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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

Half Day Auckland City Revealed

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Το Ώκλαντ βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση  πάνω από 52 
αδρανής ηφαιστειακούς κώνους και ανάμεσα από το λιμάνι του 
Waitemata και του κόλπου Manukau. Το Ώκλαντ είναι γνωστό 
ως η πόλη των «πανιών»  λόγω του λιμανιού της και είναι η 
μεγαλύτερη και η πολυπληθέστερη πόλη της νέας Ζηλανδίας.  Η 
πρωινή αυτή περιήγηση είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης όπου θα 
βιώσετε την ιστορία της πόλης και θα μάθετε για τα αξιοθέατα 
αυτής της μητρόπολης. Θα μάθετε επίσης τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων της πόλης ενώ ο οδηγός σας θα σας δώσει 
συναρπαστικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για όλα τα 
μνημεία και τα αξιοθέατα που θα επισκεφτείτε.  

Αφού σας παραλάβει από το ξενοδοχείο σας ο έμπειρος 
οδηγός σας θα περάσετε από την διάσημη λεωφόρο του 
Queen Street με την τεράστια αρχιτεκτονική κληρονομιά σε 
ολόκληρη την επιχειρηματική περιοχή της πόλης. Θα περάσετε 
από το Πανεπιστήμιο του Ώκλαντ και μέσα από το παλαιότερο 
πάρκο της πόλης το Domain που βρίσκεται στην πλευρά των 
αδρανές ηφαιστείων.

Η περιήγηση σας συνεχίζει στο γραφικό προάστιο Ponsonby, με 
τα ιστορικά κτίρια και θα περάσετε από τη γέφυρα του λιμανιού, 
σήμα κατατεθέν της πόλης που βρίσκεται στην βόρεια ακτή. 
Θα έχετε χρόνο στην διάθεση σας για μια βόλτα στην παραλία 
Narrow Neck και για καφέ στο ιστορικό Devonport.  Στην 
συνέχεια θα ανεβείτε στην κορυφή του βουνού Βικτώρια για να 
θαυμάσετε την πανοραμική άποψη της πόλης του Ώκλαντ.

Επιστροφή στην γέφυρα του λιμανιού με προορισμό την μαρίνα 
WestHaven. Η μαρίνα αυτή είναι από τις μεγαλύτερες μαρίνες 
στο νότιο ημισφαίριο. Θα επισκεφτείτε την πολυσύχναστη 
ψαραγορά της πόλης και θα συνεχίσετε προς το λιμάνι Via-
duct. 

Μια περιήγηση με την οποία θα αποκτήσετε μια εικόνα για την 
μητρόπολη της Νέας Ζηλανδίας και που την προτείνουμε σε 
όλους όσους έχουν περιορισμένο χρόνο στην διάθεση τους. PL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

Half Day Auckland City Highlights Included 
Kelly Tarltons - GS1K

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
&
KELLY 
TARLTONS

Έναρξη: 09:45
Διάρκεια: 4-5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ανακαλύψτε  ότι καλύτερο μπορεί να σας προσφέρει η 
μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας με την περιήγηση 
αυτή στα αξιοθέατα του Ώκλαντ, γνωστή στην γλώσσα των 
Μαορί και ως Tamaki Makaurau δηλαδή «Ο ισθμός των 1000 
εραστών». Στην συνέχεια θα επισκεφτείτε  τον ανταρκτικό  και 
θαλάσσιο κόσμο Kelly Tarltons για να μάθετε τα πάντα για την 
εντυπωσιακή φυσική ιστορία του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η μισής μέρα περιήγηση σας αρχίζει με ένα ταξίδι πάνω στο σήμα 
κατατεθέν της πόλης την γέφυρα του Λιμανιού. Στη συνέχεια 
θα ανεβείτε στο βουνό Eden από όπου θα απολαύσουμε την 
θέα προς την πόλη αλλά και στα λιμάνια Waitemata και Ma-
nukau από την κορυφή του αυτού του ανενεργού ηφαιστείου. 
Θα μάθετε όλα όσα πρέπει για την ιστορία των ηφαιστείων 
της περιοχής καθώς επίσης και για τους 52 ανενεργούς 
ηφαιστειακούς λόφους της πόλης, με το σημαντικότερο το 
Rangitoto Island στην είσοδο του λιμανιού Waitemata. 

Επόμενος σταθμός σας στο παλαιότερο πάρκο της πόλης 
το Domain, που βρίσκεται πάνω σε ένα ηφαίστειο ηλικίας 
62000 χρόνων.  Η περιήγηση περιλαμβάνει και την πιο διάσημη 
εμπορική περιοχή του Parnell Village με πολλά ιστορικά κτίρια 
να έχουν μετατραπεί σε μπουτίκ, είδη χειροτεχνίας και αντίκες.

