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5º Dia - MELBOURNE / PHILLIPS BAY / 
MELBOURNE 
Pequeno-almoço no hotel.
De manhã, continuação da visita de 
Melbourne com visita às Catedrais de 
S. Paulo e St. Patrick, sendo a primeira 
a Catedral dos Anglicanos e a segunda 
respetivamente a Catedral da Igreja 
Católica em Melbourne.
Almoço no Hotel ou em restaurante.
De tarde, saída para Philips Island situada 
a cerca de 90 minutos de Melbourne para 
visita do Parque Natural de Phillips Island 
com o Centro de Conservação de Kualas. 
Visita ainda da Churcill Island, ligada 
a Philips Island por uma ponte. Este foi 
o local onde os primeiros europeus se 
estabeleceram. Tem uma quinta que data 
de 1872 e que hoje em dia é visitada pelo 
público. Nas águas de Phillips Bay existe 
uma colónia de cerca de 32.000 pinguins 
que todas as noites emergem da água ao 
por do sol fazendo uma parada na praia. 
Tempo para assistir à Parada dos Pinguins 
emergindo das águas, após a qual se 
seguirá o jantar no Harry’s Restaurant.
Regresso  a Melbourne. Alojamento no 
Hotel.

6º Dia - MELBOURNE / AYERS ROCK 
Após o pequeno-almoço teremos uma 

visita de dia inteiro desta magnifica ci-
dade de Florença, repleta de museus, 
igrejas, monumentos, praças e edifícios 
com mais de quatro séculos, a cidade já 
serviu de inspiração para artistas e escri-
tores. Destaque para alguns dos edifícios 
históricos que compõem a bela imagem 
geral que o visitante tem da cidade como 
a Basílica de Sta. Maria del Fiore, a Piazza 
del Duomo, a Basílica de São Lourenço 
e o Mercado Central. Almoço em restau-
rante.  Em hora a combinar, saída para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida às 19h15 em voo regular da TAP 
com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa 
pelas 21h15.

7º Dia - AYERS ROCK / CAIRNS 
De manhã cedo, saída do hotel para ad-
mirar o nascer do sol em Ayers Rock 
(Uluru). Pequeno-almoço no Café Ininti 
no Centro Cultural Aborígena. De segui-
da, visita à base dos imponentes roche-
dos de Ayers Rock, no Parque Nacional 
de Uluru, com paragens e pequenos pas-
seios a locais significativos como o poço 
de água Mutitjulu.
Continuação para o aeroporto e par-
tida às 15h40 em voo regular Qantas 
com destino à cidade tropical de Cairns. 
18h40 – Chegada e transporte para o Hil-

1º Dia - LISBOA / 
DUBAI

Comparência no 
aeroporto da Porte-

la para formalidades 
de embarque. Partida 

em voo Emirates às 
20H45 com destino ao 

Dubai. Refeições e noite 
a bordo.

2º Dia - DUBAI / 
MELBOURNE 

08H15 – Chegada ao Dubai e 
mudança de avião.

10h45 – Partida em voo 
Emirates com destino a 

Melbourne. Refeições e noite a 
bordo.

3º Dia - MELBOURNE   
06H55 – Chegada a Melbourne. 

Assistência e transfer para o Hotel 
The Savoy on Little Collins 4*.

Pequeno almoço e manhã para 
descansar. Almoço  no hotel. De tarde, 
subida ao Eureka Skydeck 88, localizado 
na margem sul do Rio Yarra, para vistas 
deslumbrantes de 360º da cidade de 
Melbourne e a 297 metros de altura.
Transporte de regresso para o hotel.
Jantar em restaurante ou no Hotel.
Alojamento no Hotel 4****

4º Dia - MELBOURNE 
Pequeno almoço no Hotel.
De manhã, passeio em comboio histórico 
a vapor no “Belgrave Puffing Billy Rai-
lway Tour” com passeio de Belgrave a 
Lakeside e regresso. Almoço.
De tarde, visita da cidade capital cultu-
ral da Austrália, incluindo  Collins Street, 
Docklands, Chinatown, Mercado de Vi-
tória, Fitzroy Gardens, East Melbourne, 
o Parlamento, Tennis Centre, Federation 
Square, Southbank, St. Kilda Road, Al-
bert Park, etc. Jantar em restaurante ou 
no Hotel.

