AUSTRÁLIA
MARAVILHOSA

PARTIDAS DIÁRIAS
De 17 Janeiro
a 29 Março

CIRCUITO
DESDE

PREÇO POR PESSOA
12 DIAS / 08 NOITES
(mínimo 02 participantes)

3.979€

PARTIDAS DIÁRIAS - GUIA EM INGLÊS
ÉPOCAS

17 Jan a 29 Mar

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

€ 3.765,00

€ 3.979,00

€ 5.190,00

Notas: Quando a viagem coincidir com 2 épocas diferentes por favor consulte-nos.
Quando a estada em Sydney acontecer em dias de semana (2ª a 5ª feira), suplemento por pessoa e noite : € 12,00
SUPLEMENTOS TARIFA AÉREA:
VOOS EMIRATES - PARTIDA DE LISBOA
CLASSE “L” - 01 Jan a 31 Mar - € 50,00
CLASSE “Q” - 01 Jan a 31 Mar - € 109,00
CLASSE “ U” - 01 Jan a 31 Mar - € 172,00

Suplemento Partida do Porto via Lisboa - € 70,00

Inclui
— Passagem aérea, em classe turística, para o percurso Lisboa/Dubai/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Sydney/Dubai/Lisboa, com direito ao transporte de 25Kg de
bagagem (por pessoa e volume), em voos da Emirates (classe T). Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa. Estadia nos hotéis indicados, em quartos com
banho, em regime de alojamento e pequeno almoço. Visitas conforme o itinerário, em serviço regular com comentários em inglêsl. Entradas nos monumentos e
museus a visitar, de acordo com o itinerário. Refeições de acordo com o itinerário (3 almoços e 1 jantar). Assistência local pelo nosso representante. IVA, taxas
hoteleiras, de turismo e serviço. Seguro Multiviagens. Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 685,00, sujeitas a alteração até data de emissão
Não Inclui : Quaisquer serviços não mencionados. Bebidas às refeições. Gratificações. Vistos de entrada.
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GUIA EM INGLÊS

ITINERÁRIO

AUSTRÁLIA
MARAVILHOSA
CIRCUITO

1º Dia – Porto ou Lisboa / Dubai / Sydney

Em hora a informar localmente pelo guia transporte para o jantar “Sons do

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de

Silêncio”. Nos meses de Julho a Setembro aconselhamos o uso de roupa

embarque e partida em voo Emirates com destino a Sydney, via Dubai.

adequada ao frio. Regresso ao hotel. O jantar poderá ser anulado se as

2º Dia – Em viagem
3º Dia – Sydney
Chegada a Sydney. Recepção e transporte para o hotel. Resto do dia livre para
descansar. Alojamento no Hotel The Grace ou similar.

condições climatéricas o não permitirem. Se tal acontecer o mesmo será
reembolsado pelo nosso representante.
8º Dia – Ayers Rock / Cairns
Pequeno almoço. Em hora a determinar localmente transporte do hotel para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Cairns.

4º Dia – Sydney

Chegada e transporte para o Pacific Hotel Cairns ou similar. Resto do dia livre.

Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita de Sydney e seus arredores, durante

Alojamento.

a qual terá oportunidade de ver “The Rocks”, Kings Cross e famosa praia
de Bondi Beach. Ao meio-dia, cruzeiro na baía de Sydney incluindo almoço,
oportunidade de desfrutar de uma espectacular panorâmica da Casa da Ópera,
a famosa Ponte da Baía e o Forte Denison. Regresso ao hotel de conta própria e
tempo livre para apreciar esta bonita cidade. Alojamento.
5º Dia – Sydney
Pequeno almoço. Dia livre. Alojamento.

9º Dia – Cairns
Pequeno almoço. Partida para um maravilhoso cruzeiro na Grande Barreira de
Corais. Terá oportunidade de admirar uma vasta variedade de corais, espécies
marítimas exóticas, possível graças à grande pureza, limpidez e pouca
profundidade das águas. Almoço a bordo. Ao fim da tarde regresso a Cairns.
Alojamento.
10º Dia – Cairns

6º Dia – Sydney / Ayers Rock

Pequeno almoço. Hoje, pela manhã, partida de sua excursão de dia inteiro à

Pequeno almoço. Em hora a determinar localmente, transporte do hotel ao

floresta tropical de Daintree, considerada Patrimônio da Humanidade. Após a

aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Ayers Rock.

chegada na área de Mossman Gorge, poderá desfrutar de uma visita guiada,

Chegada e transporte o Hotel Desert Gardens ou similar.

incluindo lugares com grande significado cultural, construções tradicionais

De tarde saída para um passeio ao redor da base de Uluru, viajando em

espetaculares. Guias aborígenes explicarão o uso de plantas medicinais,

autocarro até ao caminho de Kuniya, onde verão o famoso charco Mutitjulu

ensinarão como identificar as plantas comestíveis locais,contarão lendas

e admirar as pinturas rupestres aborígenes e conhecer a zona, acompanhado

aborígines, explicarão o significado das pinturas rupestres e contarão a

dos comentários do guia acerca das características e história de Uluru. Visita

relação especial que une os povos aborígines à floresta tropical. Depois de

ao Centro Cultural Uluru Kata Tjuta, onde apreciarão exemplos da cultura

uma caminhada de cerca de uma hora e meia, é hora de desfrutar de uma

aborígene, com a sua arte e artesanato. Por fim disfrute de um belíssimo pôr-

xícara de chá e um damper (pão típico australiano). Paragem para almoço

do-sol acompanhado de um copo de vinho espumante australiano. Regresso ao

e embarque num cruzeiro ao longo do rio Daintree. No regresso a Cairns,

hotel e alojamento.

visita a cidade de Port Douglas. Alojamento: Pacific Hotel Cairns ou similar.

7º Dia – Ayers Rock

11º Dia – Cairns / Dubai

Pequeno almoço. Saída para visita ao Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta e

Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades

disfrute de uma taça de café ou chá e umas bolachas enquanto espera o nascer

de embarque e partida com destino a Sidney. Chegada, mudança do terminal

do sol e pode admirar as alterações da luz do sol reflectida no monólito. De

doméstico para o terminal internacional e embarque com destino a Dubai.

seguida visita a Kata Tjuta (Monte Olgas) para apreciar uma vista panorâmica

Noite e refeições a bordo.

da parte sul de kata Tjuka, caminhando entre os vestígios de antigas formações
rochosas e conglomerados de Walpa Gorge Regresso ao hotel e tempo livre.

12º Dia – Dubai / Lisboa ou Porto
Chegada, mudança de avião e continuação da viagem de regresso a Lisboa ou
Porto.

RNAVT N. 2859 / NIPC: 509384315