Στη συνέχεια της περιήγησης σας θα μεταφερθείτε στην 
γραφική διαδρομή του δρόμου Tamaki Drive κατά μήκος της 
προκυμαίας και στην συνέχεια θα επισκεφτείτε τον ανταρκτικό  
και θαλάσσιο κόσμο Kelly Tarltons. Εκεί θα μάθετε για την 
συναρπαστική ιστορία της πόλης και θα ανακαλύψετε μερικά 
από τα πιο συναρπαστικά τοπία της ενώ στη συνέχεια θα 
βυθιστείτε κάτω από την προκυμαία του Ώκλαντ για να δείτε 
τον απίστευτο ωκεανό που σας περιβάλλει. Θα δείτε καρχαρίες, 
σαλάχια και άλλα πανέμορφα πλάσματα της θάλασσας ενώ 
θα παρακολουθήσετε και τον Βασιλιά των Πιγκουίνων Gen-
too να παίζει σε ένα περιβάλλον προσομοιωμένο με αυτό της 
Ανταρκτικής. PL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

Full Day Discover Waitomo

ΟΛΟΗΜΕΡΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
WAITOMO

Έναρξη: 07:10
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ελάτε να βιώσετε ένα από τα φυσικά θαύματα της Νέας 
Ζηλανδίας σε αυτή την ολοήμερη εκδρομή στις μαγικές σπηλιές 
του Waitomo. Απολαύσετε την περιήγηση σας ανάμεσα σε 
τεράστιες γκαλερί και μικρά δωμάτια που φωτίζονται από 
εκατομμύρια μικροσκοπικά φώτα από τα φωτεινά σκουλήκια 
στην οροφή της σπηλιάς.

Η περιήγηση αρχίζει με την παραλαβή σας από το ξενοδοχείο 
νωρίς το πρωί. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την 
διαδρομή μέσα από την αγροτική περιοχή του Waikato καθώς 
θα μεταφέρεστε προς τον νότο και τις σπηλιές του Waitomo. 
Το όνομα Waitomo προέρχεται από την διάλεκτο των Μαόρι 
και σημαίνει νερό και τρύπα και οι σπηλιές εξερευνήθηκαν 
για πρώτη φορά περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα βρείτε μια 
εντυπωσιακή ποικιλία από παράξενα και μοναδικά πετρώματα 
τα οποία χρειάστηκαν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια για να 
σχηματιστούν. 

Η ξενάγηση είναι χωρισμένη σε τρία διαφορετικά επίπεδα που 
συνδέονται με τη τρύπα. Αφού περάσετε από το δίκτυο με τις 
κατακόμβες και τις σήραγγες θα βρεθείτε στο Banguet Clam-
ber όπου μπορείτε να δείτε τα χνάρια του καπνού στο ταβάνι 
της σπηλιάς, από την φωτιά που άναβαν οι πρώτοι κάτοικοι 
των σπηλαίων αυτών για να μαγειρέψουν. Θαυμάστε τον ήχο 
στο έπακρο στην σπηλιά που είναι γνωστή ως ο καθεδρικός 
και στην συνέχεια θα επιβιβαστείτε στην βάρκα για μια μοναδική 
εμπειρία στο υπόγειο του ποταμού Waitomo ανάμεσα από τα 
λαμπερά σκουλήκια Grotto.
  
Ο φωτισμός εδώ προέρχεται αποκλειστικά από τα εκατομμύρια 
των σκουληκιών αυτών που δημιουργούν ένα ουρανό από 
ζωντανά φώτα δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό υπερθέαμα. 

Στο τέλος της ξενάγησης θα έχετε ελεύθερο χρόνο για 
προαιρετικό γεύμα ή για να εξερευνήσετε το κέντρο επισκεπτών 
πριν ανεβείτε στο λεωφορείο για την επιστροφή στο Ώκλαντ. PL
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Full Day Discover The Bay Including Dol-
phins

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
ΠΑΡΕΑ ΜΕ 
ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Έναρξη: 07:30
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ταξιδέψτε στον μαγευτικό κόλπο των νησιών σε αυτή την 
ολοήμερη περιήγηση από το Ώκλαντ. Βιώστε την άγρια 
φυσική ομορφιά των παρθένων παραλιών και των δασών 
των ιθαγενών και μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για 
την κουλτούρα και τις παραδόσεις των Μαόρι στην περιοχή. 
Η περιήγηση περιλαμβάνει κρουαζιέρα στο Cape Brett και την 
περίφημη τρύπα στον βράχο αλλά και κολύμπι με τα δελφίνια. 