De uma perspetiva global, a Austrália 
e a Nova Zelândia têm uma história, 
uma cultura e valores bem seme-
lhantes.  Os dois foram colonizados 
pela Inglaterra, possuem belas pai-
sagens e uma cultura muito rica 
(com os aborígenes na Austrália 
e os Maoris na Nova Zelândia).

Austrália e
Nova Zelândia

Austrália e
Nova Zelândia



ton Cairns Hotel 4* ou similar.
Chegada ao hotel. Check-in. Distribuição 
dos quartos. Jantar no hotel e alojamen-
to.

8º Dia - CAIRNS / KURANDA / CAIRNS 
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, 
será realizado um bonito passeio até à 
localidade de Kuranda. Após o transpor-
te do hotel até à estação de Freshwater, 
embarcaremos no comboio de Kuranda 
para fazer a subida da floresta tropical 
neste comboio panorâmico, por entre 
quedas de água. Após a chegada à es-
tação de Kuranda, embarque no Kuranda 
Scenic Rail. De seguida, far-se-á o pas-
seio em carros anfíbios (Army Duck) para 
saber algo mais sobre este ecossistema. 
Continuação no Skyrail onde partiremos 
de teleférico admirando uma belíssima 
paisagem de selva tropical no seu esta-
do mais puro. Visita ao Parque e almoço. 
Tempo para passear nas passadeiras que 
nos levam através das tradições, mitos 
e lendas aborígenes ou, ainda, interagir 
aprendendo algumas atividades como 
o Didgeridoo, pinturas faciais ou lança-
mento do boomerangue. No Pamagirri 
Aboriginal Cultural Centre haverá, ainda, 
a oportunidade de assistir a um espectá-
culo de danças e rituais, interpretado pe-
los aborígenes desta região. 
Regresso de autocarro até ao hotel.
Jantar no restaurante Ochre e alojamen-
to.

9º Dia - CAIRNS - GRANDE BARREIRA 
DE CORAL - CAIRNS 
Pequeno-almoço no hotel.
Saída para um maravilhoso cruzeiro da 
“Reef Magic Cruises” em Catamaran à 
“Grande Barreira de Coral”. Será uma 
excursão de dia inteiro no mar. Almoço 
buffet a bordo. Regresso ao hotel no final 
da tarde.
Saída para jantar no hotel. Regresso ao 
hotel e alojamento.

10º Dia - CAIRNS / SYDNEY 
Pequeno-almoço no hotel. Transporte 
para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e saída às 12h30 em voo regular 
da Qantas com destino a Sydney.
16h25 – Chegada a Sydney e transporte 
para o The Tank Stream Hotel 4* ou si-
milar. A caminho do hotel, oportunidade 
para uma primeira abordagem da cidade 
que foi eleita como a cidade com a me-
lhor qualidade de vida do mundo. Segu-
rança invejável, elevados salários, nível 
educacional elevado, acesso à saúde e 
educação de qualidade e gratuitas.
Chegada ao hotel. Check-in. Distribuição 
dos quartos.
Jantar no hotel e alojamento.

11º Dia - SYDNEY 
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteira-
mente dedicado à visita da cidade de 
Sydney: zona histórica de “Rocks”, pas-
sando pelo Jardim Botânico onde visita-
remos o famoso banco de Lady Macqua-
rie (conhecido como Mrs Macquerie Chair 
séc. XVIII). Trata-se de um banco talhado 
na rocha e feito para a mulher do gover-
nador de Sydney, dado ser o seu local 
favorito para observar as vistas de Syd-
ney. Passagem por Oxford Street, uma 
das maiores e mais conhecidas artérias 
da cidade, Darling Harbour e Chinatown. 
Visita de Bondi Beach. Regresso por Pad-
dington, que apesar de todo o desenvol-
vimento ainda mantém o característico e 
puro estilo de construção colonial. Foi a 

