
AUSTRÀLIA
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Vols internacionals de la companyia Singapore Air-
lines, classe turista. Vols domèstics de les com-
panyies Qantas i Air North, classe turista. Estada 
a hotels de 4**** durant tot l’itinerari. Servei de 
maleters a tots els hotels. Pensió completa durant 
tot l’itinerari, exceptuant el sopar del segon dia i el 
dinar del desè dia. Guia d’Eurovacances durant tot 
el viatge. Visita de la ciutat de Sydney amb entrada 
a l’Òpera. Excursió al Parc Nacional de Blue Moun-
tains. Recorregut per la Great Ocean Road. Sobre-
vol dels Dotze Apòstols amb helicòpter. Visita de 
Melbourne. Visita de la pingüinera de Philip Island.
Visita de Kata Tjuta i Uluru. Sobrevol amb helicòp-
ter d’Uluru. Visita del Parc Nacional de Kakadu 
amb creuer al Yellow Water. Visita de Mossman 
Gorge. Visita de la Gran Barrera de Corall. Sobre-
vol amb helicòpter de la Gran Barrera. Excursió 
amb telefèric a Kuranda. Assegurança d’assistèn-
cia en viatge amb la companyia Europea.

OBSERVACIONS: Visat necesari. El seu preu està 
inclòs en el preu.

Què inclou Mapa

Oceania

1. Uluru

11.995 
€

1.595 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

03
Data de sortida

maig

Viatge al continent vermell
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Al centre geogràfic d’Austràlia, en-
voltada de terres vermelles i protegi-
da per un dels deserts més secs de 
la terra, es troba la roca més gran 
del món. Es diu Uluru i és la mun-
tanya sagrada dels anangu. Allà, al 
bell mig del no-res, un monòlit com-
pacte i sense fissures s’alça més de 
tres-cents metres sobre la planura, 
bategant al ritme pausat dels cre-
puscles. És impossible contemplar 
els darrers raigs de sol il·luminant el 
rostre misteriós de la muntanya i no 
sentir-se captivat pel mateix mag-
netisme que va atrapar als primers 
habitants del continent.
Haurien de passar milers d’anys 
abans ningú s’acostés a Austràlia. 

Els corrents marins, la Gran Barrera 
de Corall, la inhòspita costa oest, 
les selves tropicals de Daintree i els 
àrids deserts del Centre Vermell...
la mateixa natura que alimentava 
als aborígens era una barrera in-
franquejable per als forasters. Però 
al final, hi van arribar. En primer lloc 
van ser nàufrags portuguesos i ho-
landesos i més tard exploradors 
com Abel Tasman i James Cook. 
Eren els temps de Terra Australis In-
cognita, quan els grans navegants 
buscaven el darrer mite geogràfic 
de la història. Poc es podien imagi-
nar que al continent esquiu el pro-
tegia la muntanya més sagrada de 
la Terra.

.1

2. Dijeridoo

.2

Sobrevolem amb helicòpter els 
Dotze Apòstols, Uluru i la Gran 
Barrera de Corall.

Visitem la famosa Òpera de 
Sydney.

Veiem la colònia de pingüins de 
Philip Island.

Explorem les Blue Mountains i 
el Parc Nacional de Kakadu.
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1r Dia. Volem a Sydney.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i troba-
da amb el guia d’Eurovacances. Sortida del 
vol a Singapur. Nit a bord.

2n Dia. Sydney.
De bon matí arribarem a Singapur, on en-
llaçarem amb el vol a Sydney. Després dels 
tràmits d’immigració ens instal·larem a un 
hotel cèntric.

3r Dia. Sydney.
Avui visitarem la bonica ciutat de Sydney. 
Passejarem pel Royal Botanic Garden i des-
prés coneixerem la famosa Òpera de la ciu-
tat, sense cap mena de dubte l’edifici més 
famós del país. Travessarem l’animat Circular 
Quay i arribarem al barri de The Rocks. Tot 
seguit farem un recorregut panoràmic pel 
centre històric veient algun dels monuments 
més significatius de Sydney. A la tarda pas-
sejarem per The Gap i després retornarem a 
l’hotel i gaudirem de temps lliure fins a l’hora 
de sopar.

4t Dia. Sydney - PN Blue Moun-
tains - zoo de Featherdale - Sydney.
Aquest matí ens dirigirem al Parc Nacional 
de Blue Mountains, la serralada muntanyosa 
situada a l’oest de Sydney. Agafarem un te-
lefèric i un funicular per gaudir de les vistes, 
dinarem i a la tarda visitarem el zoo de Fea-
therdale. En acabar retornarem a la ciutat.

5è Dia. Sydney - Philip Island - Melbourne. 
Aquest matí volarem a Melbourne. Dinarem i 
a la tarda ens dirigirem per carretera a Phillip 
Island per conèixer la colònia de pingüins que 
nia a la zona. Soparem durant l’excursió i al 
vespre tornarem a Melbourne. 

