
inclòs), conjunt de 26 piscines termals que renovarà el teu sentit de benestar. Aquesta tarda-nit ens recolliran al nostre 
hotel per gaudir d'una nit cultural a la vila Maori Tamaki, on es reprodueix una pa (vila tradicional fortificada) i es van 
veient diferents tasques i activitats que desenvolupaven, des artesania fins a l'entrenament dels guerrers , amb danses 
típiques i sopar bufet cuinada en un hangi, forn natural excavat a la terra, que es cobreix amb pedres i fulles perquè es 
cuini al vapor. Allotjament al Distinction Hotel & Conference Centre o similar. 
 
12 Octubre | ROTORUA  PARQUE NACIONAL TONGARIRO (185 Km) 

Esmorzar i sortida cap al sud per explorar la vall geotermal Orakei Korako Geyserland "la vall amagat" a 40 minuts de 
Rotorua. Compta amb els guèisers més actius de qualsevol parc geotèrmic a Nova Zelanda, amb les seves terrasses de 
sílice i pous de fang bullint, la seva terrassa color maragda i els seus 35 guèisers amb les seves aigües termals i piscines 
de fang és possiblement una de les millors zones termals de Nova Zelanda.  
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Prosseguirem 25 minuts de viatge fins al poble de Taupo, situat a la vora del llac més gran del país, que ocupa un cràter 
format després de l'explosió d'un volcà de grans dimensions. Arribada prevista a Taupo sobre les 11.35 hrs i temps lliure. 
Després de dinar farem un Creuer pel riu Waikato (12.30 a 14:00 h), el més llarg de Nova Zelanda, fins a les cataractes 
Huka. Les abans tranquil·les aigües rugeixen i ressonen a gran velocitat per la trencada abans d'irrompre a les cascades 
per trencar a la piscina 11m més avall. Veurem la represa geotermal Wairakei, boscos i ocells nadius, i els ràpids 
Aratiatia. Gaudirem de te i cafè bord. Després d'aquest interessant dia continuarem el nostre camí a Whakapapa Village 
a Tongariro National Park. Arribada i resta de la tarda lliure. Allotjament a Chateau Tongariro o similar. 
 
13 Octubre |  P. N. TONGARIRO (30 Km) 

Esmorzar i dia lliure per a realitzar senderisme o el famós hiking alpí Tongariro Crossing de 19 kms. El mini bus estarà 
disponible per dur-nos a l'inici del track si volen fer el Alpine Crossing Hiking i recollir-los en finalitzar. Els menys 
intrèpids, poden optar per fer un passeig més curt d'aproximadament 2 hrs de durada, de 6 kms a Taranaki Falls, partint 
a 100 mts del Whakapapa Visitor Centre. Les cascades de 20 metres cauen a la vora d'un barranc de renta, formada 
després d'una erupció del Mt Ruapehu fa 15.000 anys. Nota: El xofer / guia acompanyarà en una o altra caminada. 
 
14 Octubre | P. N. TONGARIRO  WELLINGTON (330 Km) 

Després de l'esmorzar viatjarem per terres de pasturatge en direcció a la costa sud fins arribar a la ciutat de Wellington, 
capital de Nova Zelanda i centre cultural, artístic, gastronòmic, de moda i de vida nocturna del país. A la tarda, visitarem 
de la ciutat, incloent el Museu Te Papa on les seves instal·lacions s'endinsen en el passat, recorren el present i fins i tot 
compten amb una mena de màquina del temps que dóna un salt al futur. Destaquen les sales sobre les cultures maoris i 
polinèsies. Ascens al Mt Victoria per a una vista panoràmica i passeig pel Jardí Botànic i la península Miramar. 
Wellington, està situada al sud de l'illa del Nord, en una sèrie de pujols que miren cap al port. Allotjament al West Plaza o 
similar. 
 
15 Octubre | WELLINGTON  PICTON  ABEL TASMAN (170 km) 

Esmorzar. Al matí anirem amb el nostre xofer al port on agafarem el ferri (3hrs aprox) per creuar l'Estret de Cook fins a 
l'illa Sud. Gaudirem de la regió dels fiords Marlborough, conjunt de badies, illots i cales amagades i Queen Charlotte que 
ofereix una atractiva combinació de mar obert, illes i vida salvatge. Arribarem al port de Picton i continuarem amb el 
nostre xofer-guia per la carretera panoràmica Queen Charlote Drive que connecta Picton amb Nelson i Motueka que 
transcorre entre zones de vinyes, pintorescs assentaments de badies i platges amb nombroses zones de descans. 
Continuació a Marahau, Abel Tasman National Park. Allotjament a l'Abel Tasman Lodge o similar. 
 