esta parte da cidade que chegaram e se 
instalaram os primeiros europeus (séc. 
XVIII). O almoço será servido a bordo de 
um relaxante cruzeiro pela maravilhosa 
baía de Sydney “The Majistic lunch Crui-
se”. Desembarque e visita da Opera Hou-
se, de onde se tem uma excelente vista 
da baía. Após a visita ao interior da Ope-
ra (cerca de 1 hora de visita), continuação 
para o deck de observação do Sydney 
Twer Eye, para uma das melhores vistas 
da cidade e onde poderá assistir a um fil-
me em 4D. Regresso ao hotel. Jantar de 
panorâmica especial, que será servido no 
restaurante O Bar & Dining, localizado no 
topo de uma torre de vidro de 47 anda-
res, cuja base do restaurante, por ser ro-
tativa (360º em 1h30) nos oferece uma 
completa e deslumbrante vista noturna 
da bela cidade de Sydney.
Regresso ao hotel e alojamento.

12º Dia - SYDNEY - BLUE MONTAINS - 
SYDNEY 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 
excursão de dia inteiro às famosas Blue 
Mountains, um dos principais símbolos da 
Austrália, localizadas a cerca de 100 kms 

oeste de Sydney. Durante o percurso, 
visitaremos o Featherdale Wildlife Park, 
onde poderemos admirar bem de perto 
os amistosos animais tão característicos 
da Austrália: koalas, cangurus, pássaros… 
Continuação do percurso até às “Blue 
Mountains”, assim chamadas pela cor 
azulada (graças à densa vegetação de 
eucaliptos). Passeio no Scenic Skyway 
para ver as Three Sisters (três formações 
rochosas) em Echo Point, o Vale Jamie-
son, o Monte Solitary, Cascata Katoomba 
… Este será um dos pontos altos do dia, o 
Scenic Skyway, que irá levá-lo até à flo-
resta tropical do Vale Jamieson, declara-
da Património Mundial. Almoço.



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da agên-

cia durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Dubai / Melbourne + 

Auckland / Dubai / Lisboa em voos da Emirates 
Airlines com direito ao transporte de 30 kgs de 
bagagem de porão;

• Passagens aéreas para percursos Melbourne / 
Ayers Rock / Cairns / Sydney / Queenstown em 
voos regulares com direito ao transporte de 20 
kgs de bagagem de porão;

• Passagem aérea Queenstown / Rotorua (via 
Christchurch) em voo regular;

• 19 dias de viagem / 15 noites de estadia em ho-
téis de 4* e 5*;

• 26 refeições incluídas conforme programa de 
viagem;

• Todas as visitas e entradas de acordo com o 
itinerário;

• Guias locais em português ou espanhol (con-
soante disponibilidade);

• Seguro de viagem – Multiviagens VIP (MIP 
60.000 Eur) e proteção extra Covid 19;

• Obtenção de visto eletrónico para a Austrália;
• Taxas de aeroporto – a atualizar e reconfirmar 

na altura da emissão da documentação);
• Taxas de segurança e combustível incluídas no 

valor da tarifa aérea – a atualizar e reconfirmar 
na altura da emissão da documentação);

• Auriculares durante todo o percurso para todo 
o grupo;

• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre os locais a visitar;

• Mochila / Saco;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• 04 almoços por serem dias de voos : 10 Nov – 

voo Melbourne / Ayers Rock; 11 Nov – voo Ayers 
Rock / Cairns; 14 Nov – voo Cairns / Sydney; 17 
Nov – voo Sydney / Queenstown;

• Bebidas às refeições;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, diges-

tivos, serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Tudo o que não estiver devidamente especifi-

cado no presente programa;
• Obtenção de passaporte.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 25 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

9.925 €

1.755 €

05 A 22 NOVEMBRO 2022
De tarde, regresso ao hotel. Jantar no ho-
tel ou em restaurante. Regresso ao hotel 
e alojamento.

13º Dia - SYDNEY / QUEENSTOWN 
Pequeno-almoço no hotel. Transporte 
para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e saída às 09h25 em voo regular 
da New Zealand Airways com destino a 
Queenstown (Nova Zelândia) com che-
gada pelas 14h30.
De tarde, início da visita de Queenstown, 
cidade rodeada de um cenário mon-
tanhoso espetacular, incluindo o Lago 
Hayes. Continuação para o Copthorne 
Hotel & Resort Queenstown Lakefront 4* 
ou similar
Chegada ao hotel. Check-in. Distribuição 
dos quartos.
À noite, saída do hotel para subida ao 
Pico Bob em telecabine para  um jantar 
buffet  no restaurante, de onde se pode 
admirar uma magnífica vista panorâmica 
sobre a cidade e o Lago Wakatipu.
Regresso ao hotel e alojamento.

