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هتلها

)*The Langham Hotel(5
)*Novotel Rotorua Lakeside(4
)*The George Hotel(5
)*The Waonui Forrest Retreat(4
)*Sofitel Queenstown(5
)*The Hermitage Hotel(5

آکلند
روترا
کرایستچرچ
فرانس ژوزف
نز
کوئی�تاون
مونت کوک

برنامهی سفر

 2شب آکلند  -وایتومو ( 4وعده غذا)
بازدید عبوری از خیابان  Queen Streetو  Tamaki Driveو Parnell Village
 :Harbor Bridgeاین پل در قسمت باال دست منطقه ی  Waitemata Harbourواقع شده است که دو خیابان  Marys Bayدر آکلند و  Northcoteدر شهر ساحل
شاملی نیوزیلند را به یکدیگر متصل می کند .این پل بخشی از بزرگراه شامره یک شامل آکلند است.
 :Mission Bayاین منطقه در حومه ی سواحل شهر آکلند در شامل نیوزیلند است و با توجه به مساحت بزرگ آن ،رستوران های بسیاری را در خود جای داده است.
منطقه ی  Mission Bay، 7کیلومرت به سمت رشق از مرکز شهر فاصله دارد و در قسمت جنوب ساحل  Waitemata Harbourبین دو منطقه  Orakeiو Kohimaram
واقع شده است.

برنامهی سفر
بازدید عبوری از محوطه ی زیبا و باغ مانند  :Michael Joseph Savage Memorial Gardenمایکل جوزف سویج نخستین ،نخست وزیر نیوزیلند و یکی از بزرگ
ترین و محرتم ترین نخست وزیران نیوزیلند بوده است.
اسکله ی  :Auckland Waterfrontاسکله ی آکلند در سمت جنوب خط ساحلی منطقه  Waitemata Harbourدر بندر شهر آکلند واقع شده که امروزه به یکی از مکان
های تفریحی  -رسگرمی و مورد بازدید عموم تبدیل شده است ،زیرا در گذشته این منطقه فقط تحت استفاده بنادر شهر آکلند بوده است.
رفنت بر فراز برج  Skyبرای مشاهده ی شهر زیبای آکلند به زاویه  360درجه .برج آسامن ( )Sky Towerیا برج مخابراتی در آکلند نیوزیلند .کار ساخت این برج از سال
 ۱۹۹۴آغاز شد و در سال  ۱۹۹۷پایان یافت .ارتفاع این برج عظیم ۳۲۸مرت است .هزینه ی ساخت این برج  ۵۰میلیون دالر آمریکا برآورد شدهاست .به طور میانگین
روزانه  ۱۱۵۰نفر از این برج دیدن میکنند.
گشت منطقه ی  Te Puiaو لذت بردن از آن Te Puia .در مرکز قبیله ی بومیان اولیه ی مائوری قرار دارد و تنها  5دقیقه از مرکز روترا فاصله دارد .در این منطقه
بازدید از استخر گل جوشان و چشمه ی آب گرم این منطقه یکی از مکان های مشهور مورد بازدید در نیوزیلند است و با هرنها و صنایع دستی این منطقه نیز آشنا
می شوید.

 2شب روترا  -ماتاماتا( 4وعده غذا)
بازدید از محیط زیبا و کامال بکر و طبیعی پارک این منطقه و آبشارش  Rainbow Springs Parkکه با فرود آمدن به سمت پایین هاله های رنگین به صورت رنگین
کامن پدید می آورد که این هاله ها به وضوح در آب شفاف و زالل این آبشار قابل مشاهده است.
بازدید از منطقه ی  Agrodome Farm Showشامل بازدید از شیوه چیدن پشم گوسفندان ،دوشیدن شیر و چگونگی غذا دادن به آنهاست .سوار شدن بر تله کابین
های  Gondola Rideو رفنت بر فراز کوه  Ngongotahuبرای دیدن مناظر زیبای اطراف منطقه Rotorua
بازدید از منطقه ی  Hobbiton Movie Set Tourکه برای ساخت فیلم ارباب حلقه ها از این مکان استفاده کرده اند.

 1شب کرایستچرچ ( 2وعده غذا)
دیدار از مرکز بین املللی قطب جنوب با سواری هاگلند( ،)Hagglund Rideکابینی که هم در خشکی و هم در دریا شام را با هیجان روبرو می کند .این ماشین
کابین دار توسط سوئدی ها برای رفت و آمد آسان در روزهای برفی ،ساخته شده است.

