
Tour ĐẢO BẮC: 

Auckland, New Zealand 

 2 ngày rưỡi và 2 đêm 

( 28 – 30/12/2023) 

 
Ngày 1. (giá tự chọn theo sở thích): 28/12/2023 từ 12:30 giờ chiều  

- Xe Bus đón tại trại lúc 12:30pm  (YMCA CAMP ADAIR, 2487 Hunua 

Road ,RD 3, Papakura, Auckland) 

- City Tour : từ 1PM đến 5 PM (4 tiếng) 

City tour bao gồm: Mission bay, vườn hoa parnell street viện bảo tàng Domain, 

One tree hill. (tuỳ theo sự nhanh chậm của đoàn) 

5 pm: Về khách sạn Copthorne Hotel Auckland city – khách tự do ăn tối – dạo 

phố 

  Giá tự chọn cho ngày 1: 

Từ 15-19 người:  Giá City tour: 90 nzd/1 khách (xe 25 chổ ), Tip cho tài xế 

$6/người  (trưởng đoàn thu và đưa cho tài xế) 

Từ 20-24 người: Giá City tour: 80 nzd /1 khách ( xe 25 chổ ), Tip cho tài xế 

$6/người  ((trưởng đoàn thu và đưa cho tài xế) 

Từ 25-38 người:  City tour: 90 nzd/1 khách (  xe 38 chổ ), Tip cho tài xế 

$6/người  (trưởng đoàn thu và đưa cho tài xế) 

Khách Sạn - tự chọn giá:  

Khách sạn Copthorne Hotel Auckland city: 

 

-$235/phòng đơn/1 người bao gồm ăn sáng 

-$270/phòng đôi cho 2 người bao gồm ăn sáng 

-$305/phòng lớn cho 3 người bao gồm ăn sáng (1 giường đôi 2 người và 1 

giường đơn. Nếu cần thêm giường xin trả thêm $45/1 đêm) 

  

 Ngày 2 và 3 (29-30/12/2023): (theo giá củ hôm trước) 

 

Xe Bus đón đoàn tại Khách sạn Copthorne Hotel Auckland city sáng 29 

Xe Bus đưa đoàn ra phi trường Auckland lúc 7pm tối 30 

(Lưu ý: Nếu đoàn chọn tour ngày 2 và 3 thì ngày 1 đoàn tự lo) 

  

 



 

TOUR 2 NGÀY -ĐẢO BẮC- NEW ZEALAND 

Khám phá thiên nhiên và văn hóa Maori 

Ngày 2: 29/12/23: Auckland – Rotorua 

Từ Auckland , đoàn đi đến Te Puia để khám phá xứ sở địa nhiệt 
tráng lệ của New Zealand - nổi bật với những mạch nước phun 
ấn tượng, bùn sủi bọt và bụi cây bản địa tuyệt đẹp. Xem những 
người thợ chạm khắc và thợ dệt trình diễn kỹ năng của họ tại 
Viện Thủ công và Nghệ thuật Māori của NZ, đồng thời nghe 
hướng dẫn viên chia sẻ những câu chuyện được truyền lại từ tổ 
tiên của họ. Trải nghiệm biểu diễn văn hóa Te Rā + Haka , bao 
gồm buổi biểu diễn văn hóa thú vị diễn ra trong nhà gỗ được 
chạm khắc đẹp mắt, Te Aronui a Rua. Nó sẽ bao gồm một Pōhiri 
(Chào mừng truyền thống của người Maori), Waiata (Bài hát), 
Mōteatea (thánh ca truyền thống), Poi và Haka. 

