
DUBAI -AUSTRÁLIA –E- NOVA ZELÂNDIA 
VIAJE COM O PE.LUCAS  

Confira o Roteiro desta viagem inesquecivel a DUBAI-AUSTRÁLIA-NOVA ZELANDIA onde 
passaremos pelas lindas cidades de MELBOURNE/ SYDNEY/ QUEENSTOWN/ AUCKLAND/ DUBAI  
A vida é feita de momentos que Deus nos proporciona. E vivemos uma só vez. Aproveite o 
intervalo e venha viajar com o Pe. Lucas(seu endereço na última página). E Ótima viagem.  

 
1º.dia  BELO HORIZONTE/SÃO PAULO/DUBAI 
Apresentação no aeroporto de Confins para embarcar no voo doméstico para S.Paulo, e conexão 
no voo da Emirates para 

 
2º.dia  DUBAI 
Chegada prevista as 21.15h. Hospedagem no hotel do aeroporto 
 
3º dia:  DUBAI/MELBOURNE 
Apresentação as 07.30h no balcão da Emirates, para check in no voo EK que sai as 10.15h com 
destino a  

 
4º dia:  MELBOURNE 
Chegada prevista as 06.35h no aeroporto de Melbourne, imigração australiana.  



Recepção feita por um guia que fala português, e a seguir vamos fazer o city tour visitando os 
principais atrativos de Melbourne. Inclui ticket do mirante Eureka Skydeck 88.. 
Traslado ao hotel. Check in as 14.00h. 

 
5º dia:  MELBOURNE 
Café da manha. Hoje o passeio é de dia inteiro à Great Ocean Road (cerca de 13h), considerada 
uma das mais belas rodovias litorâneas do mundo, passando por lindas praias e levando às 
famosas formações rochosas Doze Apóstolos. 
  
6º dia:  MELBOURNE 
Café da manhã no hotel. Visita ao parque HEALESVIELLE, onde veremos o tão esperado canguru 
e muitos outros animais. Passeio de meio período. Restante do dia livre. 

 
7º. Dia  MELBOURNE/SYDNEY 
Café da manha. Traslado do hotel ao aeroporto de Melbourne para embarcar com destino a 
SYDNEY: Chegada, recepção por um guia que fala português, traslado ao hotel. 
 
8º.dia  SYDNEY 
Café da manhã. Dia de  CITY TOUR   de meio dia pelos principais atrativos de Sydney, passando 
pela famosa Opera House, a imponente Harbour Bridge, entre outros. Em seguida, minicruzeiro 
pela baía de Sydney, com almoço a bordo (não inclui bebidas). Inclui ticket do Aquário de Sydney e 
do Sydney Wildlife World. 
  
9º dia:  SYDNEY  
Café da manhã.  Dia livre.  

  
10º dia:  SYDNEY/ QUEENSTOWN  



Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para embarcar com destino a QUEENSTOWN: 
Chegada, recepção por um guia que fala português, e traslado para o hotel.  

 
11º. Dia: QUEENSTOWN – MILFORD  SOUND – QUEENSTOWN                 
Café da manhã. Passeio de um dia inteiro ao Estreito de Milford passando pelo Parque Nacional de 
Fiordland ao longo do Lago Wakatipo, com almoço tipo buffet incluso. No vale de Cleddau, tempo 
para um minicruzeiro, onde é possível observar paredes encapadas de granitos, o majestoso Pico 
Mitre, Cataratas Bowen, golfinhos (com sorte), leões marinhos, etc. O retorno a Queenstown pode 
ser de avião (opcional e não incluso) para economizar tempo e ser menos cansativo. Este passeio 
depende das condições climáticas. 
  
12º. Dia QUEENSTOWN 
Café da manha. CITY TOUR de meio dia pelos principais atrativos da cidade. 
À noite, apresentação por conta própria na Skyline Gondola para jantar tipo buffet  internacional 
com uma incrível vista da cidade a seus pés. 

 
13º. Dia QUEENSTOWN/AUCKLAND 
Café da manha. Traslado ao aeroporto de Queenstown para embarcar com destino a 
AUCKLAND: Chegada, recepção feita por um guia em português e traslado para o hotel.  
 
14º.  Dia AUCKLAND 
Café da manhã. CITY TOUR de meio dia pelos principais atrativos da cidade como Distrito central 
de negócios, campus da Universidade/Alberta Park, America’s Cup Village, Auckland Harbour 
Bridge, Auckland War Memorial Museum (ticket de entrada não está incluído), área de Parnell Rise, 
que é famosa pelas compras, além de Mission Bay.  Restante do dia livre. 

