AUSTRÁLIA

Ayers Rock

Austrália Mágica
Datas de partida em inglês (mín.2 participantes):
Diárias de Fevereiro de 2017 a Março de 2018.
Datas de partida em espanhol (mín.2 participantes)
Abril
10,24
Maio
08,22
Junho
05,19,26
Julho
03,17,24,31
Agosto
07,14,28
Setembro
04,11,25
Outubro
02,16,30
Novembro
13,27
Dezembro
11,28
Janeiro 2018 08,22
Fevereiro 2018 05,19
Março 2018
05,19
Nota: Emirates partida 1 dia antes.

Serviços Incluídos
• Passagem aérea Portugal / Sidney / Ayers Rock / Cairns
/ Portugal em classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados;
• Pequenos-almoços nas partidas fixas em espanhol;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola
ou guias locais de língua inglesa;
• 4 refeições;
• Transfers de chegada e saída (com assistência à chegada em Sidney);
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
CX 328€ (suj. a alteração);
• Visto electrónico (ETA);
• Seguro de viagens VIP.
Os preços não incluem
• Pequenos-almoços nas partidas diárias em inglês;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva.

HOTÉIS PREVISTOS
Sidney
The Grace ****
Ayers Rock
Desert Gardens ****
Cairns
Pacific ****
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Desde
ITINERÁRIO

3.810€ 11 Dias

1º Dia – Portugal / Sidney
Voo regular com destino a Sidney, via cidade(s) de ligação. Noite(s) e refeições a bordo.

ros raios do dia a bater no monólito. Posteriormente visita
ao Monte Olgas e vista panorâmica da parte sul de Kata
Tjuta. Caminhada entre os vestígios das antigas formações
rochosas em Walpa Gorge. Ao entardecer, jantar “Sons do
Silêncio”. Alojamento.

2º Dia - Sidney
Assistência e transporte ao hotel (check-in a partir das 14h00).
Resto de dia livre. Alojamento.

7º Dia – Ayers Rock / Cairns
Voo para Cairns, no nordeste do país. Chegada, transporte
ao hotel e alojamento.

3º Dia – Sidney
Visita panorâmica da cidade incluindo The Rocks, Kings Cross e
a famosa Bondi Beach. Cruzeiro na baía de Sidney que permite
desfrutar de espectaculares vistas da Ópera, da Ponte e do forte
Denison. Almoço a bordo. Regresso por conta própria ao hotel.
Alojamento.

8º Dia – Cairns
Cruzeiro na Grande Barreira de Coral, uma das maravilhas
do mundo e considerado o maior complexo de recifes existente. Almoço e snorkelling incluídos. Alojamento.

4º Dia – Sidney
Dia livre. Sugerimos visitar as seguintes atracções: Sidney Wildlife World, Sidney Aquarium ou subir à Torre de Sidney ou realizar excursão às Montanhas Azuis. Alojamento.
5º Dia – Sidney / Ayers Rock
Voo para Ayers Rock, no centro da Austrália, onde o mato se
transforma gradualmente em deserto. Transporte ao hotel. À
tarde, viagem até Kuniya e caminhada até ao Mutitjulu Waterhole. Continuação para o Centro Cultural Uluru Kata Tjuta
para conhecer a cultura da região; o dia finaliza com a observação do pôr-do-sol acompanhado de canapés e vinho espumante australiano junto ao Uluru, um dos símbolos do país.
Alojamento.
6º Dia – Ayers Rock
Disfrute de uma chávena de café ou chá e bolachas na base
do Uluru enquanto espera pelo amanhecer e pelos primeiPREÇOS POR PESSOA DESDE
Programa
Datas
Fev-Mar+27Mai-24Jun+Set
Abr-26Mai+Jan’18
Partidas diárias
em inglês
25Jun-Ago+Dez
Out-Nov+Fev-Mar’18
Abr-19Jun+8Jan’18
26Jun-24Jul
31Jul-Ago+11Dez
Partidas fixas
em espanhol
Set+27Nov+22Jan-Mar’18
Out-13Nov
28Dez

9º Dia - Cairns
Excursão ao P.N. Wooroonooran. Esta área de selva virgem
conta com as montanhas mais altas de Queensland, numerosos rios, cascatas e alguns dos bosques mais exuberantes e
antigos do mundo. Além da experiência na selva australiana,
a visita inclui a observação de crocodilos, cangurus e coalas,
uma caminhada até às Josephine Falls e almoço. Alojamento.
10º Dia – Cairns / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a
Portugal. Noite e refeições a bordo.
11º Dia – Portugal
Chegada. Fim dos nossos serviços.
Notas: 1) Se por motivos de força maior, como más condições atmosféricas, o jantar “Sons do Silêncio” for cancelado, será dada uma alternativa, não havendo lugar a reembolso; 2) Nas partidas diárias em inglês
o programa em Ayers Rock difere; 3) Nas partidas diárias em inglês, a
pedido do cliente, poderemos orçamentar outros hotéis..

Duplo
3.856 €
3.810 €
4.082 €
3.970 €
4.170 €
4.290 €
4.436 €
4.240 €
4.315 €
4.897 €

Suplemento Single Supl. Pequeno-almoços
1.014 €
185 €
976 €
185 €
1.078 €
185 €
1.110 €
185 €
800 €
796 €
868 €
Incluído
820 €
897 €
1.295 €

Nas partidas diárias os preços não são válidos 26Dez-7Jan e eventos e feriados locais (consulte-nos).
Suplementos tarifa aérea (base Cathay cl.L, domésticos Qantas cl.L).
Cathay – outras classes cl. M 90€, cl.K 200€; Outras companhias – consulte-nos.

GRANDES DESTINOS 2017/18 ÁSIA & PACÍFICO

