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Cód. 24404HR

Austrália

Océano Índico

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria 3* 
Sydney: Travelodge Sydney (quarto standard) 
Cairns: Bay Village Tropical Retreat (quarto standard) 
Melbourne: Mercure Welcome Melbourne (quarto standard) 
Categoria 4* 
Sydney: Park Royal Darling Harbour 4* (quarto superior) 
Cairns: Pacific Hotel Cairns 4* (quarto standard) 
Melbourne: Clarion Suites 4* (quarto standard)

Este Programa Inclui: 
- 11 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares, 
em quarto duplo standard com ducha e / ou banheira, em 
regime de alojamento com café da manhã. 
- 2 almoços (bebidas não incluídas). 
- Traslado em inglês e visitas em espanhol de Sydney e Melbour-
ne, e em inglês em Cairns. 
- Guias locais segundo o itinerário. 
- Ingressos para as atrações e cruzeiros regulares (não privados) 
sem guia, segundo o itinerário. 
- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos / internacionais e taxas de aeroporto. 
- Refeições não mencionadas no itinerário, nem bebidas nas 
refeições. 
- Despesas pessoais como lavanderia, chamadas telefônicas, 
excursões opcionais, etc. 
- Acesso imediato (pré-inscrição) aos quartos dos hotéis no dia 
da chegada. Ver suplemento. 

HOTÉIS 
3*S

IncluIndo 11 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS e 8 VISITAS

AUSTRÁLIA
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●

●

Sydney

●

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 31 Março 2020) 

- Saídas DIÁRIAS

GRANDE BARREIRA DE CORAIS - CAIRNS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido desde 2 pessoas. 
- Preços não válidos para feiras, congressos, eventos especiais 
ou feriados. 
- Caso chegar antes ou depois do dia do início do circuito, o 
cliente deve pagar pelo traslado privado (com ou sem guia) e 
alojamento extra (se necessário). 
- A entrada para os hotéis na Austrália é às 15h00, caso queira 
ocupar o quarto antes desse horário, terá que pagar uma taxa 
adicional. 
- Consulte condições especiais para crianças. 
- As excursões estão sujeitas às condições meteorológicas. 
- Os quartos triplos neste destino são com cama extra dobrável, 
de inferior qualidade das camas do quarto. No caso de 3 adul-
tos, recomendamos reservar um quarto duplo + um quarto 
individual. 
- Informe-nos durante a reserva se você estiver em uma viagem 
de lua de mel, vamos tentar ter algum detalhe nos hotéis com 
a apresentação da certidão de casamento. 
- O correspondente reserva-se o direito de cancelar a saída por 
não atingir o número mínimo de passageiros. 
- Este programa não é adequado para crianças menores de 12 anos. 
- Devido à instabilidade do dólar australiano, nos reservamos o 
direito de atualizar os preços dos programas no caso de gran-
des mudanças na taxa de câmbio do dólar americano / dólar 
australiano. (1 AUD = 0,72 USD). 

- Recomendado fazer na continuação do circuito da Austrália o 
nosso circuito da Nova Zelândia. Por favor, consulte combinaçõ-
es, bem como extensões para praias como Bali ou Ilhas Fiji. 

Vistos: Consultar a sua embaixada ou consulado a necessidade 
de obter um visto dependendo do seu país de origem.

DATAS DE SAÍDA
Categoria 3* Categoria 4* 

(DIÁRIAS)
Em quarto Supl. Em quarto Supl. 
duplo indiv. duplo indiv.

1 Abril/30 Junho 2019 1.780    740 2.480 1.590 

1 Julho/30 Setembro 2019 2.070 1.120 2.480 1.590 

1 Outubro 2019/ 
31 Março 2020

2.155 1.370 2.680 1.790

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (preços por pessoa) 

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

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

ferrovia mais antiga da região e o 
teleférico mais bonito do mundo. 
Tjapukai Aboriginal Park será sua pri-
meira parada, ou a excursão regular 
a Daintree, a mais antiga floresta tro-
pical vivente do mundo (consultar 
dias de operação). 

Dia 8º Cairns  
• Café da manhã 
Dia livre para aproveitar a cidade ou 
realizar excursões opcionais.  