16 Octubre | P. N. ABEL TASMAN  

Esmorzar. Dia lliure per realitzar diferents activitats i gaudir de la zona. Allotjament. 
Opció 1 (no inclòs): Sortirem de Marahau en taxi aquàtic pel llarg de la costa del parc fins Totaranui, a l'extrem nord del 
parc, passant per la reserva marina de l'Illa Tonga i vistes de la colònia de llops marins de la illa. Tornarem a Bark Bay en 
taxi aquàtic, i passeig pel sender costaner a peu fins a Anchorage on reprenen el taxi aquàtic per tornar a Marahau. 
Opció 2 (no inclòs): Ens acostarem a Kaiteriteri Beach a 8 km de Marahau per abordar a les 9: 20hrs el catamarà. Vista i 
realitzar un passeig per les costes del parc Nacional Abel Tasman fins Totaranui a l'extrem nord del parc, passant per la 
reserva marina de l'Illa Tonga i vistes de la colònia de llops marins de l'illa. Tornada des Totaranui en catamarà per les 
costes d'Abel Tasman, fins Tonga Quarry Beach. Temps per caminar pel sender costaner, creuant el pont penjant de Bark 
Bay Falls, i continuació fins Medland Beach. Tornem a embarcar al catamarà i viatge de retorn a Kaiteriteri. 
Aquest paradís costaner es pot explorar a peu o en vaixell, catamarà, taxi aquàtic o caiac de mar. Acollidores platges 
omplen l'espai entre els arbres i la línia de marea. Corrents cristal·lines s'ensorren valls de molsa per unir-se a l'oceà. 
Formacions de granit i marbre voregen els caps, que estan coberts de bosc natiu en regeneració. Banys de sol, natació i 
un tranquil busseig ... això és el que ens espera a Abel Tasman. 
 
17 Octubre | P. N. ABEL TASMAN  GREYMOUTH (330 Km) 

Esmorzar. Continuarem el viatge via l'Upper Motueka Valley de suaus ondulacions de pujols verds, via Murchison i el Rio 
Buller, fins a la West Coast. Ens desviarem fins Tauranga Bay per veure la colònia de llops marins a la costa, al sud de 
Cape Foulwind, que deu el seu nom al fet que el Capità Cook el 1770 no va poder desembarcar aquí a causa dels forts 
vents. Continuant viatge al sud, visitarem les Pancake Rocks on caminarem per un sender de fusta a la vora del penya-
segat i podrem fer fotos d'aquestes curioses formacions rocoses, esculpides a la roca per la força del mar, la pluja i el 
vent durant milers d'anys. Des d'aquí prosseguirem al sud amb boniques vistes de la costa agresta fins Greymouth, la 
principal població de la costa oest. Allotjament a l'Kingsgate Hotel o similar. 
 
18 Octubre | GREYMOUTH  GLACIAR FRANZ JOSEF (135 Km) 

Esmorzar. Al matí prosseguirem visitant a 33 kms de Hokitika, per una sinuosa ruta interna, Hokitika Gorge. Aquí 
caminarem entre arbres rimu fins a una plataforma amb vista de la gola, i després creuarem el pont penjant sobre aigües 
de color turquesa verdós. La nostra pròxima parada serà a Treetop Walk, un sender elevat a 20m d'altura sobre el bosc, 
acabant en una torre circular amb vistes dels boscos i muntanyes.  
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Continuem rumb sud cap a la Glacera Franz Josef a través de la regió de West Coast o "la costa" com l'anomenen els 
vilatans, és un lloc salvatge ple de rius i selves tropicals, glaceres i tresors geològics. Allotjament a l'Punga Grove o similar. 
 
19 Octubre | GLACIAR FRANZ JOSEF  

Esmorzar i al matí farem una caminada, a 4 km de la vila, per descobrir el bosc natiu fins arribar al peu de la glacera Franz 
Josef. Aquí moltes vegades es veuen petites cascades a les parets de roca del lloc i encara que la vista de la glacera no és 
molt bona, és un passeig molt agradable en un entorn certament bonic. Entrades incloses a les piscines termals. 
Opcionalment (no inclòs) podran realitzar vols panoràmics sobre les glaceres. 
El Franz Josef és una glacera de 12 km de llarg ubicat al Parc Nacional Westland a la costa oest de l'illa Sud declarat tot el 
Parc com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. És juntament amb la glacera Fox, de 20 km al sud, únic en baixar 
dels Alps del Sud a menys de 300m sobre el nivell del mar, enmig de la verdor i frondositat d'un bosc temperat plujós. 
 
