
1. nap • Budapest – Sydney
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti járatokkal, átszállással Sydney-be.

2. nap • Sydney
Megérkezés az esti órákban 
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Sydney-be, transzfer a szállodába. 
Szállás Sydney-ben.

3. nap • Sydney
Reggelit követően egész napos vá-
rosnézés Sydney látnivalóinak felfe-
dezésével. Egy órás látogatás a város 
ikonikus jelképében, az Operaház-
ban, mely 2007 óta az UNESCO Vi-
lágörökség része.  Autóbuszos város-
nézés során a Mrs Macuaries Chair 
kilátóról és a The Gap szikláról gyö-
nyörködhetnek a város panorámá-
jában, majd a Hyde Park, a St Mary 
Katedrális, a Parlament, a Művésze-
ti Galéria, a Paddington negyed, a vi-
lághírű Bondi Beach megtekintése. 
A városnézés folytatásaként más-
fél órás panoráma hajókirándulás 
ebéddel.  Szállás Sydney-ben.

4. nap • Kék-hegység – Sydney
Egész napos kirándulás az UNESCO 
Világörökség részét képező Kék-hegy-
ségbe.  A hegység a nevét onnan kap-
ta, hogy az eukaliptusz fák olajos ki-
párolgása miatt alkalmanként ké-
kes ködbe borul. Utazás a Jami-
son-völgybe a Scenic Raliwayen, 
amely a világ egyik legmeredekebb 
vasúti pályáján közlekedő vasúti sze-
relvénye. Ezt követően átkelés a völgy 
fölött 270 méter magasan, drótkötél-
pályán közlekedő felvonóval az Echo 
kilátóponthoz. Az utazás során lehe-
tőség nyílik az eukaliptusz erdők, ví-
zesések, szakadékok fényképezésére 
a teljes panorámát nyújtó kabinból. A 
hegység jelképe a „Három nővér” szik-
laformáció, melyre az Echo pontról 
nyílik a legszebb kilátás. A Sydney-be 

vezető úton a Sydney Olimpiai Park 
megtekintése. Szállás Sydney-ben.

5. nap • Sydney –  
Reggeli után transzfer a repülőtérre, eluta-
zás Cairns-be. Délután szabadprogram.

6. nap • Nagy Korallzátony
Reggeli után egész napos hajókirán-
dulás a Nagy Korallzátonyhoz: hajózás 
a Cairnstől 41 km-re található Micha-
elmas zátonyhoz. A zátony fontos pi-
henőhely az erre vonuló madarak szá-
mára. Könnyűbúvárkodási, fürdési le-
hetőség az UNESCO világörökség ré-
szét képező zátonynál. A katamaránon 
svédasztalos ebéd. Délután visszauta-
zás Cairns-be. Szállás Cairns-ben.

7. nap • Kuranda – Cairns
Reggeli után utazás a Tjapukai Abori-
ginal Cultural parkba, ahol ismerkedés 
az ausztrál őslakosok mindennapi éle-
tével, táncaival, vadászati szokásaival. 
Ebéd után az esőerdő felett közleke-
dő Skyrail kabinjaiban utazás Kuran-
da faluba. Az esőerdőben található te-
lepülés kézműves és művészeti köz-
pont, ahol lehetőség nyílik ajándékok 
vásárlására.  Délután visszautazás Ca-
irnsbe a Kuranda Scenic vonat fedél-
zetén.  Az UNESCO Világörökség részét 
képező esőerdőn át haladó utazás so-
rán a bővizű Barron folyó vízesésének 
megtekintése. A végállomásról transz-
fer a szállodába. Szállás Cairns-ben.

8. nap • Cairns – Christcurch
Reggeli után transzfer a repülőtérre, 
elutazás Christchurch-be. Autóbuszos 
városnézés, majd transzfer a szállo-
dába. Szállás Christchurch-ben.

9. nap • Arthur-hágó – 
Franz Jozef Glacier
Reggeli után indulás Új-Zéland két fő 
szigete közül a nagyobb sziget, a Dé-
li-sziget nyugati partvidékére. Az út a 
Déli-Alpok híres panorámaútján, az 
Arthur-hágón keresztül vezet. A nap 
során az egykori bányásztelepülése-
ken ismerkedés a korabeli telepesek 
életével. Látogatás a jáde feldolgozá-
sáról híres Hokitika faluban. Kora es-
te érkezés Franz Josef Glacier faluba. 
Szállás Franz Josef Glacierben.

10. nap • Franz Jozef Glacier – 
Queenstown
A falu szomszédságában találha-
tó a Franz Josef- és a Fox-glecs-
cser. A különleges klímának kö-
szönhetően a több ezer méter ma-
gasságban képződő jégfolyamok a 
tengerszint felett 240 méterig nyúl-
nak le. Az időjárástól függően fa-
kultatív programlehetőség: 20 per-
ces helikoptertúra a gleccserek fe-
lett. Délelőtt gyalogos kirándulás 
a Fox-gleccserhez, majd látogatás 
a Matheson-tónál. Délután utazás 
a Haast-hágón keresztül a Mount 
Aspiring Nemzeti Park területére. 
Megálló a Wanaka-tónál, kora esté-
re érkezés Queenstownba. Szállás 
Queenstownban.
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11. nap • Milford Sound
Egész napos kirándulás az Új-Zélan-
di fjordvidékhez. A Milford Sound fjor-
dban ebéddel egybekötött sétahajó-
zás, mely során a jég által kivájt szik-
laformákon kívül a különleges állatvi-
lág is megfigyelhető. A vízben delfinek, 
medvefókák élnek, néha bálnák is fel-
keresik. Itt van a fészkelőhelye leghí-
resebb madarának, a fjordlandi ping-
vinnek is. Szállás Queenstownban.

