
 

 
Nova Zelanda, estiu als antípodes  
Del 19 de febrer al 6 de març del 2023 

 

El Club del Viatger se’n va a l’altra punta del món, a les nostres veritables antípodes i ho fa a la 
millor època de l’any, a la primavera austral, perquè és aquest el moment en què els prats estan 
més verds, l’aigua baixa de tots costats, els cims encara estan blancs i els milions de xais que 
també poblen el país semblen estar més feliços que mai. Per molt que hagis sentit o llegit sobre 
Nova Zelanda, la bellesa dels seus paisatges, la seva llum, la seva infinita verdor, la seva 
increïble natura  i la seva gent us faran sentir molt feliços i afortunats de poder-hi viatjar i us farà 
oblidar la distància que ens separa i molt, molt aviat entendreu que haurà valgut la pena fer el 
llarg viatge. En el nostre recorregut per les illes nord i sud veurem les muntanyes més altes 
d’Oceania, navegarem per profunds fiords, gaudirem de les salvatges costes del Pacífic Sud, 
conviurem amb la intensa i fascinant cultura indígena dels Maoris, visitarem reserves termals, 
parcs naturals i les ciutats més importants del país. Nova Zelanda és un país intens que no deixa 
indiferent a ningú i que combina a la perfecció una atmosfera de serenitat i pau amb un 
aprenentatge de noves perspectives de vida que “rejoveneixen” a tothom que la visita. No us 
deixeu perdre el “viatge de la vostra vida” a un dels països més desconeguts i meravellosos del 
món 

Itinerari 

 Volem cap a les antípodes           Diumenge,dilluns 19 i 20 de febrer 

A mitja tarda, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels punts de recollida acordats cap a l’aeroport de Barcelona, 
per embarcar cami a Auckland. Aquest trajecte cap al est i el canvi horari ens farà arribar a Nova Zelanda el dia 21 de 
febrer. 
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 Kia Ora – Benvinguts a Nova Zelanda!        Dimarts, 21 de febrer 

Després d’un llarg, però confortable vol, aterrarem a Auckland, Nova Zelanda.  Un cop passats els tràmits d’immigració i 
recollim els equipatges, ens trobarem amb el nostre guia local que ens acompanyarà al centre d’Auckland, la ciutat més 
gran de Nova Zelanda, situada a l’illa nord i on passarem les dues properes nits en un cèntric hotel de 4 estrelles.  Després 
de deixar les coses a les nostres habitacions i descansar una estona, farem una primera passejada guiada pel centre de 
la ciutat que és pràcticament l’antípoda de Barcelona i prendrem un sopar lleuger.  Avui anirem aviat a dormir per refer-
nos del llarg viatge i acostumar-nos al nou horari. 

 Visitem Auckland i el Parc Nacional Muriwai                Dimecres, 22 de febrer 

Després d’esmorzar començarem la visita guiada d’Auckland per visitar els punts més importants de la ciutat. Pujarem a 
la Sky Tower des d’on gaudirem d’una vista única sobre la ciutat, el seu port i l’oceà Pacífic que l’envolta, continuarem 
cap al Museu d’Auckland que allotja una valuosa col·lecció d’objectes maorís i visitarem l’Auckland Domain, un parc de 
grans dimensions en el que es troba el Museu del Memorial de la Guerra. Dinar a un restaurant de la ciutat. A la tarda 
sortirem en autocar fins al Parc Nacional de Muriwai, situat a la costa oest i amb unes platges de sorra negra amb 
espectaculars vistes sobre el mar de Tasmània. A darrera hora de la tarda retornarem a l’hotel a Auckland.  Sopar en un 
restaurant local i allotjament. 

 Auckland – Rotorua           Dijous, 23 de febrer 

Travessem la regió agrícola de Matamata, coneixem les zones termals amb guèisers i fang bullent i gaudim d’un 
tradicional sopar maori. 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar en direcció sud-oest cap a la comarca agrícola de Waikato fins a Matamata. Per 
gaudir d’aquest meravellós escenari pujaren en góndola, que en un suau i pintoresc passeig de 900 metres gaudirem 
d'unes vistes espectaculars de la ciutat de Rotorua, el llac Rotorua i les zones geotèrmiques. Dinar en el restaurant del 
cim del mont Ngongataha. 

Continuació cap a Rotorua on visitarem Rainbow Kiwi Encounter, parc dedicat a la conservació del curiós kiwi, la peculiar 
au nacional que es troba en perill d’extinció i un dels símbols del país. Continuarem en autocar cap a una de les zones 
termals que envolten la ciutat de Rotorua i quedarem impressionats amb els guèisers que expulsen aigua, cascades 
d’aigua calenta, pous de fang bullent i l’olor de sofre que ho envolta tot. Aquest vespre farem un tradicional sopar “Hangi”  
i ens submergirem en un ambient típicament maori.  Acabat el sopar, anirem cap a l’hotel a Rotorua on ens allotjarem 
una nit. 

