AUCKL A ND
HOP ON, HOP OFF

EXPLORER
Informações e horários do
Explorer Bus Inverno 2017

Lembre-se
que os círculos vermelhos
e azuis são a
cada 60 min

Por respeito aos outros passageiros, favor não conversar durante as
explicações turísticas.

Círculo Vermelho
9

PHILIPS CORNER/ PRINCES WHARF (PARADA 9)
Esta parada fica na entrada do Viaduct Harbour e Princes Wharf. O Princes Wharf é um dos principais terminais
de cruzeiros e dá suporte às visitas cada vez mais constantes de navios de cruzeiro à Auckland. O Princes
Wharf foi construído em 1929 e renovado no início da década de 1990. Atualmente possui um Hotel Hilton,
vários restaurantes, e também apartamentos e escritórios. Esta parada dá suporte ao Viaduct Harbour e
Wynyard Quarter. Os visitantes podem explorar a rica história marítima da Nova Zelândia no fascinante
Voyager Maritime Museum (Museu Marítimo Voyager), fazendo um cruzeiro pelo porto em um iate de
luxo, vendo os super iates ancorados no porto e desfrutando da hospitalidade de nível mundial em um dos
diversos deliciosos restaurantes e bares à beira do mar.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho– Verão (a cada 30
minutos) 9:00h - 16:00h. Inverno (a cada hora) 9:00h - 16:00h (termina às17:00h)
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MIRANTE BASTION POINT (PARADA 1)
O Mirante oferece uma visão excepcional que vai além do Golfo Hauraki e do Porto Waitemata. De lá se vê
com frequência praticantes de kitesurf. Ainda há remanescentes da segunda Guerra e foi local de refúgio
e posicionamento de armas. O jardim chamado Michael Joseph Savage Memorial Gardens é dedicado ao
Primeiro Ministro de 1930 e à lendária Festa dos Trabalhadores, são visitas que valem à pena. Há também
uma trilha até a Praia de Mission Bay, caso queiram conhecê-la, é só pedir informações ao nosso simpático
motorista. É importante informar que este é um caminho bastante íngrime, logo se a idéia for retornar ao
ônibus neste mesmo ponto, 30 minutos é o tempo razoável para uma caminhada tranquila. Você também
pode optar por voltar passeando pela Tamaki Drive passando pela beira-mar e apanhar o ônibus novamente
no ponto do Kelly Tarltons, o Aquário da Vida Marinha. É uma bela caminhada que pode ser feita em 30
minutos. Indicada para um dia de tempo bom.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho – Verão (a cada 30
minutos) 9:10h - 16:10h. Inverno (a cada hora) 9:10h - 16:10h
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KELLY TARLTONS (SEA LIFE AQUARIUM) (PARADA 2)

· Espaço para 8 novas atrações espetaculares! Você vai encontrar:
· A maior colônia de pinguins do mundo - O maior número de espécies de arraias do mundo - A maior

coleção de tubarões da NZ – Único local onde há exibição ao vivo de medusa na NZ – Novos jogos interativos
para as crianças se aventurarem através de uma viagem fantástica ao MUNDO MARINHO – Mais de 30
exibições de animais vivos, com mais de 80 diferentes espécies, mais de 3 milhões de litros de água e uma
média de 4 toneladas de neve produzidas diarimente.
Recomendamos cerca de 1 a 2 horas para essa atração. A entrada para o Kelly Tarltons é logo na parada do
ônibus, porém a saída é do outro lado do estacionamento, logo reserve alguns minutos para voltar e pegar o
ônibus a tempo.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho– Verão (a cada 30
minutos) 9:15h - 16:15h. Inverno (a cada hora) 9:15h - 16:15h

DESCONTOS
Os descontos
serão aplicados ao
apresentar o passe
de um dia inteiro.