 1شب فرانس ژوزف ( 2وعده غذا)
گذر از منطقه ی آرتور به سمت فرانس ژوزف و بازدید عبوری از منطقه ی  Hokitika، Hastو  .Wanakaبازدید کوتاهی از منطقه ی فرانس ژوزف و چشم انداز Fox
 .Glacierتوقفی کوتاه جهت عکاسی از دریاچه .Wanaka
سوار شدن بر تله کابین های گوندال( )Gondola Rideبرای رفنت به سمت قله ی باب( )Bob’s Peakو بازدید از این ناحیه .بر روی این قله منظره ی پانورامای 220
درجه از مناطق پایین قابل مشاهده خواهد بود.

 3شب ن ز
کوئی�تاون  -میلفورد ( 6وعده غذا)
بازدید از منطقه ی میلفورد( )Milford Soundشامل منطقه ی  ،Te Anuaدره  ،Eglintonآبشارهای خیره کننده ،دریاچه های بزرگ و زیبا جهت عکاسی ،تونل
 Homerپارک ملی  Fiordlandو سوار شدن بر کشتی کروز در منطقه ی میلفورد ()Milford Scenic Cruise
لذت سوار شدن بر کشتی طویل تی اس اس ارنسلو( )TSS Earnslaw Steamer Shipبرای رفنت به کشتزارهای قله ی والرت( )Walter Peak Farmهمراه با منایش
کوچکی از مزارع و مراکز پرورش جانوران اهلی.
بازدید از شهر یا روستای تاریخی آرو (  )Arrow Twon Gold Mining Villageکه در منطقه ی آتاگو از جزیره ی جنوبی نیوزیلند است .شهر آرو روی رودخانه ی آرو
و تقریبا در فاصله ی  5کیلومرتی بزرگراه شامره  6این شهر است.
بازدید از برج  Aj Hackett Bungy Bridgeو سایت Shotover Jet River
حرکت به سمت منطقه ی  Omaramaاز طریق منطقه ی Cromwell
بازدید از باغ میوه ی خانم جونز()Mrs Jones Fruit Orchards

برنامهی سفر

 1شب مونت کوک  -تکاپو ( 2وعده غذا)
گردش در منطقه ی تکاپو( )Lake Tekapoجهت عکاسی ،همچنین بازدید از کلیسای  Good Shepardو دریاچه پوکاکی( )Lake Pukakiو سنگ منای Sheep Dog
.Collie Monument

 1شب کرایستچرچ ( 2وعده غذا)
برای بازدید ازکوه کوک( :)Mount Cookکوه کوک با ارتفاع  ۳۷۵۴مرت بلندترین کوه کشور نیوزیلند بهشامر میآید .نام دیگر این کوه آئوراکی است .این کوه در
رشته کوه های آلپ جنوبی در جزیره ی جنوبی قرار دارد و از مکانهای محبوب گردشگران و کوهنوردان است.
بازدید عبوری از  .Mona Valeکه یک پارک عمومی با مساحت  4هکتار در حومه ی شهر کرایستچرچ اطراف فندالتون است.
بازدید عبوری از  :Hagley Parkپارک هاگلی یک پارک عمومی بزرگ در شهر کرایستچرچ در نیوزیلند است که در سال  1855افتتاح شد .وسعت این پارک بیش از
 160هکتار است.
 :Chashmere Hillمنطقه ای در حومه ی انتهای جنوبی از شهر کرایستچرچ در جزیره ی نیوزیلند است.
بازدید از پل  :Bridge of Remembrance and Botanic Gardenاین پل سنگی با فاصله ی کوتاهی از رودخانه ی  ، Avonبه عنوان یادبود به دست شهروندان
فداکار کرایستچرچ به مدت  4سال در طول جنگ بزرگ سال  1923ساخته شده است.
بازدید از کلیسای جامع  Cardboardو باغ گیاه شناسی.
لذت قایق سواری بر روی دریاچه آوون()Avon
مدت زمان گشت نیم روز 4 :ساعت از هتل به هتل
مدت زمان گشت متام روز 8 :ساعت از هتل به هتل

داخل
تغي� در پروازهاي
مهم  :برنامه ی فوق طبق برنامه ی اولیه ی کارگزار تهیه و تنظیم شده است و احتمال
جابجا�  -حذف و یا اضافه شدن گشت ها ،ي
يي
ي
ین
تغی� است.
و هتل ها و
غذا� یغ� قابل ی
غذا� وجود دارد .شایان ذکر است که برخی از وعده های ی
همچن� حذف ،کم و یا زیاد شدن تعداد وعده های ی
با آرزوي سفري خوش
ش�کت جهانگردی و خدمات گردشگری ققنوس

Auckland

Waitomo Glow-Worm Caves

H.Q.:No.1758, North of Sadr Bridge, Shariati St ., Tehran-Iran Tel: +98 24 5 25
Branch No. 1 : Unit 6 ,6th fl. Sayeh Tower, Valiasr Ave., Tehran-Iran Tel:+982122027421 Fax:+982126201350
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