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NOVA ZELÂNDIA & AUSTRÁLIA 
*** SAÍDA ESPECIAL | DE 29/10 A 16/11/2018 *** 

COM OPÇÃO DE EXTENSÃO AO DESERTO OUTBACK – AYERS ROCK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Longe de tudo, do outro lado do mundo, a Nova Zelândia vale cada segundo da longa, longuíssima 

viagem de avião. Dividido em duas grandes ilhas principais, o país reúne uma quantidade de paisagens e 

atrações impressionantes para o seu tamanho compacto. Na Ilha Norte, onde vivem três quartos da 

população, os verões são relativamente quentes e há praias perfeitas (como as da Península de 

Coromandel) tanto para os surfistas quanto para quem quer simplesmente se dourar ao sol. Mas os seus 

principais trunfos escondem-se no interior, na região de Rotorua: vulcões ativos, gêiseres, lagos 

multicoloridos e outras formações geológicas inusitadas formam cenários que parecem de outro mundo 

(não à toa, alguns deles, como o Monte Tongariro, serviram de pano de fundo para a trilogia O Senhor 

dos Anéis). Já na esparsamente povoada Ilha Sul, uma terra de invernos gélidos e verões amenos, as 

atrações são os picos nevados, os gigantescos glaciares, a costa povoada por focas e baleias e alguns dos 

fiordes mais belos do planeta – Milford Sound, Doubtful Sound, entre outros. Somem-se a esses 

recursos naturais vinhos esplêndidos, cidades vibrantes como Auckland e Christchurch, gente amável e 

uma infraestrutura exemplar de turismo sustentável, e eis um dos destinos mais completos e sedutores da 

face da Terra.  O que também torna a Nova Zelândia tão atraente para amantes da natureza são as 

excelentes opções de esportes de aventura, principalmente próximos a Queenstown.  

Uma das cidades mais modernas do mundo e porta de entrada para a fascinante Austrália, Sydney é uma 

megalópole com 5 milhões de habitantes com espírito internacional: lá você verá um povo hospitaleiro, 

POR QUE CONHECER A NOVA ZELÂNDIA E A AUSTRÁLIA? 

" Poucos lugares no mundo têm uma natureza tão diversa quanto a Nova Zelândia. São montanhas 

cobertas de neve, praias deslumbrantes, rios e lagos azuis cristalinos, cidades limpas e organizadas, 

áreas hidrotermais impressionantes, entre outras atrações.  Se existe um jeito de nutrir a mente com o 

que de mais belo você pode encontrar numa viagem, sem dúvidas a Nova Zelândia tem a oferecer! ” 

"A Austrália tem paisagens variadas, turismo sustentável e muita segurança.  Do outro lado do planeta, 

a terra dos cangurus tem um mix quase inigualável de cenários: as baías de Sydney, o skyline de 

Melbourne, praias idílicas, vinhedos, o deserto vermelho, a Grande Barreira de Corais.  Um país 

apaixonante – e que vale a longa viagem para chegar até lá!”  
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muitas comunidades estrangeiras e uma mistura cultural que deu muito certo. É uma cidade única e cheia 

de atrações incríveis, como a Harbour Bridge, a ponte que liga o litoral norte ao sul e o principal cartão-

postal da Austrália, a Sydney Opera House.  Sede dos Jogos Olímpicos de 2000, a cidade fica situada na 

costa leste do país, possui uma vida noturna muito animada e algumas das mais belas praias do Pacífico.  

Port Douglas fica no Norte Tropical da Austrália, e é um dos principais pontos para conhecer a Grande 

Barreira de Corais. Lar de praias douradas e alguns dos resorts mais exclusivos do país, a tranquila ex-

aldeia de pescadores de Port Douglas é ao mesmo tempo sofisticada e relaxada, sendo o lugar perfeito 

para escapar e descansar. 

Melbourne beira a perfeição.  A cidade é considerada campeã em qualidade de vida em todo mundo, e 

apresenta uma espécie de "metrópole dos sonhos", cheia de cultura, agitação, bons restaurantes, belas 

paisagens e o melhor: sem caos.  Às margens do rio Yarra, a cosmopolita e multicultral capital do estado 

de Victoria oferece uma enorme gama de restaurantes, museus, galerias de arte, parques e pubs, onde 

os australianos se divertem ao cair da noite. 

Nada representa mais a Austrália como o Outback. Os espaços abertos que parecem se estender 

infinitamente contam a história da exploração e do desenvolvimento desta vasta terra marrom e refletem 

o espírito pioneiro e a identidade única da Austrália.  Ayers Rock ou Uluru (na língua aborígene) é um 

monólito situado no norte da área central da Austrália, no Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta. Uma 

rocha considerada sagrada pelos aborígenes em meio ao deserto australiano. São impressionantes as 

mudanças de cores no pôr do sol em pleno deserto. 