6è Dia. Melbourne. 
Avui coneixerem Melbourne. Durant la visita 
recorrerem la ribera del riu Yarra i ens acos-
tarem a Federation Square. També passarem 
per la Catedral, el Mercat de la Reina Victoria, 
l’Ajuntament i el Parlament. Dinarem i a la tar-
da visitarem els magnífics Jardins Botànics, 
un dels més bonics del món. 

7è Dia. Melbourne - Dotze Apòstols - 
Melbourne 
Avui recorrerem la famosa carretera conegu-
da com Great Ocean Road. Dinarem en ruta 
i a la tarda visitarem els Dotze Apòstols. Fa-
rem un espectacular sobrevol de quinze mi-
nuts amb helicòpter per veure les formacions 
rocalloses i després anirem tot passejant als 
miradors situats a l’espadat. Finalment retor-
narem a Melbourne.

8è Dia. Melbourne - Uluru. 
Volem a Alice Springs, al centre d’Austràlia i 
enllacem amb el vol a Uluru. Ens instal·larem 
a l’hotel i a la tarda sobrevolarem Uluru amb 
helicòpter. Disposarem de la resta de la tarda 
lliure per descansar i gaudir de l’hotel.

9è Dia. Uluru. 
Avui veurem la sortida de sol a Uluru i des-
prés ens aproparem a la roca per conèixer 
aquest monòlit tan especial. Retornarem a 
Yulara per dinar i a la tarda anirem a visitar 
les roques sagrades pels aborígens locals de 

1. Gran Barrera  2. Red Center  3. Port Douglas
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4. Dotze Apòstols  5. Melbourne  6 i 7. Gran Barrera

Kata Tjuta. Farem una passejada entre les 
roques i després acabarem el dia veient la 
posta de sol a Uluru.

10è Dia. Uluru - Darwin. 
Ens traslladem a l’aeroport i volem a Darwin, 
al nord del país. Quan arribem començarem 
una visita panoràmica de la ciutat, veient 
l’Assemblea Legislativa i la Casa del Govern 
i apropant-nos a algun dels miradors de la 
costa. També visitarem el Museu i Galeria 
d’Art dels Territoris del Nord. Finalment ens 
instal·larem a l’hotel. 

11è Dia. Darwin - PN Kakadu.
Aquest matí anirem al Parc Nacional de 
Kakadu. En ruta pararem als aiguamolls de 
Mamukala, on es poden veure diverses es-
pècies d’aus. Ens instal·larem a l’hotel de Ja-
biru, al centre del Parc Nacional, i a la tarda 
farem una excursió fins l’escarpament d’Ubirr 
per gaudir de la posta de sol i veure pintures 
rupestres dels aborígens. Després tornarem 
a l’hotel per sopar. 

12è Dia. PN Kakadu - Darwin. 
Després d’esmorzar navegarem pel riu Ye-
llow Water per veure cocodrils i aus i gaudir 
del paisatge del parc. Visitarem el centre cul-
tural aborigen de Warradjan i després dina-
rem. A la tarda visitarem les pintures rupes-
tres de Nourlangie i després retornarem amb 
avioneta a Darwin, on ens allotjarem. 

13è Dia. Darwin - Cairns - Port Douglas. 
Aquest matí volarem a Cairns, al nord de l’es-
tat de Queensland. Dinarem i després anirem 
a conèixer la reserva Mossman Gorge, situa-
da en territori aborigen. Farem una passeja-
da pel bosc tropical i ens instal·larem a Port 
Douglas. 

14è Dia. Port Douglas - Gran Barrera de 
Corall - Port Douglas. 
Avui dedicarem tot el dia a fer una excursió 
amb vaixell fins la Gran Barrera de Corall. 
Quan arribem als esculls farem un sobrevol 
amb helicòpter per gaudir de les millors vistes 
de la barrera. També disposarem de temps 

per fer snorkeling i dinar tranquil·lament. A la 
tarda navegarem de retorn a Port Douglas. 

15è Dia. Port Douglas - Kuranda - Port 
Douglas. 
Esmorzarem i després anirem a agafar el 
famós telecabina de 7’5km de longitud que 
recorre la selva fins a Kuranda. Dinarem i a la 
tarda arribarem a Cairns, on disposarem de 
temps lliure per passejar per la ciutat, una de 
les més animades de Queensland, i en aca-
bar retornarem a l’hotel. 

16è Dia. Port Douglas - Cairns - Barce-
lona.
Esmorzarem i ens dirigirem a Cairns on aga-
farem el vol amb destinació Singapur, on en-
llaçarem amb el vol a Barcelona. Dinar, sopar 
i nit a bord.

17è Dia. Arribem a Barcelona.
Arribada a Barcelona. Final del viatge.