Museu de Auckland
20% de desconto em tadas as visitas
($25 Adulto, $ 10 crianças $60 família)
10% de desconto em pacotes (pacotes entre $ 40 -)
Museu Maritimo 15% ($20 Adulto )
Eden Garden 25% ($8 Adulto)
MOTAT 25% ($19 Adulto $10 Criança)
Auckland Jet boat tours $40
($98 Adulto incluindo Museu Maritimo)
Auckland Adventure Duck $20 (68 Adulto)
Kelly Tarltons 15% ($39 Adulto $27 Criança)

Sky Tower 10% ($29 Adulto Total Tower Experience)
Sky Tower gift shop 10% - somente para compras acima
de $10 quando o Total Tower Experience for comprado.
Sky Tower SkyWalk
$20 adulto ($145 Somente adulto)
Sky Tower SkyJump
$30 adulto ($225 Somente adulto)
Auckland Zoo - 10% na loja de presentes
($28 Adulto $12 Criança)
Degree Gastrobar na parada nº 9
10% de desconto em sua conta.
A partir de 1ro de Outubro de 2016
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PARNELL ROSE GARDENS (GIARDINI DELLE ROSE DI PARNELL) (PARADA 3)
O jardim das rosas de Parnell expõe diferentes variedades de rosas, muitas das quais foram cultivadas por
renomados criadores de rosas de cunho internacionais. Para apreciá-las no mais lindo do desabrochar, visite o
jardim entre os meses de Outubro e Abril. Essa é uma atração indicada para os meses de verão.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho– Verão (a cada 30
minutos) 9:20h - 16:20h. Inverno (a cada hora) 9:20h - 16:20h
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HOLY TRINITY CATHEDRAL (CATTEDRALE DELLA SANTA TRINITA’) (PARADA 4)
A Catedral da Trindade Sagrada de Auckland é um lugar para oração, coral de música, arte, arquitetura,
aprendizado e história. É também um ponto de apresentações musicais e performances culturais. As visitas à
Catedral podem ser feitas diariamente. Em 2008, foi local do funeral do Sr. Edmund Hillary, o primeiro a escalar
o Monte Everest.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho– Verão (a cada 30
minutos) 9:25h - 16:25h. Inverno (a cada hora) 9:25h - 16:25h
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Interchange stop
Change buses here to
switch between Red and
Blue Circles.
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AUCKLAND MUSEUM (MUSEO DI AUCKLAND) (PARADA 5)
Atração imperdível! A história da Nova Zelândia é contada em um passeio pelos três grandes andares de
uma construção sobre um belo gramado com visão privilegiada de Auckland. Você vai conhecer a nossa
história desde a guinada como nação através das perdas e do sofrimento da guerra até nossa incomparável
história natural e nossos tesouros da cultura Maori e do Pacífico. É uma excelente oportunidade para assistir
a apresentação cultural Maori que acontece às 11h, 12h e 13:30h. (há também um show às 14:30 durante o
verão). Caso esteja esperando pelo ônibus do Círculo Azul e não deseja visitar o Museu, na recepção do Museu
há um agradável café e também toiletes. Bem próximo ao Museu, visite também o belo jardim de inverno com
flores e plantas de todo o mundo. Vale a pena!
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho – Verão (a cada 30
minutos) 9:30h - 16:30h Inverno (a cada hora) 9:30h - 16:30h

PARNELL VILLAGE (PARADA 6)
O bairro mais antigo da Nova Zelândia é famoso por suas galerias, cafés e restaurantes. Lojas sofisticadas com
arquitetura estilo Vitoriana, oferecem moda e artesanato.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho – Verão (a cada 30
minutos) 9:35h - 16:35h Inverno (a cada hora) 9:35h - 16:35h
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CIVIC THEATRE CORNER (ANGOLO DEL TEATRO CIVICO) (PARADA 7)
Esta parada é em uma parte mais altas da Queen Street, rua principal de Auckland. Boa opção para fazer
compras. Uma ótima idéia é atravessá-la diagonalmente no sinal de trânsito, para visitar a Galeria de Arte de
Auckland e o lindo Albert Park.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho – Verão (a cada 30
minutos) 9:40h - 16:40h Inverno (a cada hora) 9:40h - 16:40h

SKYCITY E SKY TOWER (SKYCITY E TORRE SKY) (PARADA 8)
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Bem no centro de Auckland, com 328 metros, a Sky Tower é a estrutura mais alta contruída pelo homem
aqui na Nova Zelândia. Com uma vista de tirar o fôlego, proporciona até 80 kilometros de visão em todas
as direções. Experiencie a subida de elevador para essa visão panorâmica em uma das três espetaculares
plataformas. Se a pedida é mais adrenalina, o SkyWalk é uma caminhada feita ao ar livre pelo lado de fora da
plataforma a uma altura de 192 metros, ou se preferir saltar, SkyJump é o nome da emoção. A Sky Tower é
uma das mais hilariantes e espetaculares atrações turísticas. Além de tudo isso, o cassino e vários restaurantes
e cafés fazem parte do complexo Skycity.
Horário de partida deste ponto dos ônibus que percorrem o Círculo Vermelho– Verão (a cada 30
minutos) 9:45h - 16:45h Inverno (a cada hora) 9:45h - 16:45h