 
 
ROTEIRO 

 

29/10/2018 São Paulo – VOO INTERNACIONAL – Santiago do Chile (conexão) 

30/10/2018 EM VOO 

31/10/2018 Chegada a Auckland 

01/11/2018 Auckland (tour:  city tour) 

02/11/2018 Auckland – TRASLADO – Waitomo Caves – Rotorua (tour: Campos Termais) 

03/11/2018 Rotorua – VOO DOMESTICO – Christchurch 

04/11/2018 Christchurch – TRASLADO – Lake Tekapo - Queenstown 

05/11/2018 Queenstown (tour:  Lago Wakatipu | opcional: Shotover Jet) 

06/11/2018 Queenstown (tour:  Milford Sound)  

07/11/2018 Queenstown – VOO INTERNACIONAL – Sydney 

08/11/2018 Sydney (tour: city tour) 

09/11/2018 Sydney (tour:  Blue Mountains) 

10/11/2018 Sydney – VOO DOMESTICO – Cairns – TRASLADO – Port Douglas 

11/11/2018 Port Douglas (tour: Grande Barreira de Corais) 

12/11/2018 Port Douglas (dia livre) 

13/11/2018 Port Douglas - TRASLADO – Cairns - VOO DOMESTICO – Melbourne 

14/11/2018 Melbourne (tour:  city tour) 

15/11/2018 Melbourne (tour:  Great Ocean Road) 

16/11/2018 Melbourne – VOO INTERNACIONAL – Sydney (conexão) – Santiago do Chile (conexão) – São Paulo 
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29/10/2018 – Partida de São Paulo  / Santiago do Chile (conexão) / Voo para Auckland 
 
Pela noite, comparecimento ao Aeroporto Internacional de São Paulo, para embarque em voo da Latam 

com destino a Santiago do Chile (duração do voo:  aproximadamente 4 horas).  No aeroporto da capital 
chilena, será realizada conexão internacional para embarque em voo da Latam com destino a Auckland, 
maior cidade da Nova Zelândia (duração do voo:  aproximadamente 12 horas).   Chegada ao destino na 
manhã de 31/10/2018 (horário local) 

 
 
30/10/2018 – Em voo 

 
 
31/10/2018 – Chegada a Auckland 

 
Cedo pela manhã (horário local), chegada a Auckland! Soberbamente posicionada entre dois portos, 
Auckland é uma cidade cosmopolita e próspera cercada de um belo cenário. No idioma maori, 

Auckland é conhecida como Tamaki Makau Rau ou "a donzela com uma centena de amantes", por ter 
sido uma área desejada por muitas tribos.  Adicione então um clima quente e dias ensolarados, um 
pulsante centro de negócios, a influência exótica da cultura polinésia e uma paixão pela 

gastronomia, entretenimento e compras - não é de admirar que os "Aucklanders" desfrutam de um estilo 
de vida que é classificado como um dos melhores do mundo. 
Chegada a Auckland, recepção no aeroporto, e traslado ao hotel.  Hospedagem por duas noites, com café 

da manhã incluído.  Restante do dia livre para atividades independentes. 
 
Hospedagem em Auckland: Grand Millennium, ou outro hotel com categoria e localização similares 

 
Refeições Incluídas:  Nenhuma 
 
 

01/11/2018 –   Auckland (Passeio na Cidade) 
 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, saída para conhecer as diferentes facetas da “cidade 

das velas”, visitando seus principais atrativos, como a Harbour Bridge, o Michael Joseph Savage Memorial 
Park e suas vistas panorâmicas, o Auckland Domain (o mais antigo parque da cidade), a região de Parnell 
Village (famosa por seus prédios históricos, cafés e lojas charmosas), e a cênica Temaki Drive.  Inclui a 

subida na torre SkyTower, um dos símbolos da cidade.  Após o tour, retorno ao hotel.  Tarde livre para 
atividades independentes. 
 

Hospedagem em Auckland: Grand Millenium, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 

DATA DE SAÍDA:  29/10/2018 

DURAÇÃO DO ROTEIRO PRINCIPAL:  16 Noites / 19 dias 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  Passaporte com validade mínima de 6 meses 

visto para Austrália, Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela e 

Seguro Viagem (incluído no preço do pacote).   Brasileiros não necessitam de visto 

e/ou vacinas para visitar a Nova Zelândia. 
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02/11/2018 –  Auckland / Waitomo Caves / Rotorua 

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, pela manhã, check-out do hotel e saída para viagem 
terrestre de Auckland a Rotorua, percorrendo uma distância de 370 km.  No caminho, será realizada uma 

parada para conhecer Waitomo Caves, para um passeio de barco entre as estalagmites e estalactites de 
uma das cavernas.   Estas cavernas são famosas por ser o habitat das chamadas “glow worms”, um tipo 
de vagalume que brilha intensamente no escuro, dando a impressão que o teto das grutas é um céu 
estrelado.    

 
Prosseguimento da viagem, e chegada a Rotorua no começo da tarde. Hospedagem por uma noite, com 
café da manhã.  Saída para passeio de meio dia de duração, incluindo visita à reserva termal Wai-O-

Tapu, onde é possível observar os gêiseres e as piscinas de lama borbulhante, resultantes da atividade 
vulcânica da região.   
 

Hospedagem em Rotorua: Millenium Rotorua, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
03/11/2018 - Rotorua / Christchurch   

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel, e traslado ao aeroporto de Rotorua, 
para embarque em voo doméstico da Air New Zealand com destino a Christchurch, a principal cidade 

da Ilha Sul da Nova Zelândia (obs.:  o preço deste voo está incluído no valor da “Parte Terrestre”).   
 
Chegada a Christchurch, recepção no aeroporto, e traslado ao hotel.  Hospedagem por uma noite, com 
café da manhã incluído.  Restante do dia livre para atividades independentes.  Dedique esta tarde para 

caminhar pelo centro de Christchurch, a principal cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia, com sua 
urbanização tipicamente inglesa. 
 

