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Circuit Australia si Noua Zeelanda 

de la 4999 EUR / pachet / pers 

Perioada: 11.10.2018 - 26.10.2018 

Descriere Pachet 
Ziua 1. București – Auckland  
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni pentru zborul cu destinația Auckland. 
 
Ziua 2. Auckland  
Sosire și transfer la hotel. Timp liber la dispoziție pentru explorarea orașului pe cont propriu sau relaxare la piscina 
hotelului. Seara, cazare la hotel în zona Auckland. 
 
Ziua 3. Auckland  
Mic dejun. Se vizitează Muzeul Eroilor de Război, primul muzeu din Noua Zeelandă și Acvariul Kelly Tarlton Sea 
Life, ce găzduiește cea mai mare colonie de pinguini Antarctici, rechini, pisici de mare și căluți de mare. Seara, cină și 
cazare la hotel în zona Auckland.  
 
Ziua 4. Auckland – Waitomo – Rotorua   
Mic dejun. Plecare către Rotorua. Pe drum, oprire pentru a vizita Peșterile Waitomo, faimoase pentru licuricii ce 
înfrumusețează formațiunile naturale. Prezentare a tehnicilor artizanilor locali la Te Puia, Institutul de Arte și 
Meșteșuguri a Noii Zeelande. În continuare, se vizitează satul Mitai Maori, unde se poate observa stilul de viață 
tradițional al sătenilor. Seara, cină și cazare în zona Rotorua. 
 
Ziua 5. Rotorua – Queenstown  
Mic dejun. Vizită la Agrodome, pentru a observa diferitele exponate de la fermele locale. Se vizitează Parcul 
Rainbow Springs Wildlife, pentru a observa diferitele specii de animale, precum pasărea Kiwi - emblema țării. Seara, 
cazare la hotel în zona Queenstown. 
 
Ziua 6. Queenstown  
Mic dejun. Croazieră cu vederi panoramice spectaculoase asupra fiordului Milford Sound, printre ghețari, creste 
abrupte și cascade impresionante. Decorul este cunoscut în special din celebrul film „Stăpânul inelelor”. Seara, cazare 
la hotel în zona Queenstown. 
 
Ziua 7. Queenstown 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru cumpăraturi și explorarea orașului pe cont propriu. Seara, cazare la hotel în 
zona Queenstown. 
 
Ziua 8. Queenstown – Sidney 
Mic dejun. Tranfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația Sidney. Tur de oraș în Sidney. Se 
vizitează Opera din Sidney (exterior), Portul Darling și Golful Watson. Oprire la punctul panoramic “The Gap” pentru 
admirarea panoramei asupra orașului Sidney. Relaxare pe populara plajă Bondi. Seara, cazare la hotel în zona Sidney.  
 
Ziua 9. Sidney  
Mic dejun. Plecare spre Blue Mountains, rezervație naturală inclusă în patrimoniul UNESCO. Pe drum, oprire la 
Parcul Featherdale Wildlife, unde pot fi întâlnite și hrănite animale precum canguri, wallaby și emu. Masă de prânz și 
continuarea vizitei la Centrul de Aborigeni Waradah, pentru a experimenta spectacolul tradițional al băștinașilor. 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225    Fax: 0264 595145 
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

Seara, cazare la hotel în zona Sidney. 
 
Ziua 10. Sidney – Cairns 
Mic dejun.  Transfer la aeroport. Check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația Cairns, unul din principalele puncte de 
începere a excursiilor în zona Marii Bariere de Corali. Seara, cazare la hotel în zona Cairns. 
 
Ziua 11. Cairns  
Mic dejun. Croazieră de o zi la bordul navei Ocean Spirit, unde se pot desfășura activități precum admirarea Recifului 
de Corali,  observarea speciilor locale de păsări, scufundări sau snorkeling.  Seara, cazare la hotel în zona Cairns. 
 
Ziua 12. Cairns – Melbourne  
Mic dejun. Transfer la aeroport. Check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația Melbourne. Se vizitează Primăria, 
Catedrala Sf. Paul, Teatrele Princess și Regent și Grădinile Fitzroy. Seara, cazare la hotel în zona Melbourne. 
 
Ziua 13. Melbourne 
Mic dejun. Transfer către Parcul Național Phillip Island, unde se pot observa specii de animale precum: pinguini, 
wallaby, koala sau foci în habitatul natural. Masă de prânz și cazare la hotel în zona Melbourne. 
 
Ziua 14. Melbourne – București Otopeni  
Transfer la aeroport. Check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația București Otopeni.  
 
 Servicii neincluse în preț: 
• Asigurare medicală 
• Asigurare storno 
• Taxă de viză 
Grup minim pentru organizarea circuitului: 25 persoane. 
 

 • CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 

• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Auckland / Queenstown - Sydney / Sydney - Cairns / Cairns - Melbourne / 
Melbourne - Bucuresti (Inclus)  
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana (Inclus)  
- Taxe de aeroport (Inclus)  
- Cazare 13 Nopti in hoteluri de 3* si 4* cu Mic Dejun (Inclus)  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului (Inclus)  
- Asistenta turistica in limba romana (Inclus)  
- Croaziera la fiordurile neozeelandeze (Inclus)  
- Croaziera la Marea Bariera de Corali (Inclus)  
- intrari la obiectivele turistice (Inclus)  

Servicii neincluse 
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- Taxe de viza (Neinclus)  

Tarife Pachet 
 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 11.10.2018 15 4999 EUR  4799 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 11.10.2018 15 6499 EUR   

 
 
 

GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 

CONTACT 


