05 D / 04 N AUCKLAND – ROTORUA
HARI 01: Tiba di Auckland

Meet and greet dan private transfer ke hotel anda. Selanjutnya acara bebas.
HARI 02: Auckland – Waitomo – Rotorua (B)
Anda akan dijemput oleh Great Sights coach. Mengunjungi Waitomo Caves untuk melihat
larva-larva yang mengeluarkan cahaya. Juga menyaksikan stalagtite & stalagmite yang ada di
dalam goa dengan boat. Perjalanan di lanjutkan ke Rotorua untuk bermalam.
HARI 03: Rotorua – Matamata – Rotorua (B)
Tour pagi ini bergabung dengan Great Sights coach untuk mengunjungi :
– Rainbow Spring untuk melihat burung Kiwi dan ikan Trout.
– Agrodome untuk menyaksikan farm show, ketangkasan pencukuran bulu domba
dan anjing gembala.
– Te Puia Thermal Reserve.,dimana anda dapat menyaksikan Geiser Pohutu,
Bubbling Thermal Pool, Thermal Spring dan perkampungan suku Maori.
– Mata mata untuk mengikuti Hobitton Movie Set dan Farm Tour , ladang peternakan
yang digunakan sebagai salah satu tempat pembuatan film the Hobitton dan Lord of
the Rings.
HARI 04: Rotorua - Auckland (B)
Pagi hari acara bebas. Sore hari kembali ke Auckland. Acara bebas.
HARI 05: Diantar ke bandara (B)
Hari ini anda akan diantar ke bandara untuk melanjutkan perjalanan berikutnya.
Harga paket per orang sekamar berdua : (rupiah)
Hotel
Single
Twin
Triple
Standard 15.000.000 10.150.000 9.750.000
Premium 16.750.000 12.100.000 11.200.000
Harga termasuk :
 Keberangkatan setiap hari
 Akomoadasi 4 malam termasuk sarapan pagi di hotel piilihan anda
 Antar jemput bandara – hotel – bandara
 Semua tour termasuk antar jemput dari hotel
 Tour menggunakan bus ‘GREAT SIGHTS’ AND ‘NEWMANS’ untuk rute – rute
yang sudah ada. Jika ada rute – rute yang tidak dilewati akan menggunakan
Intercity Coach.

Harga tidak termasuk :
 Tiket pesawat Internasional dan tiket domestic
 Makan siang dan malam
 Tiket masuk objek wisata yang tidak disebutkan dan optional tour
 Tips untuk supir
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