20 Octubre | GLACIAR FRANZ JOSEF   GLACIAR FOX  WANAKA (285 Km) 

Esmorzar. Al matí seguirem el nostre viatge 25 kms al sud, per arribar a la Glacera Fox i fer una passejada fins al Llac 
Matheson, on en dies clars veurem la silueta del Mt Cook reflectida en el llac. 
Prosseguint cap al sud, passarem per Haast, creuarem els Alps pel Mt Aspiring National Park i arribarem a Wanaka. Al 
voltant de les 12:00 h possibilitat de realitzar algun hiking, depenent de l'estat del temps i dels track. Els que vulguin 
alguna cosa més senzill, es pot caminar a la vora de llac Wanaka, o pujar a Mt Iron (240 mts d'alçada) amb vista de 
Wanaka i voltants. Allotjament a l'Ramana Wanaka o similar. 
Nota: La participació és opcional per als passatgers i no es garanteix l'acompanyament de guia en els hiking. 
Opció 1: Rob Roy Glacier Track (53 kms de Wanaka, sent els últims 30 kms per camí de terra, subjecte a inundació) 
Anirem fins al West Matukituki Valley per començar el passeig a peu per la vall amb vistes de les muntanyes. De juny a 
novembre, hi ha perill d'allaus i no sempre es pot fer complet. Considerar una durada de 6hrs en total incloent el viatge 
des de Wanaka. El capvespre en aquesta època és sobre les 8:30 am. Durada del hiking: 3.5 hrs aprox, 10 km anada i 
tornada, habilitat moderada. Elevació: 377-780 mts. 
Opció 2: Diamond Lake Track. El nostre guia ens porta fins al pàrquing de Diamond Lake a 25 kms de Wanaka, des d'aquí 
es segueix un sender a peu pel camp, fins Diamond Lake i després es puja fins al cim de Rocky Mountain, a 775m d'alçada. 
La vista panoràmica des del cim és increïble de Mt Aspiring, el llac Wanaka i les valls. Aquest sender al cim és estret i 
costerut, hi ha perill de caigudes, no es recomana durant els mesos d'hivern, o si ha plogut, ja que pot estar relliscós o 
haver gel. 
Alternativament des Diamond Lake es pot seguir simplement fins a un mirador sobre Lake Wanaka (això porta 1 h menys 
de caminada). Durada del hiking: 3 hrs anada i tornada, 7 km, habilitat moderada a alta. 
 
21 Octubre | WANAKA  TE ANAU (230 km)  

Esmorzar i al matí, passeig per la vora del llac o si desitgen podem pujar a Diamond Lake (3 hrs anada i tornada) per a 
una espectacular vista panoràmica del llac i muntanyes. Després continuarem el nostre viatge cap al sud, via Crown 
Ranges i el poblet miner de Arrowtown, un assentament històric dels més pintorescs de Nova Zelanda, gaudirem en el 
camí de les vistes de camps d'ovelles i cérvols de Southland cap a Fiordland National Park. Allotjament a l'hotel Kingsgate 
o similar. 
 
22 Octubre | TE ANAU  CRUCERO MILFORD SOUND  QUEENSTOWN (320 km) 

Esmorzar. Sortirem d'hora gaudint de 2 hrs per una ruta panoràmica i sinuosa entre valls, boscos i muntanyes, fins 
Milford, 110km de paisatges espectaculars amb unes vistes sorprenents. Arribarem a Milford i des d'aquí navegarem en 
vaixell-catamarà per aquest fiord que ens portarà cap al Mar de Tasmània i ens permetrà tenir magnífiques vistes del Pic 
Mitre i de les cascades Bowen, on les foques descansen sobre les roques. En el trajecte probablement ens acompanyaran 
dofins saltant al costat del vaixell. Dinar a bord. Tindrem ocasió de veure alguns llops marins a les roques, i potser 
pingüins. El paisatge és molt bonic, amb cascades, boscos tropicals i muntanyes i un gran silenci, només interromput pel 
cant dels ocells al bosc o la caiguda de les cascades des de dalt de les parets de roca. Dins d'aquest parc es troben 
plantes enfiladisses, orquídies, falgueres a nivell del sòl, així com grans arbres podocarps. Avui serà un dia que difícilment 
oblidarem. Retorn en creuer fins Milford i continuació a Queenstown. Allotjament al Doubletree by Hilton Queenstown o 
similar. 
 
23 Octubre | QUEENSTOWN  

Esmorzar. Dia lliure per gaudir pel nostre compte de la ciutat o realitzar excursions opcionals. 
Queenstown és una ciutat pertanyent a la regió d'Otago al sud-oest de l'illa Sud. Situada en un entrant de terra al llac 
Wakatipu, que és un llac de forma allargada i del que hi ha vistes espectaculars des de les muntanyes veïnes. 
Considerada la capital de l'aventura del món per la varietat d'activitats que ofereix, des del descans fins a la pràctica 
d'esports extrems. A les agitades aigües del riu es practica salt en bungy, ràfting, jetboating i surf pel riu. Els esports de 
muntanya com ara l'esquí, barranquisme, heliesquí, muntanyisme, bicicleta de muntanya i escalada, són els preferits 
pels turistes que vénen a visitar la regió. 
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24 Octubre | QUEENSTOWN  MT. COOK (265 km) 