Hospedagem em Christchurch: Rydges Latimer, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
04/11/2018 –  Christchurch/ Queenstown   

 
Café da manhã no hotel.  Café da manhã no hotel.  Pela manhã, check-out e saída para realizar uma das 
mais belas viagens da Nova Zelândia:  o trajeto de Christchurch até Lake Tekapo e a cidade de 

Queenstown, passando pelas planícies de Canterbury.  Pelo caminho, poderemos desfrutar de vistas 
impressionantes do Monte Cook, o pico mais alto do país (3750m), e dos lagos e rios glaciais de cor 
turquesa.    

 
Capital da aventura da Nova Zelândia, Queenstown é o lugar perfeito para quem gosta de esportes 
radicais e paisagens de tirar o fôlego. Às margens do lago Wakatipu e com vista para os Alpes do Sul, é 
considerada a mais bela cidade do país. Aproveite para conhecer um pouco desta encantadora cidade, e 

suba de bondinho até Queenstown Skyline (um complexo no alto das montanhas, com atividades diversas 
e restaurante panorâmico). 
  

Hospedagem em Queenstown: Heartland Hotel, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
05/11/2018 – Queenstown (Opcional:  Shotover Jet | Tarde: Tour Lago Wakatipu) 

 
Café da manhã no hotel.  Manhã livre para realizar atividades de aventura em Queenstown.  
Recomendamos realizar um dos passeios mais populares de Queenstown, o Shotover Jet, uma aventura a 
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bordo de um barco de alta velocidade, que percorre os canyons do Rio Shotover, com curvas e manobras 

radicais. 
 

Opcional:  Shotover Jet 
 
O passeio a bordo do barco Shotover Jet, no Rio Shotover, em Queenstown, está entre as atividades mais 

famosas da Nova Zelândia — desde que foi criado, em 1970, já recebeu mais de três milhões de pessoas. 
Durante o passeio, o barco chega a 85 km por hora, entre os cânions escavados pelo rio. Mas a aventura 
é segura. Todos os pilotos passam por 120 horas de treinamento rigoroso antes de levar seu primeiro 

passageiro.  O inovador sistema de propulsão do barco, que permite que ele viaje com segurança pelo 
raso e pedregoso rio, é uma invenção local. Foi desenhado há mais de 50 anos pelo inventor neozelandês 
William Hamilton. Já a atração começou há 44 anos, quando Trevor Gamble comprou o primeiro barco, o 

original 'Jet 53', de madeira, que transportava cinco passageiros. 
O tour tem a aprovação de vários famosos, como o Príncipe William e Kate Middleton, Ian McKellen, 
Brooke Shields, Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Alanis Morissette.  É um passeio bastante seguro, que 
pode ser feito por pessoas de qualquer idade (crianças acima de 1m de altura).  Duração aproximada do 

passeio, incluindo os traslados:  2h00 

 
Em horário a combinar, no começo da tarde, saída para realizar passeio com aproximadamente 3h30 de 
duração, para navegar em um antigo barco a vapor pelo Lago Wakatipu.  Atravessaremos este belíssimo 

lago rodeado de altas montanhas, até chegar à Fazenda Walter Peak, que até hoje preserva costumes e 
tradições dos primeiros colonos que chegaram a esta parte da Nova Zelândia.  Neste local será servido um 
típico chá, e serão feitas demonstrações sobre o trabalho típico da fazenda, com destaque para a 

produção de lã.   
 
Retorno a Queenstown no final da tarde.  Restante do tempo livre para atividades independentes. 
 

Hospedagem em Queenstown: Heartland Hotel, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
06/11/2018 –  Queenstown (Tour a Milford Sound) 

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, bem cedo de manhã, saída para tour de dia inteiro a 
Milford Sound, viajando pelo Parque Nacional dos Fiordes. Um passeio em barco leva até o Mar da 

Tasmânia, de onde é possível apreciar a magnitude dos fiordes, o Pico Mitre e as Cascatas Bowen. 
Durante a travessia será servido almoço (exceto bebidas). Retorno a Queenstown em ônibus.  
 

O retorno para a cidade poderá ser realizado em avioneta, com sobrevoo do parque, de onde se poderá 
observar as altas cascatas, selva, rios e vales até chegar à cidade (não incluído no preço do pacote. A 
reserva deste serviço deverá ser feita no destino, uma vez que sua realização está sujeita às condições 

climáticas).   
 
Hospedagem em Queenstown: Heartland Hotel, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 

Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 
 

07/11/2018 –  Queenstown / Auckland / Partida da Nova Zelândia / Sydney 
 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel e traslado ao aeroporto de 

Queenstown, para embarque em voo doméstico da Air New Zealand com destino a Auckland (obs.:  o 
preço deste voo está incluído no valor da “Parte Terrestre”).  Chegada ao aeroporto de Auckland, e 
conexão em voo internacional com destino a Sydney. 

 
Chegada à fantástica Sydney! A maior e mais importante cidade australiana é, também, a mais charmosa 
e cativante de todo o país. É a cidade mais populosa da Austrália e capital do estado de Nova Gales do 
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Sul (New South Wales). Sydney é uma das mais multiculturais cidades do mundo, o que reflete o seu 

papel como um importante destino imigratório na Austrália. É conhecida pela Opera House e pela 
Harbour Bridge, além de suas praias. A área metropolitana é rodeada por parques nacionais, e contém 
muitas baías, rios e enseadas. A cidade já sediou importantes eventos esportivos, como os Jogos 

Olímpicos de Verão de 2000.  Após o desembarque, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.  
Hospedagem por três noites, com café da manhã incluído.  Restante do dia livre para atividades 
independentes. 
 