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και αφήνετε πίσω σας το 
Ώκλαντ διασχίζοντας την γέφυρα του λιμανιού. Χαλαρώστε και 
απολαύστε την μαγευτική θέα της ακτής του Ιβίσκου καθώς 
κατευθύνεστε νότια προς την Paihia, παραδοσιακό σημείο 
εκκίνησης για τους κόλπους των νησιών.
 
Με την άφιξη σας στην Paihia θα επισκεφτείτε το σπίτι Waitangi 
Treaty και τα εδάφη όπου θεμελιώθηκε το έθνος και θα δείτε το 
παραδοσιακό σπίτι συνάντησης των Μαόρι καθώς επίσης και 
ένα τεράστιο κανό.
  
Στη συνέχεια της εκδρομής σας θα ανεβείτε στο καταμαράν για 
μια μοναδική κρουαζιέρα στο Cape Brett και την τρύπα στον 
βράχο. Θα πλεύσετε από τις αμμώδης παραλίες στην περιοχή 
με τα βράχια καθώς θα προσεγγίζετε τον φάρο. Να έχετε 
μαζί σας τις φωτογραφικές σας μηχανές καθώς θα έχετε την 
ευκαιρία να δείτε φάλαινες, φώκιες, δελφίνια και πιγκουίνους 
καθ’ όλη την διαδρομή. Εάν ο καιρός το επιτρέπει θα περάσετε 
μέσα από την τρύπα του βράχου στο νησί Motukokako και θα 
ταξιδέψετε με θέα τη μεγαλοπρεπής σπηλιά του Καθεδρικού.
  
Εάν και πάλι το επιτρέπουν οι συνθήκες θα έχετε την ευκαιρία 
να παρατηρήσετε από κοντά τα δελφίνια και να κολυμπήσετε 
μαζί τους στο φυσικό τους τοπίο. Μια μοναδική εμπειρία για να 
γνωρίσετε τα θηλαστικά αυτά και να παίξετε μαζί τους.
 
Στην κρουαζιέρα περιλαμβάνεται προαιρετικό γεύμα και στην 
συνέχεια επιστροφή στο Ώκλαντ. PL
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Full Day Hobbiton Express Tour - BB7

ΟΛΟΗΜΕΡΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
HOBBITON

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του Σάιρ σε αυτό το ταξίδι 
ανάμεσα στο Middle – Earth και το Hobitton. Μια περιήγηση 
που δεν πρέπει να χάσει κανένας από όσους είδαν την τριλογία  
του Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Θα δείτε τους χώρους που έγινε 
η κινηματογράφιση των αγαπημένων σας σκηνών ανάμεσά 
τους το Party Tree, το Green Dragon Inn και το σπίτι του Bilbo 
Baggin. Ο έμπειρος οδηγός σας θα σας ενημερώσει για τον 
τρόπο που έγιναν οι ταινίες σε αυτή την ετυπωσιακή περιήγηση.
 
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας από τον τοπικό σας 
συνεργάτη. Θα ταξιδέψετε νότια του Ώκλαντ προς τους 
λόφους Μπομπάι ανάμεσα στην αγροτική περιοχή του Waika-
to. Θα πραγματοποιήσετε στάση στην αγορά του Cambridge 
από όπου μπορείτε να περπατήσετε στους διακλαδωμένους 
δρόμους της πόλης ή να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική τους. 
Απολαύστε τον καφέ ή το τσάι σας σε ένα από τα καφέ αγγλικού 
τύπου της πόλης.
 
Στην συνέχεια θα φτάσετε στο Hobitton όπου θα 
πραγματοποιήσετε περιήγηση σε μια από τις μεγαλύτερες  
ταινίες με φυσικό περιβάλλον. Θα δείτε 44 σπίτια (λαγούμια) 
των Hobbit, τον μύλο, τη γέφυρα με την διπλή αψίδα και το 
διάσημο Party Tree. Απολαύστε ένα ποτήρι μηλίτη ή μπύρα 
από τζίντζερ στο Green Dragon και φωτογραφηθείτε στο σπίτι 
του Μπίλμπο.

Απολαύστε την θέα του Σάιρ και απολαύστε το δείπνο σας στο 
Shrire’s Rest Café. Στην συνέχεια θα μεταφερθείτε πίσω στο 
Ώκλαντ. 
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Full Day Waitomo And Hobbiton Experi-
ence - GS16H

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
WAITOMO-
HOBBITON

Έναρξη: 07:30
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ανακαλύψτε δυο από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του βόρειου 
τμήματος της Νέας Ζηλανδίας σε αυτή την ολοήμερη περιήγηση 
από το Ώκλαντ. Θα επισκεφτείτε τις συναρπαστικές σπηλιές με 
τα λαμπιρίζον σκουλήκια στο Waitomo και θα θαυμάσετε τους 
σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες πάνω στα ασβεστολιθικά 
πετρώματα τους και στην συνέχεια θα εξερευνήσετε το Hob-
biton στην περιοχή Matamata όπου έγιναν τα γυρίσματα της 
τριλογίας Lord of the Rings.

