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Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Sydney
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino a Sydney, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
2º Dia Em voo
Em voo.
3º Dia Sydney
Assistência à chegada a Sydney e transporte ao hotel. Resto do dia livre para descanso. Alojamento.
4º Dia Sydney
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Alojamento.
5º Dia Sydney
Pequeno-almoço no hotel. Início do passeio com visita à zona histórica The Rocks. Contemple ainda a paisagem oferecida pela Sydney Opera House e a Ponte
Harbour e visite o centro comercial da cidade, o Queen Victoria Building e Centrepoint. Continuação da visita pela beira mar, onde poderá visitar a famosa praia de
Bondi. Poderá também observar Sydney de uma panorâmica espetacular, em Dover Heights. Regresso a Sydney, passando pelos bairros Double Bay e Kings Cross,
e pelo miradouro Macquarie&#39;s Chaire. Almoço a bordo de um cruzeiro pela Baía de Sydney. Da parte da tarde, visita guiada à Casa da Ópera de Sydney. Resto
de dia livre e regresso ao hotel por conta própria. Alojamento.
6º Dia Sydney / Ayers Rock
Pequeno-almoço no hotel. Transporte ao aeroporto e partida para Ayers Rock. Assistência à chegada e saída para Olga e Uluru. Passeio às 36 cúpulas de Kata
Tjuta, seguindo caminho pelas duas cúpulas mais altas até chegar a Walpa Gorge, onde poderá observar paisagens magníficas. Visita a Uluru, onde terá
oportunidade de contemplar as espetaculares mudanças de cor deste monólito, enquanto usufrui de aperitivos e um copo de vinho ao anoitecer. Regresso ao hotel.
Alojamento.
7º Dia Ayers Rock
Antes de amanhecer, saída do hotel com um guia local em direção a Uluru para vislumbrar os primeiros raios de sol sobre o monólito. Depois de amanhecer,
caminhada ao redor da base do monólito. Viagem de autocarro até Mutitjulu Walk, onde poderá observar as artes rupestres dos primeiros habitantes do continente
australiano, os aborígenes, e aprender sobre a sua história. Visita ao Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para observar as artes e artesanatos de fabricação local e
desfrutar de um pequeno-almoço no Café Ininti*. Introdução à cultura Anangu e à sua expressão artística por um artista local, que lhe ensinará a criar a sua própria
pintura que poderá levar como recordação. Regresso ao hotel. Ao anoitecer, saída do hotel em direção a um remoto lugar desértico, com vista para Uluru, onde
poderá contemplar o inesquecível Campo de Luzes - "Field of Light". Regresso ao hotel. Alojamento.
8º Dia Ayers Rock / Cairns
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente, transporte ao aeroporto e partida para Cairns. Assitência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
9º Dia Cairns
Pequeno-almoço no hotel. Saída para uma excursão ao Grande Recife de Coral, o maior do mundo com mais de 2000 km de extensão, a bordo de um cruzeiro com
almoço incluído a bordo. Possibilidade de nadar e apreciar a bela vida marinha. Regresso ao hotel. Alojamento.
10º Dia Cairns
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Alojamento.
11º Dia Cairns / Portugal
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto e embarque no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
12º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.
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Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte regular do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento nos Hotéis mencionados ou similares em regime de Alojamento e Pequeno Almoço
2 Almoços (não inclui bebidas)
Visitas em regular, de acordo com o Programa e com guias locais em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, combustível e segurança
Visto Austrália (ETA)
Seguro Proteção Covid
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