12. nap • Arrowtown, Auckland
Délelőtt kirándulás Arrowtownba az 

egykori aranymosók településére, vala-
mint Queenstown nevezetességéhez, 
a Kawarau folyón átívelő hídhoz, ahon-
nan az első bungee jumping ugrást vég-
rehajtották. Transzfer a repülőtérre, uta-
zás Aucklandbe. Szállás Aucklandben.

13. nap • Auckland
Reggeli után félnapos városnézés ke-
retében ismerkedés a másfél mil-
lió lakosú Auckland városával, mely 
az ország kereskedelmi és kulturális 
központja. Délután szabadprogram. 
Szállás Aucklandben. 

14. nap • Auckland – Budapest
Reggeli után szabadprogram. Transz-
fer a repülőtérre, elutazás Budapestre 
menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással.

15. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a kora dél-
utáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Sydney / Auckland – 
Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Sydney – Cair-
ns – Christchurch, valamint Queenstown – Auckland útvonalon, a körutazás 
alatt légkondicionált autóbusszal és Kuranda – Cairns között vonattal, 12 éj-
szakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis 
ellátás, valamint 4 ebéd, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar 
idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

Tervezett dátum és irányárak
2019. október 31. - november 14.
Kétágyas szobában 1 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 855 000 Ft/fő

Illetékek 218 000 Ft/fő

Vízumdíj 8 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

városnézés Penangban: lá-
togatás a sziget közepén ta-
lálható 830 méteres Penang 
Hillhez, melyre siklóval lehet 
feljutni és a hegytetőről cso-
dálatos kilátás nyílik George 
Townra, a sziget legnagyobb 
városára. Később indulás a 
monumentális Kek Lok Si, a 
tízezer buddha templomá-
hoz. A templomegyüttesnél 
egy hatalmas bronz szobor 
is található. George Town-
ban ismerkedés a sziget tör-

ténelmével, a Cornwallis erőd bejá-
rása. A komplexum Malajzia legna-
gyobb és legjobban megőrzött erődje, 
amely több mint kétszáz éves színes 
történelmet tudhat a háta mögött. 
Az erődöt Sir Francis Light, a Brit Ke-
let-indiai Társaság egyik kapitánya 
emeltette, hogy megvédje a szigetet a 
kalózoktól, a többi gyarmatosító ha-
talomtól és a szultán seregeitől. Az 
eredeti építmény csupán pálmatör-
zsekből állt, nevét Bengál akkori kor-
mányzójáról kapta. A mai is látható, 
kőből épült, csillag formájú változa-
ta csak néhány évvel később készült 
el. Később a Wat Chayamangkalaram 
templom megtekintése, ahol a mo-
numentális Fekvő Buddha szobor ta-
lálható. A Jalan Mesjid Kapitan Keling 

városrész, „a harmónia utcája” arról 
híres, hogy számos vallás temploma 
épült egy helyre: az anglikán Szent 
György templom, a kínai Isteni Kö-
nyörület temploma, a hindu Sri Mari-
amman templom és a Kapitan Keling 
mecset. Szállás George Townban. 

4. nap • George Town – 
Kuala Kangsar – Ipoh – 
Cameron Highlands
Reggel utazás a Cameron Highlands 
felé. Útközben megállás Kuala Kang-
sarban, rövid informatív városné-
zés Perak állam központjában. Az im-
pozáns Ubudiah mecset, a Iskan-
dariah szultáni palota és az Istana 
Kenangan uralkodói rezidencia meg-
tekintése kívülről. Később megállás az 
Ipoh városában található buddhista 
barlangtemplomnál, majd az út foly-
tatása a valaha kedvelt brit üdülőhely, 
a Cameron Highlands felé, mely egy 
1500 méter magas felföldön található. 
A harsányzöld teaföldeken túl eperül-
tetvényekben, méhészetekben, virág-
kertészetekben és pillangófarmok-
ban is bővelkedik a terület. Szállás a 
Cameron Highlandsben.

5. nap • Cameron Highlands – 
teaültetvény – Kuala Lumpur 
Reggeli, majd félnapos kirándulás 

1. nap • Budapest – Penang
Elutazás Budapestről a délutáni órák-
ban, átszállással Penang szigetére. 

2. nap • Penang – George Town
Megérkezés a délutáni órákban Pe-
nangra. A sziget a Maláj-félsziget 
észak-nyugati részén található. A szá-
razföldtől a Malaka-szoros választ-
ja el. Penang az UNESCO Világörökség 
része. A sziget szerecsendió- és szeg-
fűszeg ültetvényei, kiváló strandjai és 
egzotikus tájai miatt az egyik legked-
veltebb úti cél a régióban. Érkezést kö-
vetően transzfer a szállodába és pihe-
nés. Szállás George Townban.

3. nap • George Town
Reggeli a szállodában, majd 

Malajzia – Szingapúr – Indonézia
Jáva és Bali szigetével
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Új-Zéland leghíresebb fjordja a 
Milford Sound; a természeti cso-
da egymillió évvel ezelőtti glecs-
cserek munkájának eredménye.
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