Νωρίς το πρωί αναχώρηση με νότια κατεύθυνση μέσα από την 
πλούσια αγροτική περιοχή του Waikato και King. Θα αφιερώσετε 
λίγο χρόνο για ένα μικρό πρόγευμα και θα περάσετε μέσα από 
το Rangiriri την ιστορική περιοχή των πολέμων των Μαόρι. 

Με την άφιξη σας στο Waitomo μπορείτε να απολαύσετε μια 
μαγική περιήγηση με τον ξεναγό σας στις διάσημες σπηλιές με 
τα λαμπιρίζον σκουλήκια, θα δείτε τους σταλακτίτες και τους 
σταλαγμίτες που σχηματίστηκαν με το πέρασμα των χρόνων 
πάνω στα ασβεστολιθικά πετρώματα. Θα δείτε από κοντά ένα 
μοναδικό σκηνικό καθώς θα περνάτε με την βάρκα ανάμεσα 
στα λαμπιρίζον σκουλήκια Grotto που θα φωτίζουν την 
διαδρομή σας. 

Το απόγευμα συνεχίζει η περιήγηση με μια ευχάριστη διαδρομή 
στην Ροτορούα καθώς απολαμβάνετε το νόστιμο γεύμα σας.  
Στα περίχωρα της Ροτορούα θα μεταφερθείτε στην περιοχή που 
έγιναν τα γυρίσματα του Hobbiton για μια μοναδικη περιήγηση. 
Απολαύστε την διαδρομή ανάμεσα στην περιοχή Kamai Rang-
es μέχρι το Matamata όπου σε μια έκταση ενός αγροκτήματος 
1250 στρεμμάτων έγιναν τα γυρίσματα των σκηνών από τις 
ταινίες ο άρχοντας των Δακτυλιδιών και Χόμπιτ. Μάθετε για τον 
τρόπο που μετατράπηκε η περιοχή στο Σάιρ της Middle Earth 
και δείτε με τον οδηγό σας τα σπίτια - λαγούμια των Hobbit, 
το Green Dragon Inn τον μήλο και πολλά άλλα σκηνικά των 
ταινιών.

Στη συνέχεια θα επιστρέψετε στην περιοχή Matamata όπου θα 
έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο. Επιστροφή στο Ώκλαντ.PL
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ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ
100% ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ “ Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ”
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Full Day Rover LOTR Tour – DAY

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ
ΤΩΝ
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Μια ολοήμερη περιήγηση στις περιοχές που έγιναν τα γυρίσματα 
της ταινίας “Ο άρχοντας των Δακτυλιδιών” είναι απαραίτητη 
για όλους τους λάτρεις της ταινίας που επισκέπτονται το 
Ουέλινγτον. 

Αρχίζοντας από το βουνό Βικτώρια με την εκπληκτική θέα 
και στην συνέχεια στις περιοχές της τριλογίας όπως είναι το 
Σάιρ, το δάσος των Hobbit και το Dunharrow. Στην συνέχεια 
θα περάσετε από την κοιλάδα Hutt και το πάρκο Kaitoke, τη 
περιοχή του Rivendell. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής θα επισκεφτείτε το Is-
engard, το Fords of Isen, τον ποταμό Anduin και θα δείτε 
που έγιναν τα γυρίσματα του Helms Deep και Minas Tirith. Η 
περιήγηση σας περιλαμβάνει επίσης και ένα Όρκ, γεύμα ή καφέ 
και επίσκεψη στην σπηλιά Weta η οποία ήταν το στήριγμα για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ταινιών. 
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- ΡΟΤΟΡΟΥΑ | ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΡΟΤΟΡΟΥΑ & ΗΟΒΒΙΤΟΝ | ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

ΡΟΤΟΡΟΥΑ | MAKAMUKU RANGERS |  ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΤΑΙ 
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Evening Tamaki Maori Village Hangi And 
Concert - TMVHC

ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΑΟΡΙ ΚΑΙ
ΓΕΥΜΑ

Έναρξη: 18:15
Διάρκεια: 4,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ζήστε μια μαγική απογευματινή εμπειρία μύησης στην 
κουλτούρα των Μαόρι σε ένα χωριό πλήρης αναπαράστασης 
της εποχής. Θα χαιρετήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο ένα 
πολεμιστή Μαόρι που θα σας καλέσει σε μια πρόκληση “wero” 
ενώ θα ακολουθήσει καλωσόρισμα από τους  κατοίκους (pow-
hiri).

