
NOVA ZELANDA

Sortida el 18 de novembre

Aquest és el teu viatge si

t’agrada la natura en estat pur.

L’itinerari et permet veure els

punts més atractius de les dues

illes. Destaquem Rotorua, una

meravella geotermal i epicentre

de la cultura maorí; Milford

Sound, un dels fiords més

impressionants del planeta; la

regió de les glaceres a la costa

Oest, Franz Josef i Fox; el Parc

Nacional de Mount Cook, entre

glaceres i llacs, i la vida marina a

Kaikoura.

No ho dubtis, no t’ho pots

perdre!

Viatge de 19 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
Grup màxim 12 persones.

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – Dubai
Presentació als taulells de facturació de la companyia Emirates de la T1 de
l’aeroport de Barcelona a les 18.00 hores. Sortida en el vol EK188 de les
20.25 hores en direcció a Auckland (via Dubai). Nit a l’avió.

Segon dia.
Dubai – Auckland
Arribada a l’aeroport de Dubai a les 06.00 hores i connexió fins a Auckland.

Tercer dia.
Auckland – Muriwai – Auckland
Arribada Auckland, la ciutat més cosmopolita del país a les 10.50 hores.
Tràmits de migració i Trasllat a l’Hotel Grand Millenium 4* o similar. Dinar a
l’hotel. Temps de descans i amb la nostre guia farem un passeig pel centre
de la ciutat. Allotjament i Sopar a l’hotel.

Quart dia.
Auckland
Esmorzar a l’hotel. Aquest dia el dedicarem a descobrir els punts més
destacats de la ciutat més gran i important de Nova Zelanda La nostra
visita ens portarà al Museu de la Ciutat, que allotja una valuosa col·lecció
d’objectes arqueològics i etnogràfics maoris. L’edifici es va construir en
record a les víctimes durant la Primera Guerra Mundial. Dinar al restaurant
Orbit a l'imponent Sky Tower, l'estructura més alta de Nova Zelanda, des
de la qual gaudirem d'unes vistes úniques de la ciutat, la badia i l'oceà
Pacífic, que l'envolta.Després ens traslladarem fins al Parc Nacional de
Muriwai, situat a la costa oest, que compta amb unes platges de sorra
negra amb espectaculars vistes sobre el mar de Tasmània. Sopar i
allotjament a l’hotel.
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ITINERARI

Cinquè dia.
Auckland – Waitomo – Rotorua
Esmorzar a l’hotel. Ens desplaçarem amb autocar fins a les impressionants
coves a la zona de Waitomo, formacions de pedra calcària on podrem
gaudir d’un passeig sota la resplendor lluminosa de milers de les larves
lluminoses. Dinar. Després seguirem la ruta cap a Rotorua, zona per
descobrir la fascinant cultura maori i les aigües termals. Disposarem de la
tarda a Rotorua per passejar a les vores del llac, veure el seus carrers i parcs
que conformen la població. Trasllat al Novotel Rotorua Lakeside 4* o
similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Sisè dia.
Rotorua
Esmorzar a l’hotel. Començarem el dia amb la visita al parc termal Wai-O-
Tapu, que és una meravella per la seva impressionant activitat geotèrmica.
Podrem veure la famosa piscina de xampany, la més gran de la zona,
enormes cràters volcànics, acolorides piscines d’aigua calenta i freda i la
piscina de fang més gran de Nova Zelanda. Dinar en un restaurant local. A
la tarda visitarem Te Puia, coneguda per algunes meravelles com les
sulfuroses piscines en ebullició, guèisers i pous de fang bullint. També
visitarem el Centre d’Art i Cultura Maori, on podrem aprendre sobre
aquesta a l’Escola de Tallats i Artesanies. Coneixerem la Casa del Kiwi, on
podrem veure aquesta curiosa au considerada icona nacional. En acabar
assistirem als rituals ancestrals i danses típiques Maoris acabant amb un
sopar hangi. Allotjament a l’hotel.

Setè dia.
Rotorua – Christchurch – Kaikoura
Esmorzar a l’hotel. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Rotorua per
agafar un vol intern en direcció a Christchurch. Arribada a Christchurch,
situada a l’illa del Sud del país, on es troba la Nova Zelanda més salvatge,
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ITINERARI

més inhòspita i més pura gràcies als seus paisatges espectaculars. Dinar.
Trasllat per carretera a Kaikoura, que ha esdevingut una de les zones més
importants de Nova Zelanda i la meca per a l’albirament de balenes.
Trasllat a l’Hotel Sudima Kaikoura 4* o similar. Sopar en un restaurant.
Allotjament a l’hotel.

