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Nova Zelândia & Ilhas Fiji 

Ilhas Mamanucas, Auckland, Queenstown 

 

 Duração: 12 dias.       Saídas: diárias. 

ROTEIRO: 

1º DIA: NADI 

Receptivo e traslado para a ilha escolhida. Se for para Vomo Island, traslado aéreo. Se for para Tokoriki Island, traslado de 

barco. 

 

2º AO 5º DIA: ILHAS MAMANUCAS 

Dias livres para aproveitar as atividades no hotel, como snorkeling, standup paddle, hobbie cat, caiaque, widsurf 

e caminhadas. 

 

6º DIA: NADI / AUCKLAND 

Traslado aéreo ou de barco (dependendo da ilha escolhida) até o aeroporto de Nadi. Embarque com destino à Auckland. 

Na chegada, após imigração e alfândega, traslado privativo ao hotel para acomodação por 3 noites. 

 

7º DIA: AUCKLAND 

Passeio de dia inteiro à Waiheke Island, incluindo visita a três vinícolas para degustação e um passeio panorâmico 

comentado por um guia locail que têm um amplo conhecimento da ilha, seus moradores e seus produtos. As vinhas 

podem variar de acordo com a disponibilidade sazonal. No caminho, o cenário deslumbrante é absolutamente inevitável! 

O passeio inclui uma parada de duas horas para almoço em uma vila ou café à beira-mar, ou, para uma memorável 

experiência gourmet, em uma dos restaurantes em vinícola. Traslado ao terminal de ferry para embarque no barco a 

Auckland (não inlui traslado ao hotel). 

 

8º DIA: AUCKLAND 

Dia livre para explorar a cidade e fazer atividades adicionais. 

 

9º DIA: AUCKLAND / QUEENSTOWN 

Traslado ao aeroporto de Auckland e embarque com destino a Queenstown. 

 

10º DIA: QUEESNTOWN 

Passeio de dia inteiro ao Estreito de Milford, passando pelo Parque Nacional de Fiordland ao longo do Lago Wakatipo, 

incluindo almoço tipo buffet. No vale de Cleddau, tempo para um minicruzeiro, onde é possível observar paredes 

encapadas de granitos, o majestoso Pico Mitre, as Cataratas Bowen, golfinhos (com sorte), leões marinhos, etc. O retorno 

a Queenstown pode ser de avião (opcional e não incluso) para economizar tempo, ser menos cansativo e ainda ter uma 

vista espetacular. 

 

Este passeio depende das condições climáticas. 
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11º DIA: QUEENSTOWN 

Dia livre para explorar a cidade ou fazer as diversas atividades disponíveis em Queenstown. 

 

 

12º DIA: QUEENSTOWN 

Traslado ao aeroporto para embarque ao próximo destino. 

SERVIÇOS: 

NESTE ROTEIRO INCLUI: 

- Traslados entre aeroporto de Nadi / ilha / aeroporto de Nadi; 

- Traslados privativos aeroporto / hotel / aeroporto na Nova Zelândia; 

- Acomodação por 5 noites na ilha escolhida em Fiji (com pensão completa no Vomo ou sem refeições no Sheraton 

Tokoriki); 

- Acomodação por 3 noites em Auckland (sem café da manhã); 

- Acomodação por 3 noites em Queenstown (sem café da manhã); 

- Passeio de meio dia em grupo para a Ilha Waiheke, com degustação de vinho em vinícola local e almoço; 

- Passeio de ônibus de dia inteiro em grupo para Milford Sound, com guia local falando inglês; 

- Passeio de barco pelos fiordes com almoço a bordo; 

- Kit de viagem; 

- Seguro viagem. 

 

 

NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI: 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro; 

- Despesas com documentação e vistos consulares; 

- Passeios opcionais; 

- Refeições não mencionadas como incluídas; 

- Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

- Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 

- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro; 

- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de 

minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro. 

PREÇOS: 

Valores indicados em moeda estrangeira devendo ser considerada a cotação publicada em nosso site no 
dia da compra. 