Περπατήστε μέσα στο δάσος των ιθαγενών και παρατηρήστε 
τους να εξασκούν παραδοσιακές τέχνες όπως είναι για 
παράδειγμα το poi, η ύφανση και η κατασκευή όπλων. Στην  
συνέχεια θα απολαύσετε μια παράσταση με ζωντανή μουσική 
Μαόρι. 

Μετά το τέλος της παράστασης θα δειπνήσετε όπως τους 
Μαόρι και θα φάτε το παραδοσιακό «hangi» που μαγειρεύεται 
σε φούρνο ατμού θαμμένο στο έδαφος.  
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Full Day Day Discover Waitomo - GS37N

ΟΛΟΗΜΕΡΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
WAITOMO -  
ΡΟΤΟΡΟΥΑ

Έναρξη: 06:00 - 07:45
Διάρκεια: 5 ώρες και 15 λεπτά
Γλώσσα: Αγγλικά
Μια ολοήμερη περιήγηση στην οποία θα επισκεφτείτε πολλά 
αξιοθέατα στην περιοχή Waitomo και Ροτορούα. Απολαύστε 
την περιήγηση με τον ξεναγό σας ανάμεσα στις διάσημες 
σπηλιές με τα λαμπιρίζον σκουλήκια. Η εκδρομή περιλαμβάνει 
βαρκάδα στην σπηλιά των σκουληκιών που θα σας μαγέψουν 
με το φώς τους.

Το απόγευμα επιστροφή στην Ροτορούα και θα δείτε  την 
αγροτική βιομηχανία, τα πρόβατα και τους σκύλους στο Ar-
godome και θα περιηγηθείτε στην φάρμα παρακολουθώντας 
το κούρεμα των προβάτων. Συνέχεια του ταξιδιού μας με 
επίσκεψη στο Te Puia όπου θα απολαύσετε μια παραδοσιακή 
παράσταση των Μαόρι, και θα δείτε τους διάσημους 
θερμοπίδακες και τα λασπόλουτρα για τα οποία φημίζεται η 
περιοχή αυτή. Η περιήγηση μας τελειώνει με την επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο μας στην Ροτορούα. 
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Full Day Rotorua Sights Included Hobbiton 
- GS39H

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
ΡΟΤΟΡΟΥΑ 
& ΗΟΒΒΙΤΟΝ

Έναρξη: 06:00
Διάρκεια: 10,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Αρχίστε το πρωινό σας με μια περιήγηση στα τρία βασικότερα 
φυσικά τοπία που αποτελούν πόλο έλξης των  επισκεπτών 
της περιοχής. Εξερευνήστε την περιοχή Te Puia των Μαόρι 
και θαυμάστε τους γεωπίδακες και τα ζεστά λασπόνερα. 
Ανακαλύψτε το φυσικό πάρκο Rainbow Springs που φιλοξενεί 
ενδημική χλωρίδα και πανίδα, καθώς επίσης και το πουλί Kiwi 
της Νέας Ζηλανδίας. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την 
γεωργική βιομηχανία για να παρακολουθήσουμε τον τρόπο 
που μαζεύουν τα τσοπανόσκυλα τα πρόβατα καθώς και τον 
τρόπο που τα κουρεύουν.
 
Η πρωινή περιήγηση τελειώνει με ελεύθερο χρόνο για να 
απολαύσετε το γεύμα σας σε ένα από τα καφεστιατόρια 
της κεντρικής Ροτορούας. Σημειώστε ότι το γεύμα δεν 
περιλαμβάνεται. 

Στην συνέχεια θα κατευθυνθείτε στην περιοχή όπου έγιναν τα 
γυρίσματα του Hobitton και θα περάσετε από το Kaimai Rang-
es ένα αγρόκτημα έκτασης 1250 στρεμμάτων κοντά στο Mata-
mata όπου γυρίστηκαν οι σκηνές από το Lord of the Rings και 
το Hobbit.

Θα μάθετε πως αυτό το πανέμορφο αγρόκτημα μετατράπηκε 
στο Σάιρ του Middle Earth και ο τοπικός οδηγός σας θα σας 
δείξει τα σπίτια – λαγούμια των Hobbit, το Green Dragon Inn, το 
μύλο, και πολλά άλλα σκηνικά της ταινίας.
 
Ολοκληρώνοντας την περιήγηση σας θα μεταφερθείτε από το 
Hobbiton στη Ροτορούα. 
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Half Day Discover Rotorua - GS39

ΠΡΩΙΝΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ   
ΡΟΤΟΡΟΥΑ

Έναρξη: 06:00 
Διάρκεια: 4,5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά
Απολαύστε μια πρωινή περιήγηση στα αξιοθέατα της Ροτορούα. 
Εξερευνήστε την περιοχή Te Puia των Μαόρι και θαυμάστε τους 
γεωπίδακες και τα ζεστά λασπόνερα. Ανακαλύψτε το φυσικό 
πάρκο Rainbow Springs που φιλοξενεί ενδημική χλωρίδα και 
πανίδα, καθώς επίσης και το πουλί Kiwi της Νέας Ζηλανδίας. 

