
16 Dias
Réveillon na Austrália e Nova Zelândia 

“NÃO EX-
ISTE LUGAR 
DISTANTE 
PARA 
AQUELES 
QUE SE 
PERMITEM 
SONHAR!”

Comece a MONTAR
SUA VIAGEM aqui!

RÉVEILLON NA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

Saída garantida do Rio de Janeiro

25/12: Rio de Janeiro / Santiago

Apresentação por conta no aeroporto do Rio de Janeiro e embar-
que para Santiago. Apresentação no hotel e acomodação por 1 noi-
te. Inclui café da manhã.

26/12: Santiago / Sydney

Apresentação por conta no aeroporto de Santiago e embarque 
para Sydney.

27/12: Sydney / Melbourne

Imigração e alfândega em Sydney e embarque para Melbourne.

 Chegada em Melbourne. Receptivo pelo representante local, tras-
lado privativo ao hotel e acomodação por 3 noites. Restante do dia 
livre.

28/12: Melbourne

City tour de meio dia aos principais atrativos da cidade. Inclui ticket 
ao mirante Eureka.



 29/12: Melbourne

Passeio de um dia inteiro à Great Ocean Road, que é considerada uma das mais belas rodovias litorâ-
neas do mundo, e onde estão localizados os Doze Apóstolos, cartão postal do estado de Victoria. 

30/12: Melbourne / Sydney

Traslado privativo para o aeroporto de Melbourne e embarque para Sydney. Traslado privativo para o 
hotel e acomodação por 4 noites. Restante do dia livre. 

31/12: Sydney

City tour de meio dia aos principais atrativos da cidade, seguido de um minicruzeiro pela baía de Sydney, 
com almoço a bordo. Inclui ticket do Aquário de Sydney e do Sydney Wildlife World.

 01 e 02/01: Sydney

Dias livres. Consulte seu agente de viagens para dicas e sugestões de passeios ou atividades.

 03/01: Sydney / Queenstown

Traslado privativo para o aeroporto de Sydney e embarque para Queenstown.

 Chegada em Queenstown, recepção, traslado para o hotel e acomodação por 4 noites.



 04/01: Queenstown

City tour de meio dia aos principais atrativos da cidade. Restante 
do dia livre. À noite jantar no restaurante da Skyline Gondola 
(tipo buffet internacional).

 05/01: Queenstown

Passeio de 5 horas ao Mount Aspring National Park, incluindo 
caminhada guiada pelo parque nacional com floresta milenar e 
jet boat no Rio Dart River.

 06/01: Queenstown

Dia livre. Consulte seu agente de viagens para dicas e sugestões 
de passeios ou atividades.

 07/01: Queenstown / Auckland

Traslado privativo para o aeroporto de Queenstown e embar-
que para Auckland. Traslado privativo para o hotel e acomoda-
ção por 2 noites. Restante do dia livre.

 08/01: Auckland

City tour de meio dia pelos principais atrativos da cidade. Res-
tante do dia livre. Fale com um agente de viagens para dicas, 
sugestões e reserva de passeios ou atividades. 

09/01: Auckland / Santiago / Rio de Janeiro

Translado privativo ao aeroporto de Auckland, embarque para 
Santiago e conexão para o Rio de Janeiro.

Todos os serviços mencionados acimas podem ser completamen-
te adaptados de acordo com os seus interesses. Os preços va-
riam de acordo com a época escolhida, número de passageiros 
e dos serviços que serão adquiridos. 

Para pedir uma simulação de preço ou customizar o seu itinerá-
rio, por favor entre em contato pelo e-mail: ana@toptripviagens.
com ou preencha o formulário abaixo:  

 



“MONTE SUA 
VIAGEM”
Organizamos viagens para todo o mundo e quanto 
mais difícil e desafiador for, para nós será melhor. Se 
você tem alguma ideia na cabeça e precisa de ajuda 
para desenvolver um plano de viagem ou apenas preci-
sa viabilizar o plano que você mesmo já preparou, en-
tre em contato

ANA GUSSO
ana@toptripviagens.com
Austrália: +61 433126136