 

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO ATÉ 31/03/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 
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PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Ilhas Mamanucas Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island Island Breeze Room Acomodação 

2.943 Auckland Rydges Auckland Deluxe City Room Acomodação 

Queenstown Novotel Queenstown Lakeside Hotel Standard Room Acomodação 

  

CATEGORIA LUXO - VÁLIDO ATÉ 31/03/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Ilhas Mamanucas Vomo Island Resort, Vomo Island Hillside Villa Pensão completa 

5.397 Auckland Sofitel Auckland Viaduct Harbour City View Room Acomodação 

Queenstown Sofitel Queenstown and Spa Superior Room Acomodação 

  

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/04 A 30/09/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Ilhas Mamanucas Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island Island Breeze Room Acomodação 

2.874 Auckland Rydges Auckland Deluxe City Room Acomodação 

Queenstown Novotel Queenstown Lakeside Hotel Standard Room Acomodação 

  

CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 01/04 A 30/09/2018 

http://www.watanabetur.com.br/
mailto:CECILIA@WATANABETUR.COM.BR
mailto:RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR


 

WWW.WATANABETUR.COM.BR 
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR 

WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Ilhas Mamanucas Vomo Island Resort, Vomo Island Hillside Villa Pensão completa 

5.366 Auckland Sofitel Auckland Viaduct Harbour City View Room Acomodação 

Queenstown Sofitel Queenstown and Spa Superior Room Acomodação 

- Todos os preços são em dólares americanos (USD) e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
- Valores informados NÃO válidos para períodos festivos e de grandes eventos nas cidades, incluindo Natal e Réveillon. 
 
 
Oferta no Vomo Island Resort, Vomo Island 
Reservas para o período de novembro a março, com estadia de 5 noites, recebem upgrade confirmado de cortesia da 
Hillside Villa para Beachfront Villa. A reserva deve ser solicitada até 30/11/2017. 
 
Datas de viagem: a estadia deve acontecer entre 01/11 e 22/12/2017 (última data da estadia) e entre 12/02 e 28/03/2018 
(última data da estadia). 
 
Nota: não se aplica a atualizações para Beachfront Retreats e pode ser combinado com stay / 5 pay 4 ou stay 7  / pay 5. Não 
pode ser combinado com outras ofertas especiais ou bônus ou benefícios. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

- Sinal de 25% do valor no boleto bancário para reserva. 

- Saldo (incluindo IRRF e taxas) em até 10 vezes sem juros, com cartões de crédito Visa, Mastercard, Diners, Elo e 

American Express. 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

RESERVA: 

Para tal solicitamos um sinal de 25% do valor do pacote, por passageiro, sendo este descontado do montante final. Caso a 

reserva não se confirme, o sinal será reembolsado. Em caso de desistência por parte do passageiro após a confirmação das 

reservas, será feito o cálculo de eventuais multas de hotéis e serviços, usando o valor do sinal para cobertura das mesmas. 

 

Os valores indicados nos pacotes estão em moeda estrangeira devendo ser convertidos para Reais (R$) com base na 

cotação publicada em nosso site no dia da compra. 

 

ALTERAÇÕES: 

Mudanças após confirmação total será cobrada multa de US$ 100,00 + multa de hotéis, empresas aéreas e outras 

empresas envolvidas quando vigentes. 
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Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das companhias aéreas 

envolvidas estarão vigentes também. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 

- Parte terrestre: 

Até 45 dias antes do início da viagem: 10% do valor do pacote por pessoa de taxas administrativas e eventuais multas dos 

fornecedores envolvidos conf. condições contratuais. Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das 

companhias aéreas envolvidas estarão vigentes também. 

 

De 44 a 31 dias antes da viagem: perda de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do pacote. 

 

De 30 a 16 dias antes da viagem: perda de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do pacote. 

 

Menos de 15 dias antes do inicio da viagem: perda de 100% (cem por cento) do valor total do pacote, independente dos 

motivos apresentados pelo passageiro. 

 

- Parte aérea: 

As tarifas aéreas usadas nos pacotes têm condições restritas e muitas vezes não reembolsáveis. Em caso de cancelamento 

a multa varia de 25% a 100% do valor pago dependendo da companhia aérea e das condições da tarifa aplicada. 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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