Vuitè dia.
Kaikoura – Nelson – Kaiteriteri
Esmorzar a l’hotel. A primera hora del matí ens desplaçarem fins a la badia
de Kaikoura, on agafarem un vaixell per gaudir d’una de les zones marítimes
del país amb més possibilitats de veure balenes, ja que és un lloc on es
troben corrents d’aigua freda i calenta que creen les condicions ambientals
i alimentàries perquè moltes espècies, entre les quals les balenes i els
dofins Dusky, s’hi trobin molt a gust i hi passin llargs períodes. Retorn a
Kaikoura per dinar. A mitja tarda, arribarem a Nelson, un imant per a les
ments creatives. Més de 350 artistes i artesans tradicionals, contemporanis
i maoris treballen i viuen en aquesta població. Continuarem a la regió més
assolellada del país, amb bonics racons i platges: Kaiteriteri. Trasllat a
l’Hotel Kimi Ora Eco Resort 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Novè dia.
Kaiteriteri – Abel Tasman – Kaiteriteri
Esmorzar a l’hotel. Al matí farem una excursió al Parc Nacional Abel
Tasman. Tot i ser el parc més petit del país, disposa d’una combinació
perfecta de platges i naturalesa salvatge. Acollidores platges omplen
l’espai entre els arbres i la línia de marea, mentre els corrents cristal·lins
esfondren 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.
Realitzarem un petit creuer i desembarcarem en una platja per fer
caminades pel parc. Dinar a bord. Retorn a Kaiteriteri. Sopar i allotjament a
l’hotel.
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Desè dia.
Kaiteriteri – Punakaiki
Esmorzar a l’hotel. Aquest dia ens traslladarem en autocar a la costa
occidental de l’illa. Arribarem a Cape Fouldwind, on veurem una colònia de
foques al seu ambient natural. Dinar. A la tarda arribarem a Punakaiki, on
tindrem temps per descobrir les roques i guèisers marins, on columnes
d’aigua es disparen cap al cel des de les roques i semblen gegants. Sopar i
allotjament a l’Hotel Ocean View Retreat 4* o similar.

Onzè dia.
Punakaiki – Franz Josef
Esmorzar a l’hotel. Avui ens dirigirem a Franz Josep, població situada dins
del Parc Nacional Westland, que compta amb una natura excepcional i és
punt de partida de les millors excursions sobre les glaceres dels Alps del
Sud. De camí passarem pel poble de Greymouth i la primera parada d’avui
serà al poble de Hokitika, famós per les botigues d’artesania de jade
neozelandès, or i vidre. Arribada a Franz Josef. Trasllat al Scenic Hotel Franz
Josef Glacier 4* o similar. Dinar. A la tarda visitarem la glacera de Franz
Josef, que és una de les més impressionants. Opcional: Vol panoràmic de
40 minuts per sobrevolar les glaceres Fox i Franz Josef i aterrar a la neu de
la glacera. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dotzè dia.
Franz Josep – Wanaka
Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem el llac Matheson a la vall del Fox i
podrem fer un tomb per la riba. Seguirem la ruta al llarg del riu de Haast,
localitat on pararem a dinar. Més tard, ens desplaçarem fins a Wanaka,
situada a l’extrem sud dels llacs i envoltada de meravelloses muntanyes.
Trasllat a l’Hotel Oakridge Resort Wanaka 4* o similar. Sopar i allotjament a
l’hotel.
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Tretzè dia.
Wanaka – Te Anau
Esmorzar a l’hotel. Al matí tindrem temps a Wanaka abans de desplaçar-
nos a Te Anau, porta d’entrada al Parc Nacional del País dels Fiords i una de
les destinacions turístiques més importants de Nova Zelanda. Dinar en
ruta. Arribada a Te Anau a mitja tarda. Trasllat al Distinction Te Anau Hotel
& Villas 4* o similar. Sopar a l’hotel.