Στην συνέχεια θα κατευθυνθείτε προς την γεωργική βιομηχανία 
για να παρακολουθήσετε τον τρόπο που μαζεύουν τα 
τσοπανόσκυλα τα πρόβατα καθώς και τον τρόπο που τα 
κουρεύουν. 
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Half Day Hobbiton Movie Set And Farms 
Tour - DAY ex Rotorua

MAKAMUKU
RANGERS

Έναρξη: 08:15 (από το κατάστημα Hobbiton) 
Διάρκεια: 4,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Αναχώρηση από την περιοχή της Ροτορούα για μια περιήγηση 
κατά μήκος του Makamuku Rangers στη περιοχή του Waikato 
με τους πράσινους λόφους του Σάιρ. Ο λόγος που επιλέχτηκε η 
περιοχή αυτή για τις ταινίες Hobbit και Lord of the rings θα είναι 
προφανές μόλις την αντικρίσετε στο Shires Rest Café.  Από εδώ 
θα αρχίσει η περιήγηση σας στο Hobbiton. Πριν την επίσκεψη 
σας στην Ροτορούα θα απολαύσετε ένα ελαφρύ σνακ στο 
Shires Rest. 

Ένα απόγευμα στο Mitai θα σας εισάγει στην κουλτούρα των 
Μαόρι  προκαλώντας σας θαυμασμό και δέος. Μαγευτείτε από 
το φυσικό τοπίο και δείτε τους πολεμιστές με τις παραδοσιακές 
τους στολές να κωπηλατούν ένα αρχαίο κανό πολεμιστών 
(waka) στο ρεύμα του Wai-o-whiro. Μην χάσετε αυτή την 
μοναδική ευκαιρία στην περιοχή της Ροτορούα να δείτε τα 
λαμπιρίζον σκουλήκια στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Θαυμάστε τα κρυστάλλινα νερά με τα χέλια και τις πέστροφες, 
στο νερό που πηγάζει κατ’ ευθείαν από την πηγή στο  ιερό 
λιβάδι των Νεράιδων. Παρακολουθήστε τον τρόπο με τον 
οποίο μαγειρεύεται το παραδοσιακό γεύμα Hangi στο έδαφος. 
Κατά την διάρκεια της πολιτιστικής παράδοσης, μάθετε για το 
παρελθόν, τα γλυπτά και την τέχνη τατουάζ μόκο. 

Αιχμαλωτιστείτε από την έκθεση των όπλων και των πολεμιστών 
σε συνδυασμό με τη χάρη και την ομορφιά του χορού Poi που 
θα σας προκαλέσει ρίγος κατά την διάρκεια του φινάλε. Η 
οικογένεια των Mitai είναι περήφανη που δημιούργησε αυτό το 
ιερό και πνευματικό μέρος που σας προσφέρει μια μοναδική 
εμπειρία στον πολιτισμό του τόπου. 

Έναρξη: 04:45 χειμερινό ωράριο, 05:45 εαρινό ωράριο 
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Half Day Maori Cultural Experience And 
Hangi Dinner - DAY

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΙΤΑΙ
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CHRISTCHURCH
100% ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΑΛΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ | ΛΙΜΝΗ ΤΕΚΑΡΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ 
COOK
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Half Day City Sightseeing - Discover Christ-
church - CLT19

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤH ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας προκειμένου να δείτε 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα περάσετε από 
τον καθεδρικό, το πανεπιστήμιο του Canterbury και θα 
κατευθυνθείτε στο σπίτι Riccarton ενώ στην συνέχεια θα 
περάσετε μέσα από τους κήπους Monavale όπου θα έχετε 
την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την βόλτα σας στους 
κήπους αυτούς έκτασης 5,5 εκταρίων απολαμβάνοντας τις 
λίμνες και τα σιντριβάνια τους. 

Στη συνέχεια της περιήγησης μας θα κατευθυνθείτε στο κέντρο 
της πόλης μέσω του πάρκου Hagley με σκεπαστές βάρκες και 
στην συνέχεια θα επισκεφτείτε τους βοτανικούς κήπους και τα 
ιστορικά κτίρια που απάρτιζαν κάποτε το πανεπιστήμιο του Can-
terbury. Θα επισκεφτείτε το μουσείο, την γκαλερί καλών τεχνών 
και τον πύργο του ρολογιού της Βικτώρια ενώ στην συνέχεια θα 
κατευθυνθείτε προς την Καθολική Βασιλική.  Περνώντας από το 
παραθαλάσσιο προάστιο της πόλης θα πάτε στο λιμάνι Lyt-
tleton που κάποτε ήταν ηφαιστειακός κρατήρας ενώ σήμερα  
είναι το λιμάνι της πόλης. 