Hospedagem em Sydney: ParkRoyal Darling Harbour, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Nenhuma 

 
 
08/11/2018 - Sydney (Passeio na cidade) 

 
Café da manhã no hotel.  Pela manhã, em horário a combinar, saída para realizar visita aos principais 
pontos de Sydney, com início no histórico bairro de The Rocks..  Passagem pelo coração comercial da 

cidade, pelas elegantes ruas do bairro de Paddington, até chegar ao Oceano Pacífico, onde está a 
principal praia da cidade, Bondi Beach.  Depois de apreciar a vista panorâmica de Dover Heights, 
retorno ao centro da cidade, passando por Double Bay, Kings Cross e Mrs Macquaires Point, de 

onde se tem uma linda vista da baía.  Embarque em um breve cruzeiro pela baía de Sydney, incluindo 
almoço (bebidas pagas à parte).  Destaque para as lindas vistas da Opera House e da famosa Harbour 
Bridge. O roteiro termina no começo da tarde em Circular Quay, onde existem várias lojas e 

restaurantes.  Retorno ao hotel or conta própria.  Restante do dia livre para atividades independentes.  
 
Hospedagem em Sydney: ParkRoyal Darling Harbour, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 

Refeições Incluídas:  Café da manhã e almoço 
 
 

09/11/2018 - Sydney (Tour a Blue Mountains) 
 
Café da manhã no hotel.  Saída bem cedo para passeio de dia inteiro às Blue Mountains para desfrutar 

de paisagens naturais subtropicais com cachoeiras e, principalmente, das formações rochosas das Three 
Sisters (Três Irmãs). O tour inicia na cidade de Katoomba, onde localizam-se os mirantes para admirar 
as Three Sisters e o Vale de Jamison.  Depois faremos uma travessia no bondinho mais alto do 

mundo, o Scenic World.  Parada para almoço (não incluído) na cidade de Leura.  Pela tarde, visita ao 
fantástico Featherdale Wildlife Park para conhecer a vida silvestre da Austrália como cangurus, 
coalas, wombats – com a possibilidade de interagir com alguns dos animais.  Regresso ao hotel no final 

da tarde. 
 
Hospedagem em Sydney: ParkRoyal Darling Harbour, ou outro hotel com categoria e localização similares 

 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 
 

10/11/2018 - Sydney / Cairns / Port Douglas 
 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, saída para traslado ao Aeroporto de Sydney, para 

embarque em voo doméstico com destino a Cairns, a principal porta de entrada para conhecer a 
Barreira de Corais Australiana (a maior do mundo!), com seus mais de 2.000km de extensão ao longo 
da costa do estado de Queensland.   Chegada a Cairns, recepção no aeroporto, e traslado ao hotel, 

localizado na cidade vizinha de Port Douglas, a 70 Km de distância (tempo de viagem:  1h00). 
 
Port Douglas é considerada um dos melhores lugares para se visitar na Austrália. A cidade mantém uma 

atmosfera de cidade pequena, apesar da presença de grandes resorts.  Ali está a praia que é considerada 
uma das mais belas do pais, a Four Mile Beach.  Desta cidade também partem os passeios com destino 
à Grande Barreira de Corais, que é a principal atração da região.  Na chegada a Port Douglas, traslado 

ao hotel, e hospedagem por três noites, com café da manhã incluído.  Restante do dia livre. 
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Hospedagem em Port Douglas: Sheraton Grand Mirage, ou outro hotel com categoria e localização 
similares 
 

Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 
11/11/2018 – Port Douglas (passeio à Grande Barreira de Corais) 
 

Café da manhã no hotel.  Hoje conheceremos uma das maravilhas naturais da Terra - a Grande Barreira 
de Corais Australiana! Pela manhã, saída em barco com destino a Agincourt Reef – que é um dos 
recifes mais próximos de Port Douglas, situado bem na borda da Grande Barreira.   

 
Neste local há toda infraestrutura para desfrutar desta maravilha da natureza, com uma plataforma com 
fundo de vidro que permite a observação dos corais, mesmo para quem não deseja entrar na água.  Para 

quem desejar, é possível realizar snorkel (equipamento disponível a bordo).  Inclui almoço estilo buffet à 
bordo (bebidas pagas à parte).  Com custo extra, há também a opção de realizar as seguintes atividades: 
snorkel acompanhado de um naturalista marinho (com explicações em inglês), mergulho com cilindro 

(para iniciantes e também para quem já tem Certificação), ou mesmo realizar um sobrevoo de helicóptero.  
A duração total do passeio é de 5 horas.  Retorno ao hotel em Port Douglas, e restante da tarde livre. 
 

Hospedagem em Port Douglas: Sheraton Grand Mirage, ou outro hotel com categoria e localização 
similares 
 

Refeições Incluídas:  Café da manhã e almoço 
 
 
12/11/2018 – Port Douglas (Dia Livre) 

 
Café da manhã no hotel.  Dia livre para desfrutar da estrutura do hotel e das praias de Port Douglas – 
entre elas a Four Mile Beach, considerada uma das mais belas da Austrália.  A cidade também é 

conhecida como um importante destino gastronômico da Austrália, com restaurantes excelentes. A maioria 
dos restaurantes em Port Douglas está localizado no cais da Wharf Street, que tem vista para o Mar de 
Coral. 

