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Localizado no topo do teleférico do Skyline em Queenstown, o 
restaurante Stratosfare é o lugar perfeito para saborear um almoço 
ou jantar suntuoso. Almoce ou jante com amigos e familiares, 
apreciando ao mesmo tempo as vistas espetaculares do Lago Wakatipu 
e das montanhas ao redor. Para um almoço ou jantar em um lugar 
inesquecível, o Stratosfare Restaurante & Bar é o lugar perfeito.

Aberto todos os dias do ano 

Almoço:  das 12h  às 14h 
Jantar:  primeiro horário de reserva: a partir das 17h45

As mesas devem ser liberadas no mais tardar às 19h45. Segundo horário de 
reserva: das 20h15 até tarde (todos os horários estão sujeitos às estações do 
ano).

É imprescindível reservar com antecedência: Telefone +64 3 441 0085

Tome o teleférico e deslumbre-se com as inesquecíveis vistas 
panorâmicas de Queenstown nas alturas.

Desde nossas instalações no topo do Bob’s Peak, você poderá observar 
o Coronet Peak ao norte, a cadeia de montanhas Remarkables ao Leste 
e do outro lado além das águas azuis e profundas do Lago Wakatipu, 
os Picos Cecil e Walter Peak no sudoeste. Estas vistas panorâmicas são 
realmente maravilhosas e inspiradoras. 

Horário de abertura: das 9 da manhã até tarde da noite, 365 dias por 
ano.

Informações de interesse: Ascenção vertical: 450 m (de 340 m a 790 m 
acima do nível do mar)

 • Comprimento: 730 m     
 • Percurso: 730 m     
 • Inclinação média: 37.1°     
 • Velocidade: variável até 4 m por segundo   
 • Capacidade: 1.100 visitantes/horaMarket  
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O café Market Kitchen é um café agradável e moderno    
que oferece produtos locais frescos como também delicias    
de todo o mundo. Venha saborear um café especial ou uma refeição leve criada na sua 
frente por nossos talentosos chefes.   

Com vista panorâmica das montanhas adjacentes o café Market Kitchen do Skyline é o 
lugar perfeito para relaxar e se descontrair antes de se lançar na próxima aventura. 

O Market Kitchen está aberto todos os dias a partir das 9h30 da manhã.

Tenha a galáxia ao seu alcance com Skyline Stargazing, observando as estrelas e muito 
mais além com um de nossos experientes guias astrônomos. Explore a Via Láctea e 
observe as estrelas próximas, as nebulosas e os aglomerados de estrelas. Observe o 
Cruzeiro do Sul e as famosas constelações como o Órion, o Grande Caçador.

Não é necessário ter experiência anterior e fornecemos todo o equipamento necessário. 
Pacotes para famílias e combos incluindo jantar também estão    
disponíveis.  É imprescindível fazer reserva com antecedência. 
Reserve 2 horas para esta experiência. Os horários variam segundo 
a estação do ano.

Queenstown é o primeiro lugar no hemisfério sul a oferecer 
trilhas para descida em Mountain Bike com acesso por 
teleférico. São 30 km de trilhas em ótimas condições, repletas 
de obstáculos, através da  floresta e com vista para a cidade de 
Queenstown, há sempre algo para os ciclistas de todos os níveis. 

Os passes disponíveis incluem: passe de meio dia, passe de dia 
inteiro, passe de três dias (que pode ser utilizado no decorrer de uma 
semana). O aluguel da bicicleta não está incluído.

Souvenir Shop   Leve com você um pedacinho da Nova 
Zelândia. A loja de souvenirs. Oferece uma grande variedade de produtos. 
Você encontrará com certeza algo especial para alguém especial ou faça um 
mimo para si mesmo. Aberta todos os dias a partir das 9h30.

Bungy Salte do ‘The Ledge’ e 
lance-se em direção à terra firme com 
AJ Hackett, a mais famosa equipe de 
bungy jumping do mundo.

Paraglide Decole com G Force em 
um voo de parapente em tandem e voe sobre 
a cidade  antes de descer em espiral até chegar 
em terra firme. 

Conheça as lendas místicas do Lago Wakatipu e aprofunde-se na cultura 
maori. Sinta o verdadeiro espírito de uma história cheia de valentia 
celebradas em canções e danças tradicionais.  Do temeroso

Do haka à incrível apresentação do Poi, este exclusivo deslumbrante 
show ao vivo é apresentado pelo grupo mais famoso de Kapa Haka de 
Queenstown.

Apresentações diárias: às 17h15, 18h, 19h15 e 20h

Duração do show: 30 minutos. O show requer um número mínimo de pessoas

Faça uma descida emocionante em um carrinho de 
rolimã super veloz. A trilha azul é recomendada para 
aqueles que preferem fazer uma descida mais tranquila 
ou escolha a trilha vermelha que passa por curvas 
inclinadas e obstáculos. Depois, suba pelo teleférico 

de cadeirinha e desça de luge novamente. É uma atividade 
segura e você está sempre em controle total do carrinho de rolimã. 
As crianças podem descer junto com um adulto na trilha azul 
fazendo com que o Luge do Skyline seja uma atividade para todas 
as idades. 

Aberto diariamente a partir das 10h. Acesso pelo teleférico no topo do 
Bob’s Peak 

Gondola

Luge