Sau đó, đoàn sẽ thưởng thức món ăn tự chọn Hangi tại Te Puia 
Các thực đơn rất tinh vi - thấm đẫm hương vị của người Maori, 
với một loạt các món ăn và phong cách nấu ăn toàn cầu. Từ 
món súp ngô & cải xoong nổi tiếng, được phục vụ cùng với 
bánh mì tươi tự làm cho đến các món kai moana (hải sản) của 
chúng tôi với tiệc tự chọn salad giòn, bữa ăn của bạn sẽ bắt đầu 
với món khai vị nhẹ, để bạn chuẩn bị cho món chính tiếp theo. 
Các lựa chọn chính của bạn bắt đầu với giăm bông có xương 
tráng mù tạt, thịt cừu nướng bạc hà và cải xoong và khoai tây 
nướng! Điểm nổi bật của Bữa trưa Tự chọn Hangi là. Gà Hāngī 
và rau Hāngī ăn kèm với nhân bánh mì rewana và kết thúc bằng 
bánh pudding hấp đường nâu cháy của chúng tôi. Bánh pudding 
hấp của chúng tôi được làm tại chỗ và nấu chín trong một lỗ 
thông hơi tự nhiên ở thung lũng địa nhiệt. Phong cách nấu ăn 
độc đáo này mang đến một hương vị không thể sao chép ở bất 
kỳ nơi nào khác. Phục vụ bánh pudding hấp với sữa trứng đậu 



vanila nóng và kem để kết thúc trải nghiệm ăn uống của bạn. * 
Thức ăn tại các nhà hàng có thể sẽ thay đổi tùy theo thực tế 

Sau bữa trưa, đoàn đến Redwood, rừng cây gỗ đỏ. 

Khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng.chụp ảnh dạo chơi dưới 
những hàng cây gỗ đỏ 

Nếu khách muốn đi bộ trên thang dây quanh rừng thì trả iền tự 
túc 37nzd /1 người lớn, 22nzd /1 tre em ) 

Khám phá thiên nhiên đắm chìm trong 40 phút đi bộ trên lối đi 
nối liền giữa các thân cây e Treewalk™ 

Phát hiện cây gỗ sưa đỏ khổng lồ 120 tuổi 

Trải nghiệm yên tĩnh và thanh thản 

Khung cảnh phi thường của dương xỉ bạc New Zealand và khu 
rừng kỳ lạ 

Lối đi bộ du lịch sinh thái từng đoạt giải thưởng này phù hợp 
cho các gia đình và dành cho tất cả những ai có thể đi bộ mà 
không cần trợ giúp. 

Hơn 5600 ha rừng đang chờ bạn tận hưởng và khám phá khi 
rảnh rỗi. Nếu bạn yêu thích hoạt động ngoài trời và muốn trải 
nghiệm thiên nhiên một cách tuyệt vời nhất thì khu vực này 
chắc chắn là dành cho bạn! Hàng hecta rừng đang chờ bạn tận 
hưởng và khám phá khi rảnh rỗi. Nếu bạn yêu thích hoạt động 
ngoài trời và muốn trải nghiệm thiên nhiên một cách tuyệt vời 
nhất thì khu vực này chắc chắn là dành cho bạn! 

Sau đó , đoàn ăn tối tại nhà hàng Aorangi Peak 

Tại Nhà hàng này, du khách có thể thưởng thức các món ăn 
ngon và thử món thịt cừu, sò điệp và thăn bò hảo hạng. 
Aorangi Peak cung cấp cho bạn thử kẹo mềm sô cô la, bánh 



nướng xốp và bánh nướng. Rất nhiều khách gọi rượu ngon 
hoặc bia ngon. Cà phê tuyệt vời hoặc trà ngon là một trong 
những đồ uống ngon nhất để đặt hàng. Từ đây bạn có thể nhìn 
bao quát cảnh tuyệt đẹp của thành phố Rotorua. * Thức ăn tại 
các nhà hàng có thể sẽ thay đổi tùy theo thực tế 

Sau khi ăn tối, đoàn ghé tắm Polynesian Spa, là trải nghiệm tắm 
nước nóng địa nhiệt độc đáo và mang tính biểu tượng của New 
Zealand, ngâm mình trong nước khoáng ấm nóng tự nhiên sẽ 
mang đến sự nghỉ ngơi và thư giãn tối ưu cho bạn. 

Tắm ở hồ bơi công cộng: hồ bơi Pavilion, trẻ em dưới 12 tuổi 
phải đến hồ bơi gia đình 

Ngày 3 – 30/12/23: Rotorua - Taupo – Auckland 

Sau khi ăn sáng, đoàn ghé Waiotapu Thermal Wonderland, 
CÔNG VIÊN ĐỊA NĂNG được điêu khắc từ hàng ngàn năm hoạt 
động núi lửa ,là điểm tham quan địa nhiệt đa dạng và nhiều 
màu sắc nhất của New Zealand. Bạn được giới thiệu với một 
cảnh quan thiên nhiên độc đáo khác biệt. 