 
Hospedagem em Port Douglas: Sheraton Grand Mirage, ou outro hotel com categoria e localização 
similares 

 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 

 
13/11/2018 – Port Douglas / Cairns / Melbourne 
 

Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, cedo pela manhã, check-out do hotel em Port Douglas, 
e traslado ao aeroporto de Cairns, para embarque em voo doméstico com destino a Melbourne, a 
cosmopolita capital do estado de Victoria.   
 

Chegada a Melbourne, recepção no aeroporto, e traslado ao hotel.  Hospedagem por três noites, com café 
da manhã incluído.  Restante do dia livre para atividades independentes. 
 

Hospedagem em Melbourne: Crown Promenade, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
14/11/2018 – Melbourne (Passeio na Cidade) 

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, pela manhã, saída para realizar city tour para conhecer 
os principais atrativos de Melbourne, entre eles: Federation Square, MCG (Melbourne Cricket Ground), 

Catedral de São Patrício, Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1) até St Kilda Beach. Quando permitido, é 
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possível passear pelos jardins e visitar a Catedral de São Patrício.  O city tour termina no começo da tarde 

em frente ao edifício Eureka Tower, o mais alto da cidade, no alto do qual há o observatório Eureka 
Skydeck (subida opcional, não incluída).  Restante do dia livre para atividades independentes. 
 

Hospedagem em Melbourne: Crown Promenade, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 

 
15/11/2018 - Melbourne (Tour a Great Ocean Road) 
 

Café da manhã no hotel.  Neste dia, vamos conhecer uma das estradas mais lindas do país, a famosa 
Great Ocean Road.  O fantástico litoral a sudoeste do estado de Victoria abriga uma variedade incrível 
de cenários, das ondas perfeitas e paraíso do surfe em Bells Beach à estacas de pedra calcária que 

emergem majestosamente do oceano e formam os famosos Twelve Apostles (os Doze Apóstolos).  
Saida de Malbourne cedo pela manhã, e parada no Memorial Arch e no vilarejo de Apollo Bay, onde é 
feita a parada para almoço (não incluído).  No começo da tarde, visita aos mirantes dos Doze Apóstolos. 

No regresso à Melbourne, parada no povoado de Port Campbell, famoso por seus cafés, boutiques e 
galerias de arte.  
 

Hospedagem em Melbourne: Crown Promenade, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
16/11/2018 - Melbourne / Sydney (conexão) / Santiago do Chile (conexão) / São Paulo   
 

Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel, e traslado ao aeroporto de 
Melbourne, para embarque em voo internacional com destino ao Brasil (via Sydney e Santiago do Chile).  
Chegada a São Paulo na noite deste mesmo dia, no horário local.  Fim dos nossos serviços. 

 
 

 
Roteiro - “Extensão Opcional ao Outback – Ayers Rock” 
 

 
16/11/2018 – Melbourne / Alice Springs 

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel, e traslado ao aeroporto de 
Melbourne, para embarque em voo doméstico com destino a Alice Springs, cidade localizada no coração 

do Outback, o grande deserto australiano.  Chegada a Alice Springs, recepção no aeroporto, e traslado 
ao hotel.  Hospedagem por uma noite, com café da manhã incluído.    
 

Pela tarde, em horário a combinar, faremos uma visita ao Alice Springs Desert Park, uma área de 
proteção ambiental que abriga uma grande variedade de plantas e animais nativos desta região da 
Austália.   Os aborígenes Arranta, que são os habitantes originais desta região, são os proprietários e 

cuidadores deste Parque.  Neste passeio, também será possível conhecer um pouco sobre suas tradições e 
estilo de vida.  Retorno ao hotel no final da tarde.  Restante do tempo livre para atividades independentes. 
 

Hospedagem em Alice Springs: Mercure Alice Springs, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 

16/11/2018 Melbourne - VOO DOMESTICO – Alice Springs 

17/11/2018 Alice Springs – TRASLADO – Uluru (Ayers Rock) 

18/11/2018 Uluru (Ayers Rock) / Kata Tjuta (The Olgas) / Uluru (Ayers Rock) 

19/11/2018 Uluru (Ayers Rock) - VOO DOMESTICO – Sydney 

20/11/2018 Sydney (dia livre) 

21/11/2018 Sydney – VOO INTERNACIONAL -  Santiago do Chile (conexão) – São Paulo 
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Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
17/11/2018 – Alice Springs / Uluru (Ayers Rock) 

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel e saída para viagem com destino ao 
mais emblemático lugar em todo deserto da Austrália:  Uluru (ou Ayers Rock), o enorme monólito 
sagrado para os aborígenes, o símbolo do país.  O tempo de viagem de Alice Springs até Uluru é de 

aproximadamente cinco horas, passando por algumas belíssimas paisagens do Outback.  Serão realizadas 
paradas para fotos.  Chegada a Uluru, e traslado ao hotel situado no Ayers Rock Resort, um complexo 
de hotéis, restaurantes e lojas que garantem o conforto dos visitantes que conhecem esta parte do 

Outback. 
Pela tarde, em horário a combinar, sairemos para realizar um passeio de ônibus ao redor de Uluru, com 
paradas em pontos de grande beleza natural, como Mutijuulu Waterhole – uma fonte de água que tem 

sido utilizada pelos aborígenes por milhares de anos. Também observaremos desenhos pré-históricos 
cavados na rocha, e faremos uma parada no Uluru – Kata Tjuta Cultural Centre, um Centro Cultural 
que abriga artefatos criados pelo povo Anangu, que são os guardiões tradicionais de Uluru.  No final da 

tarde, iremos à plataforma de observação do pôr do sol, onde poderemos admirar a incrível mudança de 
cores de Uluru conforme anoitece, acompanhados de um delicioso vinho espumante.  
Retorno ao hotel no começo da noite.  Restante do tempo livre para atividades independentes. 

