
1. nap • Budapest – Melbourne
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti járatokkal Melbourne-be. Éjszaka 
és a napszaknak megfelelő étkezések 
a repülőn.

2. nap • Melbourne
M e g é r k e z é s  a z  e s t i  ó r á k b a n 

Ausztrália

Melbourne-be, transzfer a szállodába. 
Szállás Melbourne-ben. 

3. nap • Melbourne – 
Phillip-sziget
Reggeli után félnapos városnézés Vic-
toria állam fővárosában. A város-
nézés során a Royal Exhibition Cen-
ter, a Federation square, a városháza, 
a St. Paul katedrális, valamint Prin-
cess and Regent színház megtekin-
tése. Délután autóbuszos kirándulás 
a Phillip-szigetre, mely Melbourne-től 
kb. 140 km-re van és egy betonhíd kö-
ti össze a szárazfölddel.  A Phillip-szi-
get elsősorban állatvilágáról neveze-
tes: törpe pingvinek, kenguruk, vom-
batok, koalák, a medvefókák nagy ko-
lóniája és páratlan madárvilág él itt. 
Este a tengeri halászatból hazaérke-
ző törpe pingvin kolónia megfigyelé-
se. Vacsora után késő este érkezés a 
szállásra. Szállás Melbourne-ben. 

4. nap • Great Ocean Road
Egész napos kirándulás a Great Oce-
an Road-on Az 1920-as években épített, 

több mint 200 km hosszú tengerparti út 
fő látnivalóinak megtekintése.  A Tizen-
két Apostol nevű sziklaformáció óceánból 
„kinövő” hatalmas tanúkövei a szél és a 
tengervíz állandó pusztító munkája révén 
nyerték el mai formájukat. Először barlan-
gokat, majd azokat tovább pusztítva ka-
pukat hoztak létre. Amikor a kapuk ösz-
szeomlottak, különálló, magas homok-
kő és mészkő sziklaszigetek maradtak 
a tengerparton. Szállás Melbourne-ben. 

5. nap • Melbourne – Cairns
Transzfer a repülőtérre, elutazás bel-
földi repülőjárattal Cairnsbe. Délután 
szabadprogram a hangulatos, trópu-
si klímájú óceánparti városban. Szál-
lás Cairnsben. 

6. nap • Kuranda – 
Barron Gorge Nemzeti Park
Reggeli után transzfer Kurandába, az 
esőerdőben található kézműves és 
művészeti központba, ahol ajándé-
kok vásárlására is lehetőség nyílik.  Az 
ebédet követően a Caravonica Lakes 
Station állomáson felszállás a Skyrail 
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felvonókba, majd panorámás kirán-
dulás az UNESCO Világörökség részét 
képező a Barron Gorge Nemzeti Park 
esőerdője felett. Az utazás során le-
hetőség nyílik a Red Peak és a bővizű 
Barron-folyó 260 méterről lezúduló ví-
zesésének megtekintésére is. A végál-
lomásról transzfer a szállodába. Este 
folklór műsorral egybekötött vacsora 
a Tjapukai Aboriginal Cultural parkban, 
ahol ismerkedés az ausztrál őslakosok 
mindennapi életével, táncával, vadá-
szati szokásaival. Szállás Cairns-ben.

7. nap • Nagy-korallzátony
Reggeli után egész napos hajókirán-
dulás az UNESCO világörökség részét 
képező Nagy-korallzátonyhoz, mely 
900 szigetnek, 2500 zátonynak, 200 
madárfajnak, 1500 halfajnak, 400 fajta 
korallnak, 130 cápa- és rájafajnak, 30 
delfin- és bálnafajnak adnak otthont. 
Hajózás a Cairnstől 47 km-re találha-
tó Moore zátonyhoz. A tenger közepén 
található Marine World Pontoon fedél-
zetén snorkelezési, fürdési lehetőség, 
továbbá kirándulási lehetőség fél-ten-
geralattjáróval vagy üvegfenekű hajó-
val. Büfé ebéd, majd visszatérés a ki-
kötőbe. Szállás Cairns-ben.

8. nap • Cairns – Sydney
Transzfer a repülőtérre, elutazás bel-
földi repülőjárattal Sydney-be. Szállás 
Sydney-ben.

9. nap • Sydney
Reggelit követően egész napos városné-
zés Sydney látnivalóinak felfedezésével. 
Egy órás látogatás a város ikonikus jel-
képében, a Sydney-i Operaházban, mely 
2007 óta az UNESCO Világörökségének 
része.  Autóbuszos városnézés során a 
Mrs. Macuaries Chair kilátóról és a The 
Gap szikláról gyönyörködhetnek a vá-
ros panorámájában, majd a Hyde Park, 
a St. Mary Katedrális, a parlament, a The 
Art Gallery of New South Wales épüle-
te, a Paddington negyed és a világhí-
rű Bondi Beach megtekintése. A város-
nézés folytatásaként másfél órás pano-
ráma hajókirándulás ebéddel.  Szállás 
Sydney-ben.

10. nap • Kék-hegység
Egész napos kirándulás az UNES-
CO V i lágörökség  részé t  képező 

Kék-hegységbe. A hegység a nevét on-
nan kapta, hogy az eukaliptusz fák 
olajos kipárolgása miatt alkalman-
ként kékes ködbe borul. Utazás a Ja-
mison-völgybe a Scenic Raliwayen, 
amely a világ egyik legmeredekebb 
vasúti pályáján közlekedő vasúti sze-
relvénye. Ezt követően a völgy fölött 
270 méter magasan, drótkötélpályán 
közlekedő felvonóval átkelés az Echo 
kilátóponthoz. Az utazás során lehető-
ség nyílik az eukaliptusz erdők, vízesé-
sek, szakadékok fényképezésére a tel-
jes panorámát nyújtó kabinból. A hegy-
ség jelképe a „Három nővér” sziklafor-
máció, melyre az Echo pontról nyílik a 
legmegfelelőbb kilátás. Késő délután 
visszaérkezés Sydney-be, majd sza-
badprogram. Szállás Sydney-ben. 

11. nap • Sydney – Budapest
Reggeli után szabadprogram majd 
transzfer a repülőtérre. Elutazás me-
netrend szerinti járattal, átszállással 
Budapestre. 

12. nap
Megérkezés Budapestre a menetrend 
függvényében a déli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Melbourne – Cairns – Sydney 
– Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált au-
tóbusszal, illetékek, 8 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban, reggelivel, valamint öt alkalommal ebéd és egy alkalommal vacso-
ra, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke: 
8 AUD/fő/nap), egyéb ellátás, fakultatív programok, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 1–12.
Kétágyas szobában 1 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 855 000 Ft/fő

Vízumügyintézési díj  8 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Sydney
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