Austrália, Dreamtime

A partir de 3.035$
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Visitando: Sydney, Ayers Rock e Cairns
A SYDNEY: TERÇAS-FEIRAS
2020

2021

Março: 31
Abril: 7, 14, 21, 28
Maio: 5, 12
Julho: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25

Setembro: 1, 8,15, 22, 29
Outubro: 6,13, 20, 27
Novembro: 3,10,17, 24
Dezembro: 1, 15, 22, 29

Janeiro: 5, 12, 19, 26
Fevereiro: 2, 9, 16, 23
Março: 2, 9, 16, 23, 30

3 Cairns

Ayers
Rock 3

AUSTRALIA

Sidney
3

INTRODUÇÃO
Organizamos esta viaje para mostrar o que existe de mais importante na Austarlia, Sydney, sua cidade mais emblemática com o Palácio da Ópera,
a baía, suas praias e bairros do período britânico. No coração do deserto, o grande Ulluru ou monólito vermelho sagrado para o povo aborígine. E,
finalmente, o tropical exuberante Barreira de Corais, a maior do mundo, bem como o ambiente de selva de Cairns.

Dia 1º (Ter): Sydney
onde podemos desfrutar vistas espetaculares.
Chegada. Assistência e traslado para o hotel. Continuamos nos dirigindo até “Uluru”, onde
Restante do dia livre. Hospedagem no hotel .
teremos a oportunidade de testemunhar mudanças de cor espetacular ao pôr do sol deste
Dia 2º (Qua): Sydney
monólito enquanto desfruta de aperitivos e um
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada à copo de Vinho. Traslado ao hotel em Ayers Rock
visita da cidade incluindo: “The Rocks”, Kings e acomodação.
Cross e a praia de Bondi Beach. Por volta do
meio-dia, apreciaremos um almoço buffet a Dia 5º (Sab): Ayers Rock
bordo de um navio de cruzeiro Capitão Cook Antes de amanhecer, regressaremos a Uluru
pela Baia de Sydney. À tarde, visitamos a fa- para apreciar a alteração das cores no monomosa Opera House. O guia explicará todos os lito. Em continuação caminharemos juntamente
aspectos de sua construção que durou 14 anos, com guia até os arredores da base Uluru. Cone sua história de 58 anos. Visitar uma área fora do tinuação visitaremos Mutitjulu Walk, para admialcance do público onde poderemos fotografar rar a arte rupestre dos aborígenes e conhecer
com uma vista privilegiada. Tempo livre. Acomo- as características e histórias. Continuação para
dação no hotel.
o centro cultural de Uluru - Kata Tijuta, nome
aborígene que significa “muitas cabeças, onde
Dia 3º (Qui): Sydney
aprenderemos sobre a cultura aborígene e obCafé da manhã no hotel. Dia inteiramente livre servaremos o artesanato e arte aborígene e despara visitas. Sugerimos as seguintes excursões frutar de um café da manhã no Café Ininti (café
opcionais: Gray Line - Grand Tour das Mountains da manhã incluído). Sessão de Arte Aborígene
Azuis, com almoço. Bridge Climb Sydney - Esca- com introdução cultura Anangu em um atelier
lada ao pôr do sol – 3.5 horas aproximadamente. de um artista local, onde podemos desenhar
Acomodação no hotel.
seguindo o mesmo estilo. Excursão da tarde ao
Campo de luz em um lugar remoto do deserto
Dia 4º (Sex): Sydney / Ayers Rock
Café da manhã. Transporte para o aeroporto
para tomar voo com destino a Ayers Rock (
voo não incluído horário requerido as 10h30 da
manhã). Chegada dando início as excursões para
as Montanhas Olgas e o Ulluru, o grande Monólito Vermelho adorado pelo povo aborígene.
Viagem às místicas 36 cúpulas Kata Tjuta. Uma
caminhada descontraída que segue o caminho
entre as duas cúpulas mais altas Walpa Gorge,
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Dia 6º (Dom): Ayers Rock | Cairns
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Em horário
apropriado, traslado para o aeroporto para embarque com destino a Cairns (Voo não incluído
horário requerido 15h25 pm). Chegada a Cairns,
traslado ao hotel e acomomodação.
Dia 7º (Seg): Cairns
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado a um
cruzeiro pela Grande Barreira de Coral incluindo
almoço a bordo. Regresso ao hotel e hospedagem.
Dia 8º (Ter): Cairns
Café da manhã. Dia livre para visitar Cairns. Sugerimos visitas opcionais à Cape Tribulation,
Daintree e Mossman e passeio panorâmico pela
estrada de Ferro a Kuranda e passeio de teleférico
sobre a floresta tropical. Acomodação no hotel
Dia 9º (Qua): Cairns
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
para embarque em voo de regresso. Fim dos
nossos serviços. Até uma próxima viagem.

SI

O Tour inclui

• Acomodação nos hotéis indicados ou similares .
• Café da manhã diário. Almoço em Sidney no
Cruzeiro no Grande Barreira de Coral.
• Traslados em veículo privados com A/C ( Excursões opcionais em ônibus turístico).
• Entradas a atracções e cruzeiro.
• Guia de idioma espanhol mencionado no
itinerário (em ocasiões guia / chofer).
• Taxas locais.
NO

O Tour não inclui

• Voos domésticos : Sydney/Ayers Rock/Cairns.
• Comidas e serviços não mencionados no
itinerário.
• Visto Australiano.
• Tudo que não estiver devidamente especificado como incluído.
Nota Importante
• Preços para mínimo 2 passageiros
• No dia chegada os hotéis estrão disponível a
partir das 15h00
• Os voos internos devem ser reservados no
horário indicado, caso contrário não podemos
garantir os traslados e visitas programados.

Hotéis previstos ou Similares

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria única
Iti. MM853
Duplo
Triplo
Sulp. Ind.

Temporada
31 Mar. - 30 Set.

com vistas majestosas de Uluru. Acomodação
no hotel.

Cidade
Sydney
Ayers Rock
Cairns

Categoria
Vibe Sydney 4*
Hotel Desert Gardens 4*
Pacific 4*

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições
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