 
Hospedagem em Ayers Rock Resort: Desert Gardens, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 

Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 
 
18/11/2018 – Uluru (Ayers Rock) / Kata Tjuta (The Olgas) / Uluru (Ayers Rock) 

 
Café da manhã no hotel.  De madrugada, sairemos com destino ao ponto de observação do nascer do sol 
em Uluru, para assistir aos primeiros raios de sol iluminando o monólito sagrado – um espetáculo que 

igualmente impressiona pelas suas mudanças de cores.   Em seguida, prosseguiremos até as místicas 
formações de Kata Tjuta (conhecidas como “As Olgas”), onde faremos uma caminhada curta pela 
Garganta Walpa, passando pelo meio de duas das principais rochas que formam o monumento.  

Retorno ao hotel no final da manhã, e tarde livre para atividades independentes.   
Pela noite, em horário a combinar, desfrutaremos de um delicioso jantar ao ar livre, chamado Sounds of 
Silence (“Sons do Silêncio”) sob a luz das estrelas, degustando especialidades da culinária australiana, 

acompanhadas de vinhos premiados produzidos no país.  
 
Hospedagem em Ayers Rock Resort: Desert Gardens, ou outro hotel com categoria e localização similares 

 
Refeições Incluídas:  Café da manhã e jantar 
 

 
19/11/2018 – Uluru (Ayers Rock) / Sydney 
 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel em Ayers Rock Resort, e traslado ao 

aeroporto local, para embarque em voo doméstico destino a Sydney.  Chegada a Sydney, recepção no 
aeroporto, e traslado ao hotel.  Hospedagem por duas noites, com café da manhã incluído.  Restante do 
dia livre para atividades independentes. 

 
Hospedagem em Sydney: ParkRoyal Darling Harbour, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 

Refeições Incluídas:  Café da manhã 
 
 

20/11/2018 - Sydney (Dia livre em Sydney. Sugestão de passeios por conta própria: Bridge 
Climb e Opera House ou Manly e praias do Norte) 
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Café da manhã no hotel.  Dia livre para curtir Sydney do seu jeito e ao seu ritmo!  Sugerimos fazer um 

passeio guiado dentro da Opera House, onde você conhecerá suas diferentes salas, a história de sua 
construção e a magnitude de sua arquitetura.  Outra ideia é pegar um dos ferries públicos que partem de 
Circular Quay para conhecer as praias do norte da cidade, como a famosa Manly. São 

aproximadamente 30min até Manly, num percurso com vistas tirarem o fôlego! Em Manly, curta a praia, 
caminhe pelas ruazinhas desse bairro que tem cara de cidadezinha litorânea e aproveite para almoçar em 
algum restaurante de frente para o mar. 
 

Hospedagem em Sydney: ParkRoyal Darling Harbour, ou outro hotel com categoria e localização similares 
 
Refeições Incluídas:  Café da manhã 

 
 
21/11/2018 -  Sydney / Santiago do Chile (conexão) / São Paulo   

 
Café da manhã no hotel.  Em horário a combinar, check-out do hotel, e traslado ao aeroporto de Sydney, 
para embarque em voo internacional com destino ao Brasil (via Santiago do Chile).  Chegada a São Paulo 

na noite deste mesmo dia, no horário local.  Fim dos nossos serviços. 

 
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

PARTE TERRESTRE: 

 
O roteiro principal inclui: 

 
 Traslado de chegada em Auckland, do aeroporto ao hotel, em 31/10/2018. 
 02 noites de hospedagem em Auckland, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 

localização similares, incluindo café da manhã, no período de 31/10 a 01/11/2018. 
 City tour em Auckland, com, aproximadamente 4 horas de duração, 31/10/2018. 

 Traslado terrestre de Auckland para Rotorua, com parada para visita a Waitomo Caves, em 
02/11/2018. 

 01 noite de hospedagem em Rotorua, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e localização 
similares, incluindo café da manhã, no período de 02/11 a 03/11/2018. 

 Tour aos Campos Geotermais de Rotorua, em 02/11/2018. 
 Traslado de partida de Rotorua, do hotel ao aeroporto, em 03/11/2018. 

 Passagem aérea em voo doméstico de Rotorua a Christchurch, em 03/11/2018, em classe 
econômica, incluindo franquia de bagagem de 20kg e taxas de embarque. 

 Traslado de chegada em Christchurch, do aeroporto ao hotel, em 03/11/2018. 

 01 noite de hospedagem em Christchurch, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 

localização similares, incluindo café da manhã, no período de 03/11 a 04/11/2018. 
 Traslado terrestre de Christchurch a Queenstown, em 04/11/2018. 
 03 noites de hospedagem em Queenstown, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 

localização similares, incluindo café da manhã, no período de 04/11 a 07/11/2018. 
 Tour de barco a vapor em Queenstown, em 05/11/2018, para visita à Fazenda Walter Peak. 

 Passeio de dia inteiro de duração a Milford Sound, desde Queenstown, em 06/11/2018, com 
aproximadamente 12h00 de duração (serviço compartilhado com outros passageiros. 

 Traslado de partida de Queenstown, do hotel ao aeroporto, em 07/11/2018. 
 Traslado de chegada em Sydney, do aeroporto ao hotel, em 07/11/2018. 