 Rotorua – Vol a Christchurch – Kaikoura              Divendres, 24 de febrer 

Avui, coneixem Rotorua i fem un creuer pel seu llac, volem a Christchurch i anem a Kaikoura. 

Esmorzar a l’hotel i sortida per fer una visita panoràmica de la ciutat de Rotorua que amb els seus 65.000 habitants és 
una de les més grans de l’illa nord i seguirem fins al “llac champagne”, un llac natural d'aigües calentes de la zona termal 
de Wai-O-Tapu. El nom de Champagne Pool es deu a les abundants emanacions de diòxid de carboni que recorden les 
bombolles en un got de xampany.  A mig matí anirem cap al llac Rotorua i embarcarem en un vaixell per fer un petit 
creuer pel llac mentre gaudim de l’entorn, dinem i escoltem al nostre guia com ens explica les històries maoris de les 
tribus de la contrada. Després de desembarcar, ens traslladarem cap a l’aeroport per facturar les maletes i volar a 
Christchurch. A l’arribada a Christchurch, ens estarà esperant un autocar per continuar camí fins al poble de  Kaikoura, 
a 180 km al nord, on soparem i ens allotjarem. 

 Kaikoura – Hanmer Springs      Dissabte, 25 de febrer 

Fem un creuer per la badia de Kaikoura per veure balenes i anem a Hanmer Springs. 

Després d’esmorzar embarcarem en un vaixell per fer un creuer a través de la badia de Kaikoura, una de les zones 
marítimes del país amb més probabilitats de veure balenes, ja que és un lloc on es troben corrents d’aigua fredes i 
calentes que creen les condicions necessàries perquè les seves aigües siguin molt riques en aliments per la fauna de 
l’oceà i això ha fet que moltes espècies, entre elles les balenes, s’hi trobin molt a gust i hi passin llargs períodes.  Després 
de dinar a un restaurant, continuarem viatge cap a l’interior de l’illa Sud fins a Hanmer Springs, una coneguda estació 
termal en mig de bonics i frondosos boscos on ens podrem banyar a les seves piscines de roca relaxants o ens els spas 
naturals d’aigües sulfuroses i relaxar les nostres ments abans de continuar cap al nostre hotel.  Sopar i allotjament. 
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 Hanmer Springs – Punakaiki – Franz Josef              Diumenge, 26 de febrer 

Visitem Punakaiki i les Pancake Rocks, Greymouth, Hokitika i Franz Josef. 

Esmorzar i sortida en autocar en direcció a la costa occidental de l’illa el Sud que ens portarà a través del Lewis Pass, la 
població de Reefton i el Parc Nacional de Paparoa fins arribar a Punaikiki on farem una visita a peu de les impressionants 
“Punakaiki Pancake Rocks”, roques que han sigut erosionades per la fúria del mar fins a aconseguir la seva forma 
característica. Seguirem viatge cap a Greymouth i Hokitika.  Dinar a un restaurant en ruta i continuació fins a Franz Josef, 
població situada dintre del Parc Nacional Westland amb una natura excepcional i punt de partida de les millors excursions 
sobre les glaceres dels Alps del Sud. A l’arribada a Franz Josef i depenent de la climatologia, farem un inoblidable vol 
panoràmic en helicòpter amb aterratge al camp de gel sobre la glacera Franz Josef o la glacera Fox (depenent dels 
vents). Si la climatologia no ens acompanyés, ho faríem demà al matí.  Aquestes glaceres són les més impressionants 
dels Alps del Sud i arriben gairebé fins al mateix mar de Tasmània.  Sopar i allotjament a Franz Josef. 

 Franz Josef – Lake Wanaka        Dilluns, 27 de febrer 

Visitem una granja de salmons al llac Paringa, recorrem la meravellosa ruta del Haast Pass i arribem a l’idíl·lic poble de 
Wanaka. 

Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció sud passant per Fox Glacier i seguint la carretera que voreja el Parc Nacional de 
Mount Cook fins a arribar al llac Paringa on visitarem una granja de salmons i dinarem a base d’aquest peix que a Nova 
Zelanda és d’una gran qualitat. A la tarda farem una de les rutes escèniques més boniques del país que ens portarà al 
llarg de riu Haast fins a dalt del pas de muntanya del mateix nom per baixar després seguint les muntanyes McKerrow, 
vorejant els llacs de Wanaka i Hawea i acabar el recorregut d’avui a la població de Wanaka, situada a l’extrem sud del 
seu llac i envoltada de magnífiques muntanyes.  Sopar i allotjament. 