Catorzè dia.
Te Anau – Milford Sound – Queenstown
Esmorzar a l’hotel. Avui gaudirem de la impressionant bellesa del fiord
Milford Sound a bord d’un creuer que explora la regió que van anomenar la
Vuitena Meravella del Món. Viatjarem a través del fiord i el mar de
Tasmània, passant per salts d’aigua de les valls i exuberants boscos natius.
Al cim del Sound podrem veure el pic Mitre, que s’eleva fins a una altitud de
1.692 metres sobre el nivell del mar. Dinar a bord. Després ens desplaçarem
fins a Queenstown, poble situat en un entorn privilegiat: típics paisatges de
les ciutats alpines, envoltats de muntanyes i llacs. Arribada a Queenstown i
trasllat a l’Hotel Novotel Queenstown 4* o similar. Sopar i allotjament a
l’hotel.

Quinzè dia.
Queenstown
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el matí a descobrir Queenstown, una de les
principals destinacions turístiques del país situada entre cadenes
muntanyoses. També visitarem Arrowtown, pintoresc i històric poble
miner. A l’hora de dinar pujarem al telefèric panoràmic fins al punt més alt
de l’hemisferi sud, des d’on gaudirem d’una immillorable panoràmica de
Queenstown, el llac Wakatipu i les muntanyes dels voltants. A la tarda
gaudirem de temps lliure per fer compres o passejar per la riba del llac, el
tercer més gran de Nova Zelanda. Sopar i allotjament a l’hotel.
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Setzè dia
Queenstown – Mount Cook
Esmorzar a l’hotel. Avui ens dirigirem a la zona de Mount Cook, la muntanya
més alta de Nova Zelanda. Al migdia arribarem al Parc Nacional Aoraki
Mount Cook, ple d’altes muntanyes, grans glaceres i d’un esperit alpí en
estat pur. Dinar a Mount Cook. A la tarda, ens embarcarem per aproximar-
nos a les parets de la glacera Tasman, la més gran del país. Trasllat a l’Hotel
The Hermitage Aoraki Mount Cook 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dissetè dia.
Mount Cook – Christchurch
Esmorzar a l’hotel. Al matí vorejarem els llacs Pukaki i Tekapo, d’intens color 
turquesa, i pararem a la capella del bon pastor. Aquesta petita església és 
un dels punts fotogràfics més famosos de l’illa sud. Dinar de camí. A la tarda 
ruta a Christchurch. Arribada i trasllat a l’Hotel Novotel Christchurch
Cathedral Square 4* o similar. Sopar en un restaurant emblemàtic de la 
ciutat. Allotjament a l’hotel.

Divuitè dia.
Christchurch – Dubai
Esmorzar a l’hotel. Al matí el dedicarem a visitar la ciutat, que promet una
combinació d’elegància històrica i cultura contemporània. Aquesta ciutat
canviant és plena de creativitat i energia. Dinar en un restaurant. En acabar
ens desplaçarem a l’aeroport de Christchurch per sortir en el vol EK413 a les
18.20 hores en direcció Dubai. Connexió en el vol directe cap a Barcelona.
Nit a l’avió.

Dinovè dia.
Dubai – Barcelona
Arribada prevista a l’aeroport de Barcelona a les 12.25 hores. Recollida
d’equipatges i fi dels nostres serveis.

L’ordre i contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I REQUISITS

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Emirates Barcelona – Dubai 

– Auckland a l’anada, Chrischurch – Dubai – Barcelona a la tornada (Horaris 

definitius a la documentació de viatge).

•Pensió completa durant tot el viatge (alguns menjars per horari podran ser 

a l’avió).

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Guia local en destí.

•Assegurança ampliada d’assistència en viatge 

Serveis no inclosos:

•Begudes en els àpats.

•Propines serveis locals.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no mencionat com a inclòs.

Requisits

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el Certificat Covid Digital de la UE

Passaport amb vigència 6 mesos. El nom i cognoms de la reserva han de

coincidir amb els del Passaport.

Es requereix ETA (visat electrònic).
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

11.275€ 10.950€

Suplement habitació individual +1885€
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +120€

Opcional
Compra anticipada -325€
Pagament total -325€
Sobrevol helicòpter 40 minuts glacera Fox i Franz Josef +325€
Asseguraça anul·lació i ampliació cobertures d’assistència +135€ 

Condicions garantides amb una participació mínima de 10 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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