 03 noites de hospedagem em Sydney, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e localização 
similares, incluindo café da manhã, no período de 07/11 a 10/11/2018. 

 City tour em Sydney, com aproximadamente 5 horas de duração, em 08/11/2018. 
 Tour a Blue Mountains, com aproximadamente 8 horas de duração, em 09/11/2018. 

 Traslado de partida de Sydney, do hotel ao aeroporto, em 10/11/2018. 
 Traslado de chegada, do aeroporto de Cairns ao hotel e Port Douglas, em 10/11/2018. 

 03 noites de hospedagem em Port Douglas, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 
localização similares, incluindo café da manhã, no período de 101 a 13/11/2018. 

 Tour à Grande Barreira de Corais em Port Douglas em 11/11/2018. 
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 Traslado de partida, do hotel em Port Douglas ao aeroporto em Cairns, em 13/11/2018. 

 Traslado de chegada em Melbourne, do aeroporto ao hotel, em 13/11/2018. 
 03 noites de hospedagem em Melbourne, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 

localização similares, incluindo café da manhã, no período de 13/11 a 16/11/2018. 
 City tour em Melbourne, com aproximadamente 4 horas de duração, em 14/11/2018. 

 Tour à Great Ocean Road, com aproximadamente 10 horas de duração, em 15/11/2018. 
 Traslado de partida de Melbourne, do hotel ao aeroporto, em 16/11/2018. 

 Os tours poderão ser realizados em espanhol ou em inglês, de acordo com a disponibilidade de 
guias locais.  Quando realizados em inglês, haverá a assistência de acompanhante brasileiro da 

Nova Casual Free, para tradução em português. 
 Seguro viagem Vital Card, plano Básico, válido no período de 29/10 a 16/11/2018. 

A “Extensão Opcional ao Outback – Ayers Rock” inclui: 

 
 Traslado de chegada em Alice Springs, do aeroporto ao hotel, em 16/11/2018. 

 01 noite de hospedagem em Alice Springs, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 
localização similares, incluindo café da manhã, no período de 16/11 a 17/11/2018. 

 Tour ao Alice Springs Desert Park, com, aproximadamente 3 horas de duração, em 16/11/2018. 
 Traslado terrestre de Alice Springs a Uluru (Ayers Rock), em 17/11/2018. 

 02 noites de hospedagem em Ayers Rock Resort, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e 
localização similares, incluindo café da manhã, no período de 17/11 a 19/11/2018. 

 Tour a Uluru em 17/11/2018, incluindo observação do pôr do sol. 

 Tour amanhecer em Uluru e Kata Tjuta em 18/11/2018. 

 Jantar “Sounds of Silence” em 18/11/2018” (bebidas à parte). 
 Traslado de partida de Ayers Rock, do hotel ao aeroporto, em 19/11/2018. 

 Traslado de chegada em Sydney, do aeroporto ao hotel, em 19/11/2018. 
 02 noites de hospedagem em Sydney, no hotel indicado ou outro hotel de categoria e localização 

similares, incluindo café da manhã, no período de 19/11 a 21/11/2018. 
 Traslado de partida de Sydney, do hotel ao aeroporto, em 21/11/2018. 

 Seguro viagem, plano Vital Card Basic. 
 
Não Inclui: 

  
 Passagens aéreas internacionais (ver “Parte Aérea”). 

 Taxas de embarque aeroportuárias cobradas pelas companhias aéreas. 
 Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc.) 

 Tours mencionados no roteiro como “opcionais”. 
 Refeições e bebidas que não estejam mencionadas na programação como incluídas. 

 Despesas extras:  gorjetas, telefonia, lavanderia, e quaisquer outros itens que não estejam 
mencionados na programação como “incluídos”. 

 
 
Preço por pessoa em dólares americanos (US$) parte terrestre, com hospedagem em 
apartamento individual (SGL), duplo (DBL) e triplo (TPL): 

 
 

 Apto. 
Individual (SGL) 

Apto. 
Duplo (DBL) 

Apto. 
Triplo (TPL) 

Parte Terrestre – Nova Zelândia  
US$ 3.118 

 
US$ 2.388 

 
US$ 2.368 

Parte Terrestre - Austrália  
US$ 3.898 

 
US$ 2.698 

 
US$ 2.668 

Extensão Opcional Outback – Ayers Rock 
(inclui o voo Ayers Rock/Sydney) 

 
US$ 2.258 

 
US$ 1.698 

 
US$ 1.688 

Forma de pagamento da parte aérea & terrestre: entrada de 30%, e saldo parcelado em todos os 

cartões de crédito, em até 7 X sem juros.  Ou à vista, com 5% de desconto sobre o valor do pacote.   
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PARTE AÉREA INTERNACIONAL – PREÇOS REFERENCIAIS**: 
 
Opção de voo para os passageiros que realizam o roteiro “Nova Zelândia & Austrália”, 
SEM a “Extensão Opcional ao Outback”  
 

 Data 
Partida 

Cia Vôo Origem Destino Partida Chegada Data 
Chegada 

Ida 29/10/18 
 

3934 São Paulo 

(GRU) 

Santiago 

(SCL) 

19h45 23h15 29/10/18 

30/10/18 
 

322 Santiago 
(SCL) 

Auckland 
(AKL) 

00h35 05h05 31/10/18 

Trecho 
Interno 1 

07/11/18 
 

122 Queenstown 
(ZQN) 

Sydney 
(SYD) 