Για το τέλος της περιήγησης σας αφήσαμε το σύμβολο του 
Takahe το οποίο βρίσκεται στις κορυφογραμμές των λόφων 
κασμίρι και που προσφέρει μια εκπληκτική θέα προς την πλευρά 
του Canterbury και των Άλπεων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
σας για χαλάρωση και ξεκούραση. 
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Full Day Alpine Safari Tour - ALPINE

ΑΛΠΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Η αλπική σας περιπέτεια ξεκινά με μια περιήγηση στα πανέμορφα 
τοπία του Canterbury Plains και του φαραγγιού Waimak από 
όπου θα επιβιβαστείτε για ένα συναρπαστικό 45 λέπτο σε ένα 
από τους πιο θεαματικούς ποταμούς της Νέας Ζηλανδίας. 
Στην επιστροφή σας θα αποβιβαστείτε και θα ξεκινήσει μια 
περιήγηση off road με το αυτοκίνητο κατά μήκος του βουνού 
Torlesse με τα 10000 στρέμματα αγροκτημάτων με πρόβατα και 
βοοειδή στους πρόποδες των Νότιων Άλπεων. Θα βιώσετε ένα 
μοναδικό ενθουσιασμό καθώς θα θαυμάζετε το σκηνικό και θα 
μαθαίνετε την ιστορία της φάρμας. 

Μετά από το συναρπαστικό πρωινό θα πραγματοποιήσετε 
στάση σε ένα γραφικό καφενείο για να απολαύσετε το νόστιμο 
γεύμα σας προτού συνεχίσετε για το Canterbury και το 
μονοπάτι του Arthur. Θα πραγματοποιήσετε στάση στην λίμνη 
Peasron και θα περάσετε μια από τις τοποθεσίες που έγιναν 
τα γυρίσματα των ταινιών The Lion και Witch and the Ward-
robe. Στο μονοπάτι του Arthur θα επιβιβαστείτε στο διάσημο 
τρένο TranzAlpine όπου θα χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ένα 
ποτήρι κρασί ή μπύρα απολαμβάνοντας την θέα και το ταξίδι 
της επιστροφής στο Christchurch. Φτάνοντας στον σταθμό 
του τρένου θα σας περιμένει ο τοπικός σας οδηγός για να σας 
μεταφέρει πίσω στο ξενοδοχείο σας. 
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Full Day Christchurch To Queenstown Via 
Mt Cook

ΛΙΜΝΗ 
TEKAPO 
& ΒΟΥΝΟ 
COOK

Έναρξη: 07:30
Διάρκεια: 11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Αναχώρηση από το Christchurch προς την λίμνη Tekapo 
περώντας μέσα από τις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής. Κατά 
την διάρκεια της εκδρομής σας θα έχετε την δυνατότητα να δείτε 
την εκκλησία του καλού ποιμένα και την εντυπωσιακή οροσειρά 
των Άλπεων. Η περιήγηση σας συνεχίζει στο ψηλότερο βουνό 
της χώρας το Aoraki ή αλλιώς Mount Cook.
 
Στάση για γεύμα στο χωριό του Moynt cook που βρίσκεται 
ανάμεσα στο βουνό και το εθνικό πάρκο. Το γεύμα είναι 
προαιρετικό. Μπορείτε να ζητήσετε να θαυμάσετε το σκηνικό 
με ελικόπτερο ή αεροπλάνο χιονιού αλλά θα υπάρξει επιπλέον 
χρέωση. 

Το απόγευμα η περιήγηση σας συνεχίζει προς τα νότια και 
θα περάσετε μέσα από την περιοχή Μακένζυ. Απολαύστε 
στο απογευματινό σας τσάι (δεν περιλαμβάνεται) στο χωριό 
Οmarama και επισκεφτείτε την οικογένεια Jones εάν σας το 
επιτρέπει ο χρόνος σας. Η περιήγηση τελιώνει στο Queenstown 
και στις όχθες της λίμνης Wakatipu. 
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ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ
100% ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΦΙΟΡΔ |  ΣΑΦΑΡΙ FUNYAK | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ MILFORD 
SOUND
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Full Day Discover Milford Sound From Hotel 
Inside Queenstown Only - GS76

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟ 
ΦΙΟΡΔ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 12,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι στην καρδιά του Milford Sound, 
του διασημότερου φιόρδ, με το πλούσιο τροπικό του δάσος, 
τον παγετώνα και τις σκαλιστές κοιλάδες με τους πανέμορφους 
καταρράκτες τους. 