Sau đó, đoàn ghé thác Huka, bạn có thể chứng kiến hiện tượng 
thủy điện tự nhiên với hơn 220.000 lít nước mỗi giây đổ xuống 
dòng thác cao 11m. Một cây cầu đi bộ ngay trên đỉnh thác đặt 
bạn ở vị trí đắc địa để đến gần và chứng kiến màn phun nước 
mạnh mẽ . Nếu bạn muốn thấy cận cảnh sức mạnh và sự cuồng 
nộ của thác nước, hãy thử đi thuyền phản lực hoặc du thuyền 
trên sông. Để theo dõi quá trình xây dựng đến thác, bạn có thể 
đi bộ từ Công viên Spa đến đường mòn Thác Huka, một giờ đi 
bộ dễ dàng bắt đầu từ nơi dòng sông yên tĩnh và rộng lớn. Đi 
qua những khu rừng bản địa và kỳ lạ, con đường lại xuất hiện 
dọc theo dòng sông và tiếng gầm của thác ngày càng lớn hơn ở 
mỗi khúc cua. Xung quanh thác có một số điểm thuận lợi tuyệt 
vời để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp lộng lẫy của chúng 
và chụp một số bức ảnh rất ấn tượng 



Diểm dừng cuối cùng đoàn sẽ ghé ăn trưa ở Huka Prawn Park 

Sau bữa trưa, xe sẽ chở đoàn về đến sân bay Auckland khoảng 
7 h tối. Kết thúc 2 ngày tour thú vị. * Phần mô tả hành trình, 
hình ảnh chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho khách làm quen với 
nhu cầu của lộ trình * Vui lòng báo cho chúng tôi nếu quí khách 
chọn ăn chay. 

 

Giá tour theo số lượng nhóm khách: 15-19 khách: nzd 
$850/người, trẻ em có giường nzd $780/người, trẻ em không 

giường ( Ngủ chung với người lớn ) nzd $630/người, （xe 25 
chỗ) 20-24 khách: nzd $790/người, trẻ em có giường nzd 
$730/người, trẻ em không giường 

nzd $580/người, （xe 25 chỗ) 25-38 khách: nzd $790/người, 
trẻ em có giường nzd $730/người, trẻ em không giường 

nzd $580/người, （xe 38 chỗ) 

Giá tour dựa theo khách ở chung phòng đôi hoặc phòng 3 
người ( twin/triple ) 

Nếu ở phòng đơn (single room ) , Đóng thêm 80 NZD 

Lưu ý: Trưởng nhóm thu tiền tip 6 đô la nzd mỗi người/ mỗi 
ngày và đưa trực tiếp cho tài xế. *****Giá tour bao gồm: 

• Vé vào cửa: Te Puia ( guide tour + culture performance + 
hangi buffet lunch ), Aorangi Peak restaurant ( Dinner ), 
Polynesian Spa (public pool: Pavilion pool, children under the 
12 must go to family pool) Wai-o-taupo, lunch in Taupo ( Huka 
prawn park) 

• Khách sạn : Distinction Hotel Rotorua or Copthorne Hotel 
Rotorua or Millennium Hotel Rotorua or Sudima Hotel Rotorua 
hoặc tương đương 



• Các bữa ăn: sáng (1), trưa (2), tối (1) 

• Phương tiện đi lại: xe 25 hoặc 38 chỗ. 

*****Giá tour không bao gồm: 

• Vé máy bay 

• Vé vào cửa hoặc bữa ăn không nằm trong chương trình 

*Tiền tip Tiền đặt cọc: Vì thời điểm tổ chức Tour rơi vào mùa 
Giáng sinh nên tất cả các dịch vụ khách sạn, xe và hoạt động vui 
chơi đều có nhu cầu cao 

-Quí khách chọn mua tour này được yêu cầu đặt cọc trước ngày 
30/04/23 

300NZD /1 người/ tiền cọc không được hoàn lai ( Non-
refundable deposit ) 

-Số tiền còn lại thanh toán trước ngày 30/10/23 Vui lòng liên 
hệ: LOTUS TRAVEL – E: sales@vietnamlotustravel.co.nz Mobile : 
0064 21 250 0115 (MS SEN ) 
 
 
 