  



15º. Dia AUCKLAND/ DUBAI 
Café da manha. Manhã livre. Check out as 12h00.  
No horário previamente combinado, traslado do hotel ao aeroporto de Auckland para embarcar no 
voo da  Emirates que sai as 18.10h com destino a Dubai.   

 
16º. DIA DUBAI 
Chegada no aeroporto internacional de Dubai. Imigração. Recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem e descanso. 
A tarde opcional ao SAFARI DO DESERTO, passeio de Jeep 4X4 pelo deserto, e jantar 
(churrasco beduíno). Retorno ao hotel. 

 
17º. Dia DUBAI 
Café da manhã no hotel. CITY TOUR pela cidade mais moderna do Oriente médio,  cidade 
planejada no deserto, onde abriga os maiores shopping center, shopping com pista de esqui, 
mercado de ouro etc. 
Restante do dia livre, aproveite para conhecer os fabulosos parques temáticos. 
 
18º. Dia DUBAI/SÃO PAULO/BELO HORIZONTE 
Café da manhã. Bem cedo traslado do hotel ao aeroporto para embarcar no voo da Emirates, com 
destino ao Aeroporto de Guarulhos e conexão para BELO HORIZONTE. 
 
   FIM DE NOSSOS SERVIÇOS 

 
OBS. O roteiro e serviços poderão ter alterações sem prejuízo para os clientes. A documentação é 
de total responsabilidade de cada cliente. O Pe. Lucas ajuda na documentação do passaporte. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
- Passaporte Brasileiro com validade mínima de 6 meses, da data do embarque 



- Visto de entrada na AUSTRALIA 
- Cartela internacional da vacina contra Febre amarela. 

 
CHECK IN:  14H00  CHECK OUT: 12H00 

MELBOURNE:   Hotel  Vibe Savoy ou similar .  
SYDNEY:    The Grace Hotel Sydney ou similar  
QUEENSTOWN:  -  Novotel Queenstown Lakeside ou similar  
AUCKLAND:  - Rendezvous Grand Hotel Auckland ou similar  
DUBAI 
IDA: hotel Dubai International airport, ou similar 
VOLTA:  hotel  Rihab Rotana ou similar 
 
NOSSO PACOTE INCLUI:  
 
AUSTRALIA e NOVA ZELANDIA 
- Passagem aérea internacional e interna em classe econômica; 
- Taxas de embarque; 
- Serviço de guia em português na Austrália e Nova Zelândia; 
- Traslados privativos aeroporto / hotel / aeroporto; 
- passeios privativos mencionados; 
- refeições mencionadas; 
- maleteiro; 
- Acomodações mencionadas com taxas e café da manhã; 
- Kit de viagem Kangaroo Tours; 
- Taxa de IRRF 
 
DUBAI:  
- ida:  01 noite de hotel no aeroporto de Dubai , sem café da manhã; 
- retorno: 02 noites de hotel na cidade de Dubai, com café da manhã; 
- Visto de 01 entrada nos Emirados Árabes 
- Traslado de chegada e saída 
- City tour 
- Taxa de IRRF  

 
HOTEIS PREVISTOS ou similar:  Categoria Primeira 



 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
- Despesas com documentação e vistos consulares; 
- Excesso de bagagem; 
- Passeios opcionais; 
- Refeições não mencionadas como incluídas; 
- Antecipação no horário de chegada (early check in); 
- Prorrogação no horário de saída (late check out); 
- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 
- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro; 
- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, 
gorjetas, consumo de minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro. 

 
AUSTRALIA + NOVA ZELANDIA E DUBAI 

HOTEIS PREVISTOS ou similar:  Categoria Primeira 
PREÇO POR PESSOA, em apto duplo> 
Grupo mínimo de 25 pagantes:  USD 9.817,00 + USD 338,00 
Adicional para apto single: USD 2.265,00 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal  de 25%  - no ato da reserva 
Complemento do sinal = 25%, Cheque pré datado para 30 dias após o primeiro sinal 
Saldo em 9 vezes sem juros, no cartão de credito VISA ou MASTER 
(O cartão será debitado a partir do pagamento do 2º.sinal) 
(Obs: o cartão deverá ter o limite total do saldo) 
Ou 40% de entrada no ato da reserva 
Saldo em  cheques pré  datados, ultimo vencimento 15/10/2016 

 
Pe. Lucas de Paula Almeida – Avenida José Cleto, 320, apto 304, bloco B – Cep. 31155-290- BH- 

TEL. (031)34260069- 34269913- 999309913-VIVO – 989679646- OI – 995220069-TIM                 
Site: www.padrelucas.com.br, www.padrelucasperegrinacoes.com.br,  
Email: padrelucas@terra.com.br, 
Face book: https://www.facebook.com/pedrelucas, 
Face book: https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/ 
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