Esmorzar. Continuarem descobrint Nova Zelanda, aquesta vegada passarem per la regió fructícola d'Otago Central, els 
pobles de Cromwell i Omarama, Twizel i posterior desviament de 55 km al llarg del Llac Pukaki fins a la vila alpina de Mt 
Cook. Arribarem als peus de la muntanya més alta del país i temps lliure per passejar tranquil·lament per la zona o 
realitzar alguna caminada. Recomanem caminar per Hooker Valley Track fins al segon pont penjant, amb belles vistes de 
la vall i muntanyes nevades. A la nit degustarem un sopar bufet al Alpine Restaurant a l'Hotel Hermitage, on ens 
allotjarem. 
 
25 Octubre | MT. COOK  TEKAPO (105 Km) 

Esmorzar i matí lliure a Mt Cook per gaudir de l'entorn. Podran optar per alguna excursió opcional com Heli Hike de la 
glacera Tasman, vols panoràmics o passeig en bot pel llac intern de la glacera Tasman. O visitar el Museu i planetari de 
Edmun Hillary Alpine Centre. A la tarda continuarem cap al Llac Tekapo, meravellós llac envoltat de muntanyes i 
cristal·lines aigües blau turquesa. Si el temps ho permet pujarem a Mt John per veure les espectaculars vistes. Temps 
lliure per a un bany termal a Lake Tekapo Springs davant del llac. A la nit es podrà gaudir a l'observatori d'una nit 
estrellada. Allotjament en Peppers Bluewater Resort Tekapo o similar. 
 
26 Octubre | TEKAPO  CHRISTCHURCH (240 Km) 

Esmorzar. Avui viatjarem fins al centre neuràlgic de la regió de Canterbury i la Costa Oest, Christchurch, una ciutat 
moderna i de disseny on es barregen una interessant arquitectura i molts parcs on perdre. A la tarda, visita de la ciutat 
de Christchurch: vistes de Port Hills, el barri costaner Sumner, i el centre, jardins Monavale i Botanic Gardens. 
Allotjament a l'Rydges Latimer Hotel o similar. 
 
27 Octubre | CHRISTCHURCH  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l'hora convinguda trasllat a l'aeroport i vol de tornada. Nit a bord. 
 
28 Octubre |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels nostres serveis. 

 

 PREU PER PERSONA 2018 

 

SERVEIS DE TERRA:  
Habitació doble compartida:   4.847€ 
Suplement habitació individual:  1.255€  
Descompte per reserves abans del 30 juliol: 100€ 
 
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 juny 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 QATAR en classe N) 
Sortides Barcelona/Madrid: 905€ + taxes d’aeroport (485€ 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. 
 
SORTIDES 2018  
 
Data d’arribada a Auckland i inici del programa de viatge:  
8 octubre 2018. 
 
Grup mínim de 10 persones i màxim de 22 
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 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 

 

INCLOU   

 Transport durant tot el recorregut en mini bus privat amb xofer/guia de parla hispana (a partir de 14 persones 
portarem un remolc per equipatge).   

 Allotjament 18 nits en hotels 4* i alguns motels 3.5* segons itinerari, en habitació doble amb esmorzar bufet  (a 
Wellington i Marahau esmorzar continental a Franz Josef esmorzar tipus pícnic).  

 Ferry Interislander de Wellington a Picton.  

 Excursions indicades segons programa.  

 Visites i entrades mencionades a l’itinerari.  

 Entrada al Sky Tower.  

 Entrada a les coves de Waitomo i dinar BBQ al Roseland Farm Restaurant.  

 Entrada a Hobbiton i sopar típic temàtic Hobbits al Green Dragon Inn.  

 Entrades a les zones termals de Waiotapu i Waimangu.  

 Dinar al Waimangu Café.  

 Sopar hangi Maori al Tamaki Village.  

 Entrades al parc termal Orakei Korako amb llanxa inclosa.  

 Creuer per veure Huka Falls.  

 Disponible autobús pels que vulguin fer l’Alpine Crossing.  

 Abel Tasman Cruise & Walk amb dinar pícnic.  

 Hokitika Tree Top Walk .  

 Excursió de dia complet a Milford Sound amb creuer i  dinar inclos.  

 City tour d’Auckland, Wellington i Christchurch.  

 Entrada a Franz Josef Glacier Pools i Tekapo Springs pools.   

 Totes les visites en rutes indicades a l’itinerari.  

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

 Menjars no especificats, begudes. 

 Excursions no especificades anteriorment. 

 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.  

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.  

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
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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 juny/18 és 1€ = 1,73 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

