
 Подорожуйте легко з Романом Гринишиним:  
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua 

 
Тур в Нову Зеландію 

 
17 – 30 січня, 2018 

Запрошуємо Вас відпочити разом та яскраво провести час в незабутніх місцях Нової Зеландії! 

Унікальна культура і історія Нової Зеландії, а також її неповторна природа і мальовничі пейзажі 

гарантовано перетворять Ваш тур до Нової Зеландії в захоплюючу подорож. Ви побуваєте в 

таких унікальних місцях , як, Льодовик Франца Джозефа, відвідаєте найбільший акваріум  на 

острові, побуваєте на Мисі Рейнга, де густий тропічний ліс росте просто на кам’яних скелях, які 

знаходяться у морі, та ще багато чого неймовірного. Перевага нашого туру в тому, щоб 

мандрувати немасовими маршрутами і відвідувати такі місця в Новій Зеландії, про які багато 

хто навіть не здогадується.  

 
Вартість участі у поїздці складає: 

При реєстрації до 1 листопада – 5 150 USD 

При реєстрації до 1 січня 2018р – 5950 USD  

Поїздка передбачає перебування як на 

Північному, так і на Південному островах. 

Та приємний бонус– день в Гонконзі (Сінгіпурі)! 

 

Виліт з Києва – 17 січня 2018 

Повернення в Україну – 30 січня 2018 

Група включає 8-10 учасників 

 

Реєстрація та перша проплата здійснюється в 

розмірі $3000  

 

Решта суми оплачується після отримання візи або 

до 10 січня 2018р 

 

Вартість участі у поїздці складає: 

При реєстрації до 1 листопада – 5 150 USD 

При реєстрації до 1 січня 2018р – 5950 USD  

Поїздка передбачає перебування як на 

Північному, так і на Південному островах. 

Та приємний бонус– день в Гонконзі (Сінгіпурі)! 

 

Виліт з Києва – 17 січня 2018 

Повернення в Україну – 30 січня 2018 

Група включає 8-10 учасників 

 

Реєстрація та перша проплата здійснюється в 

розмірі $3000  

 

Решта суми оплачується після отримання візи або 

до 10 січня 2018р 

 

 

 

 

mailto:roman@travelite.com.ua


Попередня програма поїздки 

  

День Дата Подія Місце 

1 Ср,  

17.01.18 

Виліт з Борисполя.  

Прибуття в аеропорт Сінгапуру/Гонконгу. 

Поселення в готель 

Окленд 

2 Чт,  

18.01.18  

Прогулянка містом. 

Виліт на Окленд 

Приліт в Окленд 

Сінгапур/ 

Гонконг 

3 Пт, 

19.01.18

. 

Відвідування найбільшого в Новій Зеландії Акваріуму Келлі 

Тарлтон, який включає найдовший підводний тунель ($39). 

Підйом на найвищу вежу Південної Півкулі – Скай Тауер (328м) 

($30) 

Переїзд на Північ.  

Окленд 

4 Сб, 

20.01.18 

(За можливості) Відвідування Мису Рейнга з неймовірним 

краєвидом на північ, схід та захід. 

Купання на Пляжі Ninety Miles – найдовший пляж в Новій 

Зеландії. 

Відвідування Бухти Островів. 

(За можливості) Відвідування острову-вулкану Уайт Айленд. 

Переїзд до м. Квінстаун 

Північна 

частина 

Північного 

Острову 

5 Нд, 

21.01.18 

Переїзд до м. Роторуа 

(За бажанням): відвідування Хоббітону – місця, де знімався фільм 

«Хоббіт» і «Володар перстнів» – справжнього Середзем’я посеред 

мальовничого угіддя поблизу Матамати на північному острові Нової 

Зеландії. Захоплюючий краєвид – хребти гір Каімаі та пагорби, вкриті 

зеленню – відкривається прямо зі знімального майданчика. ($80) 

Відвідування «Країни геотермального дива» Уаі-о-Тапу (активної 

геотермальної території). 

Відвідування водоспаду Хука (найбільшого на річці Уаікато. Річка, 

яка зазвичай 100 метрів завширшки, спадає з висоти 20 метрів крізь 

20-метрову ущелину). 

(За бажанням): Відвідування Долини Ваймангу, де знаходяться два самих 

найвищих гейзери Нової Зеландії – 30м. ($37) 

Вечеря на озері Таупо (кратерне озеро, яке славиться фореллю, 

гарячими джерелами та чудовим краєвидом).  

Роторуа 



6 Пн, 

22.01.18 

(За бажанням): відвідування ферми столового винограду 

«LustyTableFarm». 

Переїзд до м Нейпір. 

Прогулянка містом Нейпір. Місто відоме на весь світ своєю 

архітектурою в стилі Арт Деко. 

(За бажанням): відвідування найбільшого у світі місця гніздування 

бакланів ($65). 

Нейпір та 

передмістя 

 

7 Вт, 

23.01.18 

Переліт до м. Квінстаун. 

Обід в ресторані з панорамним видом Стратосфера. 

Переїзд в м. Кромвель. 

(За бажанням): Катання на каное по р. Клута ($20) 

Квінстаун 

8  Ср, 

24.01.18 

Переїзд до парку Гори Кука  

Відвідування національного парку Гори Кука 

Відвідування Льодовика Франца Джозефа 

Повернення в м.Кромвель. 

Кромвелл 

9 Чт, 

25.01.18 

(За бажанням): відвідування черешневого саду преміум класу. 

Переїзд в м. Теану. 

(За бажанням): Відвідування печери світлячків Те Ану ($80 на човні) 

Кромвелл 

Теану 

10 Пт, 

26.01.18 

Поїздка до захоплюючої Мілфордської затоки (всесвітньо відомого 

природного дива. Ніде більше у Фіордленді гори не стоять прямо в 

морі. Густий тропічний ліс росте просто на каміннях скель, а стрімкі 

води спадають у море із висоти декількох сотень метрів).  

Відвідування водоспаду - СазерлендФолс. 

Мілфордсь

ка затока 

або 

Теану 

11 Сб, 

27.01.18 

Переїзд в Квінстаун  

(За бажанням): відвідування яблучного саду. 

Відвідування мосту банджіджампінгу Каварау Брідж. 

Прогулянка по м. Квінстаун. 

Квінстаун 

12 Нд, 

28.01.18 
Переліт у м. Окленд. 

Квінстаун 

Окленд 

13 Пн 

29.01.18 
Виліт до України. 

Окленд 

14 Нд 

30.01.18 
Приліт до України. 

Бориспіль 

 