15h30 16h50 07/11/18 

Trecho 
Interno 2 

10/11/18 
 

924 Sydney 
(SYD) 

Cairns 
(CNS) 

08h10 10h10 10/11/18 

Trecho 
Interno 3 

13/11/18 
 

703 Cairns 
(CNS) 

Melbourne 
(MEL) 

12h00 16h20 13/11/18 

Volta 16/11/18 
 

420 Melbourne 
(MEL) 

Sydney 
(SYD) 

09h30 10h55 16/11/18 

16/11/18 
 

27 Sydney 
(SYD) 

Santiago 
(SCL) 

12h50 11h10 16/11/18 

16/11/18 
 

3927 Santiago 
(SCL) 

São Paulo 
(GRU) 

13h00 17h55 16/11/18 

Classe econômica - preço por pessoa a partir de:  US$ 1.964 (tarifa) + US$ 238 (taxas) 
 
 
Opção de voo para os passageiros que realizam o roteiro “Nova Zelândia & Austrália” e 
também a “Extensão Opcional ao Outback”  
 

 Data 
Partida 

Cia Vôo Origem Destino Partida Chegada Data 
Chegada 

Ida 29/10/18 
 

3934 São Paulo 
(GRU) 

Santiago 
(SCL) 

19h45 23h15 29/10/18 

30/10/18 
 

322 Santiago 
(SCL) 

Auckland 
(AKL) 

00h35 05h05 31/10/18 

Trecho 
Interno 1 

07/11/18 
 

122 Queenstown 
(ZQN) 

Sydney 
(SYD) 

15h30 16h50 07/11/18 

Trecho 
Interno 2 

10/11/18 
 

924 Sydney 
(SYD) 

Cairns 
(CNS) 

08h10 10h10 10/11/18 

Trecho 
Interno 3 

13/11/18 
 

703 Cairns 
(CNS) 

Melbourne 
(MEL) 

12h00 16h20 13/11/18 

Trecho 
Interno 4 

16/11/18 
 

796 Melbourne 
(MEL) 

Alice Springs 
(ASP) 

09h30 10h50 16/11/18 

Volta 21/11/18 
 

27 Sydney 
(SYD) 

Santiago 
(SCL) 

12h50 11h10 16/11/18 

21/11/18 
 

3927 Santiago 
(SCL) 

São Paulo 
(GRU) 

13h00 17h55 16/11/18 

Classe econômica - preço por pessoa a partir de:  US$ 2.102 (tarifa) + US$ 246 (taxas) 
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*** Forma de pagamento da parte aérea: em todos os cartões de crédito, em 5 X sem juros, 
sendo que as taxas de embarque são cobradas juntamente com a 1ª parcela. *** 
 
*** Franquia de bagagem – por pessoa:  02 malas de 23kg cada, em todos os voos listados 
acima, inclusive os trechos internos na Austrália.***  
 
 
Tarifa aérea regular, cotizada em 18/01/2018, sujeita a alterações sem aviso prévio.  A 
tarifa será confirmada no momento da reserva, mediante disponibilidade.  
 

VISTO DA AUSTRÁLIA 
 

 Brasileiros necessitam de visto de entrada para viajar à Austrália. 
 

 Desde 01/09/2010 Brasileiros, Argentinos, Paraguaios e Uruguaios não recebem mais a 
etiqueta de Visto colada no passaporte, para pedidos de vistos temporários (turismo, 
negócios, estudos inferior a 12 semanas).  O visto é solicitado eletronicamente, e é emitida 
uma “Autorização Eletrônica de Entrada na Austrália” (ETA), que deverá ser impressa e 
apresentada junto com o passaporte na chegada ao país.  O pagamento da taxa do visto é 
feito através de cartão de crédito internacional, online. 
 

 Todo o preenchimento do pedido de visto é feito online.  É necessário anexar os seguintes 
documentos obrigatórios (digitalizados em formato pdf): 
 
- cópia da página do passaporte onde constam seus dados (aquela da foto).  O passaporte 
deve ter no mínimo 6 (seis) meses de validade, a contar da data previsto de retorno da 
Austrália. 
- 01 foto 3 x 4 em que apareçam apenas seu rosto e corpo contra um fundo branco. 
- cópia do RG. 
- cópia de visto australiano anterior (se houver). 
 
Também é recomendável apresentar os seguintes documentos adicionais, que comprovam a 
situação financeira do solicitante, e que podem ser eventualmente exigidos para aprovação 
do visto: 
 
- Empregados/aposentados:  3 últimos holerites. 
- Empregadores/empresários:  contrato social e cópia do cartão CNPJ. 
- Declaração do Imposto de Renda. 
- Extratos bancários recentes (3 últimos meses), com informações sobre saldo bancário, 
investimentos e fatura do cartão de crédito. 
 

 O prazo para aprovação do visto eletrônico é em média 10 dias úteis, mas pode variar 
conforme a demanda de vistos, na Alta Temporada.   Por isso, recomenda-se que o pedido 
de visto seja feito entre 60 a 45 dias antes da data prevista do embarque. 

 
 Para embarcar para a Austrália, além do visto aprovado (ETA), é necessário também 

apresentar o Certificado Internacional de Vacinação Contra Febre Amarela, dentro do 
período de validade, sendo que a vacina deve ter sido tomada 11 (onze) ou mais dias antes 
da data do embarque. 
 

ATUALIZADO EM 18.01.2018 
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