Dia 9º Cairns/Melbourne  
• Café da manhã 
Traslado ao aeroporto em veículo pri-
vado em inglês, para pegar o voo 
(não incluído) para Melbourne. Che-
gada a Melbourne, a cidade "euro-
peia" da Austrália e capital do estado 
de Victoria, a segunda maior cidade 
da Austrália, com mais de 4 milhões 
de habitantes e considerada sua capi-
tal cultural e gastronômica. Cidade 
de contrastes, de fama mundial e de 
jardins históricos. Atravessada pelo 
rio Yarra e localizada perto da costa 
de Port Phillop Bay. Traslado ao hotel 
em veículo privado em inglês. Resto 
do dia livre.  

Dia 10º Melbourne  
• Café da manhã 
Durante o dia de hoje, realizaremos 
uma excursão de meio dia em grupo 
reduzido com um motorista guia em 
espanhol pela cidade. Visitaremos a 
Federation Square, o MCG, a Cate-
dral de St. Patrick (sujeita a celebra-
ção de artesanato) e percorreremos 
os jardins da cidade. O passeio 
inclui uma visita à torre Eureka 
Skydeck; e traslado de ida e volta 
para o hotel. Resto do dia livre. 

Dia 11º Melbourne  
• Café da manhã 
Dia livre para visitar a cidade ou fazer 
excursões opcionais, como a excur-
são de dia inteiro em grupo reduzido 
com motorista-guia  de língua espan-
hola pela Grande Rota Oceânica, 
considerada uma das mais belas 
estradas costeiras do mundo. (Con-
sultar dias de operação).  

Dia 12º Melbourne  
• Café da manhã 
Traslado para o aeroporto em veículo 
privado em inglês.

Dia 1º Sydney  
Chegada a Sydney. Traslado do 
aeroporto para o hotel em transporte 

privado em inglês.  Resto do dia livre 

para descansar.  

Dia 2º Sydney  
• Café da manhã + almoço.  
Durante o dia de hoje, faremos uma 

excursão regular de meio dia, com 
áudio gravado em espanhol para 

conhecer a cidade. Visitaremos a 
área histórica "The Rocks", onde 
poderão ouvir as historias dos primei-

ros condenados. Contemplaremos 

vistas magníficas da Opera House e 

da Harbour Bridge. Desfrutaremos do 

centro comercial da cidade, o QVB e 

o centro histórico. Visitaremos a 
famosa praia Bondi Beach e uma 
vista panorâmica desde Dover 

Heights. No caminho de volta, passa-

remos por Double Bay, King Cross e 

Mrs. Marquarie's Point para uma 

visão mágica do porto antes de retor-

nar ao centro da cidade. Após o pas-

seio, faremos um cruzeiro com 
almoço pela baía de Sydney. 
Regresso ao hotel por sua conta, 

aproveite para passear e continuar a 

explorar esta bela cidade ou visitar o 

Aquário, o parque Wild-life e a Opera 

House que estão muito perto de 

onde finaliza o cruzeiro.  

Dias 3º e 4º Sydney  
• Café da manhã 
Dias livres para disfrutar desta encan-

tadora cidade ou realizar excursiones 

opcionais entre as quais recomenda-

mos: Tour de dia completo não priva-

do as Montanhas Azuis com áudio 

gravado em espanhol (sei houver 6 

ou mais passageiros o tour funciona 

com chofer-guia de língua espanho-

la), ou Bridgeclimb (subida a ponte 

de Sydney pela manhã). Não privado 

(consultar dias de operação)  

Dia 5º Sydney/Cairns  
• Café da manhã 
Traslado para o aeroporto em veículo 

privado em inglês para pegar o voo 

(não incluído) para Cairns. Chegada 

a Cairns, a cidade mais importante 
do norte tropical de Queensland, 

considerada um dos destinos favori-

tos do mundo para praticar mergul-

ho, e snorkeling, graças a Grande 

Barreira de Corais, o único organismo 

vivo que pode ser visto desde o espa-

ço. Traslado ao hotel em veículo pri-

vado em inglês. Resto do dia livre. 

Dia 6º Cairns  
• Café da manhã + almoço.  
Durante o dia de hoje, faremos um 

cruzeiro (regular em inglês) para a 
Grande Barreira de Corais, com 
traslado de ida e volta para o hotel. A 

bordo do catamarã apreciaremos a 

paisagem, podemos tomar sol, nadar 

e mergulhar entre os corais. O passeio 

também inclui um delicioso almoço a 

bordo. Visita a Michaelmas Cay e 
passeio de barco semissubmersí-
vel com fundo transparente. 

Dia 7º Cairns  
• Café da manhã 
Dia livre. Sugerimos uma excursão 

regular a Kuranda, onde poderão 

experimentar e contrastar entre a 

12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 1.780 USD


