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Austrália 

BAÍA DE SYDNEY

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Sydney: Vibe 4* - Ayers Rock: Desert Gardens 4* 
Cairns: Pacific Hotel 4*

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares, em 
quarto standard com banheira e/ou ducha, com café da 
manhã completo. 

- Todos os traslados em veiculo privado com ar condicionado. 
- 2 almoços (Sydney e Cairns). 
- Entradas as atrações e cruzeiros indicados no itinerário: visita 
guiada de Sydney Ópera, Sydney Habrour Cruise, Aborígine 
Art Class, Sunset & Sunrise em Ayers Rock, e Grande Barreira 
de Coral. 

- Taxas e impostos. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos ou internacionais. 
- Qualquer almoço ou jantar não indicado no itinerário. 
- Bebidas nas refeições. 
- Gastos pessoais e gorjetas 
- Early check-in nos hotéis antes das 15h00 (check-out as 
10h00). 

Cód. 24400PR

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 3.145 USD

Notas e Condições: 
- Consultar Notas e Condições de toda a programação da  
Austrália na página 129. 

HOTÉIS 4* Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS e 10 VISITAS

Océano Índico

AUSTRÁLIA

Dia 1º Sydney 
• Terça-feira 
Chegada e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre. Na parte da tarde, reu-
nião no vestíbulo do hotel com os 
outros participantes para uma sessão 
de informação. Alojamento. 

Dia 2º Sydney 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída do hotel para uma visita pano-
râmica da cidade de Sydney com 
guia de língua espanhola. Durante 
o passeio, iremos visitar a histórica 
região de The Rocks. Desfrutaremos 
de magníficas vistas da Ópera House 
e a Harbour Bridge junto com o cen-
tro comercial da cidade, o QVB Cen-
trepoint. Continuaremos com uma 
visita à famosa praia de Bondi, 
onde teremos a melhor vista panorâ-
mica de Sydney a partir de Dover 
Heights. Regresso a Sydney via Dou-
ble Bay, Kings Cross e o mirante 
Macquarie’s Chairpara para logo 
desfrutar de um almoço cruzeiro 
pela Baía de Sydney. Na continua-
ção realizaremos uma visita pela 
famosa Sydney Ópera House. Resto 
do dia livre (regresso ao hotel por 
conta do cliente). 

Dia 3º Sydney 
• Quinta-feira • Café da manhã 
Dia livre em Sydney para de realizar a 
visita opcional a Blue Mountains (não 
incluído). Alojamento. 

Dia 4º Sydney/Ayers Rock 
• Sexta-feira • Café da manhã 
Traslado para o aeroporto de Sydney 
para o voo (não incluído) para Ayers 
Rock. Chegada e traslado ao hotel. 

Na parte da tarde, começaremos com 
a visita das místicas 36 cúpulas de 
Kata Tjuta. Continuação a Uluru, 
onde teremos a oportunidade de pre-
senciar as espetaculares mudanças 
de cor desse monólito ao pôr do sol, 
enquanto saboreamos um copo de 
vinho. Regresso a Ayers Rock. 

Dia 5º Ayers Rock 
• Sábado • Café da manhã. 
Antes do nascer do sol, com guia de 
língua espanhola, iremos a Uluru 
para ver os primeiros raios do aman-
hecer sobre o monólito e dar um pas-
seio pelo local. Continuação a Mutit-
julu Walk onde visitaremos a arte 
rupestre aborígine e ouviremos de 
perto algumas das histórias sobre os 
moradores locais. Visitaremos o 
Centro Cultural de Uluru-Kata Tjuta 
para conhecer o artesanato local e 
tomar o café da manhã no Café Inin-
ti. Regresso a Ayers Rock. À tarde 
serenos trasladados ao campo da luz 
para disfrutar do  trabalho "Campo 
de Luz" em que ao pôr do sol mais 
de 50.000 esferas de vidro ganham 
vida sob o céu brilhante coberto de 
estrelas. Regresso ao hotel. 

Dia 6º Ayers Rock/Cairns 
• Domingo • Café da manhã. 
Após o café da manhã, possibilidade 
de um voo panorâmico opcional 

sobre Ayers Rock (não incluído, con-
sultar preços). Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto de Ayers Rock 
(com guia de língua inglesa) para 
pegar o voo (não incluído) para 
Cairns. Chegada e traslado ao hotel 
com guia de língua espanhola. Aloja-
mento. 

Dia 7º Cairns 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída dando um passeio para o porto 
para embarcar em um cruzeiro pela 
Grande Barreira de Corais. Almoço a 
bordo. Durante 6 horas aproximadas 
disfrutaremos desta incrível maravil-
ha de aguas turquesas repletas de 
vida marinha. Regresso a Cairns. 
Volta ao hotel por conta do cliente. 
Alojamento. 

Dia 8º Cairns 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Dia livre a disposição dos Sres. Clien-
tes em Cairns. Alojamento. Possibili-
dade de realizar a visita opcional a 
Cape Tribulation & Daintree Forest, 
consultar preços. 

Dia 9º Cairns 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao  
aeroporto de Cairns, com guia de lín-
gua espanhola, para pegar seu voo 
de regresso (não incluído). Fim dos 
serviços.

DATAS DE SAÍDA (TERÇA-FEIRA)
Em quarto Supl. 

duplo indiv.

2019 

Abril 9; Maio 14; Julho 9 e 16; Agosto 6 e 20; 
Setembro 3 e 17

3.145 1.130
 

Outubro 15 e 29; Novembro 26; Dezembro 17 3.220 1.250 

2020 

Janeiro 7 e 28; Fevereiro 4 e 18; Março 3 e 17 3.220 1.250

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (preços por pessoa) 

Noite extra em Sydney (Vibe Hotel 4*) ......................quarto duplo quarto indiv. 
1 Abr a 30 Set ‘19.......................................................... 170 310 
1 Out ´19 a 31 Mar ‘20.................................................. 185 345 

Noite extra em Cairns (Pacific Hotel 4*) ....................quarto duplo quarto indiv. 
1 Abr ‘19 a 31 Mar ‘20 .................................................. 135 235 

Por traslado adicional em Sydney: 
- mínimo 2 pessoas em inglés .................................................................................. 70 
- mínimo 2 pessoas em espanhol........................................................................... 145 

Por traslado adicional em Cairns (mínimo 2 pessoas em inglés)........................... 35 

Por voo Sydney/Ayers Rock/Cairns (neto e aproximado) desde ......................... 815 

Por voo Madri/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Madri (aproximado) desde ................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

INFORMAÇÃO VOOS DOMÉSTICOS A RESERVAR (não incluído no preço do pacote) 

Voo Sydney/Ayers Rock: Diretos: Jetstar JQ660 / Qantas QF5660 
Voo Ayers Rock/Cairns: Qantas - QF1854

GRAN BARRERA DE CORAL

MONTE ULURU - AYERS ROCK

Ayers Rock ▲

Cairns
●

Grande Barreira de Corais

(voo não incluído)

(voo não incluído)

●

Sydney