14º Dia - QUEENSTOWN / MILFORD 
SOUND / QUEENSTOWN 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para dia 
inteiramente dedicado à visita do Parque 
Nacional Fiordland e do fiorde de Milford 
Sound. Cruzeiro onde poderá apreciar 
montanhas, cascatas, floresta tropical e 
vida selvagem. Almoço buffet a bordo. 
Regresso ao hotel em Queenstown. Jan-
tar e alojamento.

15º Dia - QUEENSTOWN / ROTORUA 
Pequeno-almoço no hotel. Transporte 
para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e saída às 10h10 em voo regular 
New Zealand Airways com destino a Ro-
torua (via Christchurch).
13h20 – Chegada e transporte para o res-
taurante para almoço. De tarde, tour pela 
cidade, incluindo a visita da Reserva Ter-
mal “Te Puia” (observação dos geiseres e 
lagoas de lama em ebulição). Continua-
ção para o Millenium Hotel Rotorua 4* ou 
similar. Chegada ao hotel. Check-in. Dis-
tribuição dos quartos. Saída para jantar 
tradicional “Maori Hangi”, com  música e 
animação.
Regresso ao hotel e alojamento.

16º Dia - ROTORUA / HOBBITON / WAI-
TOMO / AUCKLAND 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 
Matamata e visita do Parque Hobbiton.
Almoço no Marquee Festive Feast, local 
onde se sentirá transportado para a re-
produção do file “O Senhor dos Anéis”. 
Aqui poderá visitar o Hobbiton Movie 
Set, onde foram rodadas cenas dos filmes 
“Senhor dos Anéis” e a “Trilogia Hobbit”.
De tarde, continuação para Waitomo e 
visita das famosas grutas. Trata-se de 
um complexo de cavernas subterrâneas 
que se estendem por quilómetros a fio, 
nas entranhas da ilha do Norte na Nova 
Zelândia. Continuação da viagem para 
Auckland.
Chegada ao Hotel Stamford Plaza Au-
ckland 4* ou similar.
Check-in. Distribuição dos quartos.
Saída para jantar no restaurante panorâ-
mico na Aucklands Sky Tower e do qual 
se tem uma panorâmica sobre a cidade 
iluminada. Regresso ao hotel e alojament-

17º Dia - AUCKLAND / DUBAI 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para vi-
sita da cidade. Auckland é uma cidade 
localizada num istmo entre o Mar da Tas-
mânia e o Oceano Pacífico e, talvez por 

isso, conhecida pela “Cidade dos Velei-
ros”, dada a grande quantidade de velei-
ros que geralmente navegam na sua baía. 
Início da visita panorâmica pelo Bairro 
histórico de Parnell até a Mission Bay. Vi-
sita do Museu Auckland Maori, considera-
do um dos melhores no Hemisfério Sul e 
com uma coleção Maori única no Mundo.
Visita ao “All Blacks Experience”, um 
encontro guiado de última geração que 
mostra os All Blacks e as equipes nacio-
nais de preto, por meio de inovação e 
tecnologia excecionais. 
Essa experiência sensorial e interativa 
completa permite que os neozelandeses 
e visitantes internacionais celebrem a he-
rança, as conquistas e a cultura do rugby 
da Nova Zelândia.
Almoço no restaurante Sails ou similar, 
com vista sobre o porto e a ponte. Con-
tinuação para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída em voo regular da 
Emirates Airlines, às 18h15, com destino 
ao Dubai.
Refeições e noite a bordo.

18º Dia - DUBAI / LISBOA 
04h45 – Chegada ao Aeroporto do Dubai 
e mudança de avião.
07h25 – Partida  em voo regular da Emi-
rates Airlines, com destino a Lisboa.
12h00 – Chegada a Lisboa, ao Aeroporto 
Humberto Delgado.