Ένα ταξίδι κατά μήκος των Νότιων Άλπεων μέσα στο τούνελ του 
Ομήρου μήκους 1,2 χιλιομέτρων ανάμεσα σε συμπαγή βράχια. 
Θα ανακαλύψετε την κοιλάδα Elinghton, ένα μέρος του αρχαίου 
αλπικού δάσους με αναβλύζον καταρράκτες. Φωτογραφηθείτε 
στις λίμνες καθρέφτες και περπατήστε κατά μήκος του chasm. 

Μια κρουαζιέρα διάρκειας 1 ώρας και ¾ στην οποία θα δείτε 
τα θαύματα του παγετώνα Mitre Peak σημαδεμένα στους 
τοίχους των βράχων που υψώνονται και τους καταρράκτες 
που περνούν μέσα από τις κοιλάδες και καταλήγουν στην 
θάλασσα. 
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Full Day Funyaks Safari From Hotel Inside 
Queenstown Only - DRF2

FUNYAK 
ΣΑΦΑΡΙ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Το Funyak Safari είναι ο πιο συναρπαστικός και οικείος τρόπος 
για να εξερευνήσετε και να ζήσετε κάθε πτυχή αυτής της 
εκπληκτικής περιοχής. Αρχικά πρόκειται να ταξιδέψετε για 1ώρα 
και ¼ στον ποταμό Dart με βάρκα jet και στην συνέχεια θα 
αποβιβαστείτε για να αρχίσει το ταξίδι σας με το κανό Funyak. 
Ακολουθήστε τις λεπτομερείς οδηγίες που θα σας δοθούν και 
θα μπορείτε να κωπηλατείτε ελεύθερα κάτω από την επίβλεψη 
του ειδικού οδηγού σας. Μια διαδρομή που θα σας προκαλέσει 
δέος καθώς θα περνάτε μέσα από τα αστραφτερά κανάλια του 
ποταμού.  

Θα πραγματοποιήσετε στάση στο αρχαίο δάσος οξιάς για 
να απολαύσετε ένα γεύμα μπουφέ στην φύση και για να 
εξερευνήσετε τις κρυμμένες φυσικές πισίνες και τα ρεύματα 
που δημιουργούν ένα σκηνικό από δραματικά χάσματα 
όπως είναι το πανέμορφο Rockburn. Προτού συνεχίσετε προς 
τον παράδεισο όπου θα σας παραλάβει ο οδηγός σας με 
αυτοκίνητο 4WD για να σας μεταφέρει στο Glenorchy όπου 
θα σταματήσετε για να θαυμάσετε την εκπληκτική θέα που 
ενέπνευσε πολλές ταινίες ανά το παγκόσμιο. 
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Full Day Milford Sound Nature Cruise Ex 
Queenstown From Hotel Inside Queen-
stown Only - RJ201

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
MILFORD
SOUND

Έναρξη: 06:55
Διάρκεια: 13 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Επιβίβαση από το Κουίνσταουν στο πολυτελές λεοφωρείο σας 
με την γυάλινη οροφή και αρχίζει η περιήγηση σας στις όχθες 
της λίμνης Wakatipu και στην αγροτική περιοχή Te Anau όπου 
θα σταματήσετε για ένα διάλειμμα και το πρωινό σας τσάι. 
Από εκεί θα συνεχίσετε την διαδρομή μας για το πανέμορφο 
δρόμο του Milford περνώντας μέσα από το πανέμορφο αλπικό 
τοπίο.  Θα υπάρχει χρόνος για να σταματήσετε για μικρούς 
περίπατους και φωτογραφίες κατά την διάρκεια της διαδρομής 
σας. Ο οδηγός σας θα σας δίνει πληροφορίες καθ’ολη την 
διάρκεια της διαδρομής σας.

Φτάνοντας στο Milford Sound θα επιβιβαστείτε για μια 
κρουαζιέρα κατά μήκος του φιόρδ προς την θάλασσα της 
Τασμανίας. Μια κρουαζιέρα στην οποία θα έχετε την ευκαιρία 
να απολαύσετε το άγριας ομορφιάς τοπίο που σας περιβάλλει.

Ο ξεναγός σας θα σας δίνει πληροφορίες για την χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής από το μικρόφωνο στα αγγλικά. Υπάρχει 
αρκετός χρόνος για να εξερευνήσετε μερικά ενδιαφέροντα 
σημεία όπως είναι για παράδειγμα το αλπικό τοπίο με τους 
καταρράκτρες, το τροπικό δάσος και θαλάσσια ζωή με τα 
δελφίνια, τις φώκιες και τους πιγκουίνους εάν σας το επιτρέπει 
η εποχή. Θα απολαύσετε το γεύμα σας με το τσάι ή τον καφέ 
σας και στην συνέχεια θα επιστρέψετε στο λεωφορείο σας για 
επιστροφή στο Kουίνσταουν. 
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