 Lake Wanaka – Cromwell – Te Anau      Dimarts, 28 de febrer 

Visitem Cromwell, Celler Gibbston Valley - Te Anau i el seu llac i les fascinants coves de les larves lluminoses 

Després de l’esmorzar a l’hotel continuarem el nostre viatge en direcció Sud passant per Cromwell, pararem en un “hort 
de carretera” on podrem veure la diversitat de fruites i verdures de la zona, seguim fins al celler Gibbston Valley on farem 
la visita i els tast de 3 vins. Dinar en la mateixa bodega. 

Continuarem la ruta seguint la riba del meravellós llac Wakatipu i arribarem al poble de Te Anau, porta d’entrada al Parc 
Nacional del País dels Fiords i una de les destinacions turístiques més importants de Nova Zelanda. Embarcarem en una 
barca per travessar el llac de Te Anau i fer una visita a les impressionants coves de les larves lluminoses. Una part de la 
visita la farem en barques i una altra a peu.  Quedarem meravellats i fascinats amb els milers de puntets de llum del 
sostre de les cavernes i ens explicaran el perquè d’aquest fenomen de la natura. També en vaixell tornarem cap a Te 
Anau. Trasllat al  nostre hotel per sopar i on ens allotjarem una nit. 

 Te Anau – Doubtfull Sound – Queenstown       Dimecres, 1 de març 

Visitem El llac Manapouri, el meravellós fiord Doubtful i paisatges remots de camí a Queenstown 

Esmorzar i sortida en autocar cap al Sud fins al llac de Manapouri per creuar en vaixell el seu braç més sud-occidental i 
continuar per carretera a través del bonic Wilmot Pass fins arribar a un dels braços del fiord Doubtful que també es coneix 
com la “cova profunda” i on tornarem a embarcar per fer un creuer inoblidable a través de les seves tranquil·les i 
cristallines aigües envoltades de murs de més de 1000 m d’altitud i cascades d’aigua i on molt probablement veurem 
foques, pingüins i dofins. Aquest serà sense dubte und dels punts culminants del nostre viatge per Nova Zelanda. Avui 
gaudirem d’un senzill dinar tipus pícnic.  Acabat el creuer continuarem viatge a través d’un territori extremadament remot 
i amb una pau immensa fins a l’emblemàtica ciutat de Queenstown, el centre turístic més important de l’illa Sud i situada 
en mig d’un meravellós entorn de llacs, muntanyes i natura en estat pur. Sopar i allotjament en el nostre hotel on passarem 
les dues properes nits. 
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 Queenstown – Arrowtown              Dijous, 2 de març 

Visitem Arrowtown, remuntem el riu Dart en llanxa a reacció, pugem en telefèric fins al Bob’s Peak i passegem per 
Queenstown 

Després de l’esmorzar, gaudirem d’una experiència “forta” amb un divertit recorregut en una llanxa a reacció per les 
aigües del riu Dart que ens portarà contra corrent tot creuant espectaculars masses forestals. Durant el trajecte farem 
algunes parades per endinsar-nos als boscos i rebre explicacions sobre la magnífica flora de la regió. En acabar anirem 
fins a Arrowtown, visitarem aquest pintoresc i antic poble miner on al segle XIX es va descobrir una important mina d’or, 
la més gran del país. Passejar pels seus cuidats carrers ens farà recular 150 anys en el temps. 

Dinar en un restaurant local i tornem a Queenstown, on tindrerm una estona lliure per passejar pels carrers d’aquesta 
animada població plena de botiguetes, bars i llocs amb encant o per acostar-nos a tocar les fredes aigües del llac 
Wakatipu. 

Avui soparem al cim del Bob’s Peak, i per això prendrem el telefèric panoràmic des d’on gaudirem d’una immillorable 
panoràmica de Queenstown, el llac Wakatipu i les muntanyes del voltant.  Retorn al nostre hotel. 

 Península d’Otago – Dunedin       Divendres, 3 de març 

Visitem una interessant granja de xais i la península d’Otago amb els seus penya-segats i colònies d’aus. 