Círculo azul
Se conecta ao círculo vermelho a cada 30 min. no Auckland Museum (Museu de Auckland) 5
Sai da frente do nosso ponto no Auckland Museum (Museu de Auckland) (verão)
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13;30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
(Último ônibus azul termina no museu às 16:30 & se conecta ao último ônibus vermelho para a cidade)
(Inverno 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 & Termina no Museu às 16:30, depois se conecta ao
último ônibus vermelho)
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JARDINS DE INVERNO (PARADA A)
om uma curta caminhada vinda do museu, estão os Jardins de Inverno. Há um belo lago com patos, fonte
natural e Café. Vale a pena a visita e não há custo.
Círculo Azul a cada 30 min, das 9:35 às 15:35 (No inverno, de hora em hora, das 9:35 às 15:35)

B

EDEN GARDEN (PARADA B)
Conhecido como o local onde se guarda os melhores segredos de jardinagem em Auckland, Eden Gardens
é um mágico microcosmo da arte e ofício do que se refere a jardins. Em 1964, um grupo visionário de
voluntários começaram seus esforços para transformar uma abandonada pedreira tomada de rejeitos
de um extinto vulcão. Hoje, esse jardim paradisíaco apresenta uma das maiores coleções de Camélias do
Hemisfério Sul. Há um café que funciona o dia todo.
Círculo Azul a cada 30 min, das 9:45 às 15:45 (No inverno, de hora em hora, das 9:45 às 15:45)

C

MT EDEN-(PARADA C)
Maunga-whau) O Monte Eden é um dos pontos de referência mais famosos de Auckland. Por ser o vulcão
mais alto na região, oferece uma vista privilegiada da cidade e do Porto Waitemata. Uma recente decisão
do conselho proibiu que os ônibus subam até o ponto mais alto do local. Entretanto, você poderá fazer uma
bela caminhada do ponto de parada do ônibus até o topo. Mas atenção! São 300 metros de subida que
requerem um bom preparo físico.
Círculo Azul a cada 30 min, das 9:50 às 15:50 (No inverno, de hora em hora, das 9:50 às 15:50)
EDEN PARK - não há ponto do ônibus. É o maior estádio da Nova Zelândia com capacidade para até 60.000
assentos. Por mais de 100 anos, o estádio se orgulha por ter sediado alguns dos memoráveis acontecimentos
esportivos do país, como o Empire Games em 1950, a final da Copa do Mundo de Rugby em 1987 e 2011 e a
Copa do Mundo de Cricket em 1992.

D

ST LUKES WESTFIELD SHOPPING CENTRE-(PARADA D)
Um dos maiores Shopping Centers de Auckland.
Círculo Azul a cada 30 min, das 10:00 às 16:00 (No inverno, de hora em hora, das 10:00 às 16:00)

E

ZOOLÓGICO (PARADA E)
Situado em uma área de 17 hectares de vegetação exuberante, o Zoologico de Auckland é a casa da maior
coleção de animais nativos e exóticos da Nova Zelândia. Se ainda não viu o pássaro Kiwi ou outro animal
exótico, este é o lugar.
Círculo Azul a cada 30 min, das 10:10 às 16:10 (No inverno, de hora em hora, das 10:10 às 16:10)

F

MOTAT – Museu do Transporte e Tecnologia (PARADA F)
(favor solicitar parada)
Com 40 acres, é o maior e mais completo museu de transporte e tecnologia do país. O MOTAT irá levá-lo à
uma viagem interativa por muitas das conquistas tecnológicas que ajudaram a dar forma à Nova Zelândia.
Para visitá- lo, lembre-se de pedir ao motorista para parar.
Círculo Azul a cada 30 min, das 10:15 às 16:15 (No inverno, de hora em hora, das 10:15 às 16:15)

Para aproveitar ao máximo o seu Day Pass recomendamos que você desça do ônibus e visite as atrações, ao invés de fazer o ciclo completo
primeiro. Lembre-se que os círculos vermelhos e azuis são a cada 30 min. (60 min. no inverno)
Por favor recicle este folheto, devolvendo-o ao motorista, caso não deseje guarda-lo