Després de l’esmorzar, deixarem enrere Queenstown i continuarem viatge en direcció cap a la costa oriental de l’illa.  La 
primera parada la farem a una interessant granja d’ovelles on ens explicaran la importància d’aquests animals i de la 
indústria de la llana en aquest país i és que no és per casualitat que a Nova Zelanda hi visquin tan sols 3 milions de 
persones i 60 milions de xais!! Dinar en ruta i continuació a través de paisatges literalment sembrats de xais cap a la 
península d’Otago,  una llengua de terra d’origen volcànic i envoltada de penya-segats que s’endinsa en l’oceà Pacífic a 
la costa oriental i que és una àrea que també es coneix com la “capital de la vida salvatge del país” perquè hi viuen 
nombroses colònies de diferents animals.   Nosaltres visitarem la colònia dels increïbles pingüins d’ulls grocs a Nature’s 
Wonder i el Royal Albatross Centre amb la seva colònia d’aus. Acabades les visites, un curt recorregut ens portarà fins 
a la ciutat de Dunedin, coneguda com l’Edimburg del Sud i una de les més meridionals del país. Sopar i allotjament. 

 Dunedin – Moeraki Boulders – Christchurch        Dissabte, 4 de març 

Coneixem la molt britànica ciutat de Dunedin, la platja de Moeraki Boulders i arribem a Christchurch 

Després de l’esmorzar farem una visita panoràmica de Dunedin que ens recordarà molt a les ciutats d’arquitectura 
victoriana del Regne Unit i que avui en dia és la seu d’una de les universitats més importants del país. Seguirem viatge 
en autocar cap al nord per visitar una de les platges més peculiars i amb més personalitat del país, la platja de Moeraki 
Boulders que ens sorprendrà amb les seves capricioses formacions rocoses rodones, formades gràcies a l’erosió de les 
onades del Pacífic. Després d’un bon dinar, continuarem cap al nord, a vegades seguint la costa pacífica i a vegades a 
través de les planes interiors, passant per Oamaru i Timaru, fins a la ciutat de Christchurch, la segona més gran del país 
i també amb una clara influència britànica en el seu paisatge urbà.  Sopar i allotjament. 

 Christchurch – Comencem la tornada      Diumenge, 5 de març 

Després de l’esmorzar a l’hotel, farem una passejada pel centre de Christchurch, ciutat de 360.000 habitants que és la 
gran porta d’entrada a l’illa sud i que s’està recuperant molt ràpidament dels forts terratrèmols que va patir als anys 2010 
i 2011. Trasllat cap a l’aeroport de la ciutat per començar el viatge de tornada a Barcelona, el nostre trajecte, tindrà dues 
parades. 

 Arribada a Barcelona             Dilluns, 6 de març 

Arribada a Barcelona, on el bus del Club del Viatger ens tornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada pre-viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida 

 Vols internacionals a Auckland i des de Christcharch 

 Vol de Rotorua a Christchurch 

 Taxes i impostos inclosos 

 Facturació d’una maleta de fins a 20 kg per persona 

 Bus privat durant tot el recorregut 

 Guia local de parla castellana durant tot el recorregut  

 12 nits d’allotjament a hotels de primera classe i primera classe superior. En algun cas ens podrem allotjar en un 
hotel de 3 estrelles, però aquesta categoria “inferior” quedarà compensada per la seva situació. 

 2 nits al Sky City Hotel o similar a Auckland 

 1 nit a l’hotel Pullman Rotorua o similar a Rotorua 

 1 nit a l’hotel Sudima Kaikoura o similar a Kaikoura 

 1 nit a l’hotel Hanmer Springs o similar a Hanmer Springs 

 1 nit a l’hotel Scenic Franz Josef o similar a Franz Josef 

 1 nit a l’hotel Edgewater Resort o similar a Wanaka 

 1 nit a l’hotel Distinction Luxmore o similar a Te Anau 

 2 nits a l’hotel Qt Queenstown o similar a Queenstown 

 1 nit a l’hotel Distinction o similar a Dunedin 

 1 nit a l’hotel Crown Plaza o similar a Christchurch 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el recorregut 

 Aigua no embotellada, cafè i té inclosos en els àpats 

 Refresc o cervesa inclosos durant els dinars 

 Totes les visites i entrades segons l’itinerari 

 Propines pel conductor i guia local 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 Un obsegui del Club del Viatger per habitació 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les Begudes, excepte les mencionades en els inclosos 

 Les despeses de caire personal 

 Visat d’entrada a Nova Zelanda, tarifa aprox 50 € 

 Assegurança opcional de cancel·lació, que pot contractar a les nostres oficines per 325 € 

 

Preus 

Per persona compartint habitació doble ……………………………………………………………………………….  9.695 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………………………….  1.395 € 

Calendari de pagament 

1er dipòsit de 2.500 € abans del 15 d’agost 2022 

2n  dipòsit de 2.500 € abans del  15 de novembre 2022 

Resta de pagament 5 de gener  

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


