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AUSTRÀLIA -“Premium”
ADELAIDE – KANGAROO ISLAND – MELBOURNE – AYERS ROCK – CAIRNS - SYDNEY

Sortida 15 març 2023 / Durada 17 dies
ITINERARI
15 de març.-

BARCELONA-ADELAIDE
Trasllat fins a l’aeroport de Barcelona, on desprès dels tràmits de facturació, sortida amb
vol via punt, destí Adelaida. Nit a bord.

16 de Març

Arribada ADELAIDE

Arribada a Austràlia, farem els tràmits de duanes, recollirem l'equipatge i us estarem
esperant a la zona d'arribades de l'aeroport d'Adelaide per fer el trasllat a
l'allotjament. Resta del dia lliure. Nit a Adelaide.

17 de Març ADELAIDE

CITY

&

ADELAIDE

HILLS

Esmorzar. Al matí ens trobarem amb el nostre guia de parla hispana
que ens portarà a conèixer la ciutat d'Adelaide i els seus principals
atractius. Després emprendrem el nostre camí a les Adelaide Hills,
farem degustacions de vi, maridatges de Xocolata i vi i pararem a
dinar a la preciosa localitat de Hahndorf. Després de dinar farem un
tomb per aquesta preciosa localitat amb encant alemany per, a
continuació, visitar els cellers de Somerled on farem un tast de vins.
Tornarem a l'hotel al voltant de les 16h i tindrem la tarda/nit lliure
per gaudir de la ciutat. Nit a Adelaide i sopar a l'hotel.

18 de Març KANGAROO ISLAND

Recollida al matí d'hora a l'hotel d'Adelaide per fer un viatge en bus panoràmic a Cape Jervis, travessant la
pintoresca Fleurieu Peninsula amb les vinyes, vistes de la costa i ondulats turons.
En arribar a Cape Jervis ens embarcarem al Ferry que ens portarà a Kangaroo Island (aprox. 45min), creuant
a Penneshaw ia Kangaroo Island.
Ja a Penneshaw el nostre guia ens rebrà i començarem el tour, de màxim 8 persones, per descobrir la
fabulosa naturalesa que l´illa ens ofereix. Ens mourem a través de diversos hàbitats i vistes de la vida salvatge
de l'Illa en el medi natural. Kangaroo Island és un paradís per a la vida salvatge Australiana, que existeix al
seu hàbitat natural sense l'amenaça de depredadors introduïts posteriorment. Escoltarem els marcats sons
dels ocells nadius formant un cor des dels alts arbres d'eucaliptus, tenint en compte que Kangaroo Island és la
llar de prop de 250 espècies
d'ocells, molts dels quals, a través
del seu aïllament del continent,
han desenvolupat les seves pròpies
subespècies i són per això
exclusius de Kangaroo Island.
Mentre viatjarem per l'Illa estarem
atents per veure echidnas,
wallabies,...
A l'espectacular Seal Bay
Conservation Park, el guia ens
escortarà en una memorable
caminada al llarg de la platja.
Aquesta badia és la llar d´una
nombrosa colònia de Lleons
Marins Australians. Caminarem
entre ells mentre els veiem gaudir
de la platja o entre les dunes de sorra, després de la seva extensa expedició de pesca. Amb el nostre guia
podrem estar a una distància prudent d'aquestes meravelloses criatures en perill d'extinció, escoltar els seus
sospirs i veure'ls jugar. Aquesta és veritablement una inoblidable experiència que recordarem per sempre.
Entrarem després a la nostra exclusiva propietat, Heritage protected, al bosc natural per gaudir d´un deliciós
dinar pic-nic estil gourmet, amb el complement d´un vi d´Austràlia del Sud. A continuació del nostre dinar
viatjarem a través de l'interior de l'Illa estant atent per veure koales i echidnas. Explorarem les espectaculars
platges de la costa del nord i gaudirem d´una caminada pel bosc, escoltant l´excepcional cacatua, a la brillant
cacatua negra i observant el Tammar Wallaby, amb els seus petits i fins trets al seu hàbitat natural.
Ja al capvespre, mentre el dia dibuixa la seva fi, observarem als cangurs deixar la protecció del bosc per
començar a pasturar als camps oberts. El guia local ens deixarà a Penneshaw des d'on tornarem amb ferri i
vehicle privat a Adelaide. Sopar i nit a Adelaide.

19 de Març Sortida d´ADELAIDE i arribada a MELBOURNE

Al matí ens traslladarem a l'estació de tren d'Adelaida on agafarem el The Overland que ens portarà fins a
Melbourne (07h45-18h50). Viatjarem en categoria Red Premium, gaudint del confort i estil dels seients
Premium amb més espai per a les cames i incloent esmorzar, dinar, afternoon tea, cafè, refrescos i sucs.
Arribarem a Melbourne i us estarem esperant a l'estació per emportar-vos a l'allotjament. Nit a Melbourne.

20 de Març MELBOURNE

Esmorzar. Al matí farem el tour per la ciutat, visitant meravelles
com Federation Square, el nostre mundialment conegut
recinte esportiu MCG, la Catedral de Sant Patrici, el llac
d'Albert Park (seu de la cursa de Fórmula 1), continuant cap a
St Kilda Beach. Finalitzarem el tour al voltant de les 12h00 a
l'Eureka Tower (Skydeck admission no inclòs). Dinar en un
restaurant local i sortirem per fer una visita al Moonlit
Sanctuary Conservation Park, on veurem una varietat
d'animals nadius d'Austràlia, com ara cangurs, wombats i
equidnes.
Després ens dirigirem a Phillip Island on, si la temporada ho permet, et portarem a Woolamai Surf Beach per
fer una ullada a les impressionants onades i surfistes acèrrims. Després viatgem a la dramàtica costa oest de
la illa.

Al Nobbies, podreu passejar pel passeig
marítim per experimentar les onades
que s'estrellen al llarg d'aquesta
espectacular costa i potser d etectar
algunes foques i alguns nius de pingüins.
Un viatge a Phillip Island no està complet
sense el seu esdeveniment de gala de
corbata negra: la desfilada de pingüins.
Dirigeix-te al Centre de Visitants per
comprar, prendre un cafè i passejar pel
malecón fins a la plataforma
d'observació on veuràs als petits
pingüins arribar a terra, vestits amb
esmòquing mentre corren a buscar els
seus caus.
Sopar a Phillip Island. Nit a Melbourne.

21 de Març GREAT OCEAN ROAD
Esmorzar. Començarem aviat al matí el nostre tour
que ens portarà a una de les rutes més icòniques
d'Austràlia, la Great Ocean Road. Experimentarem
aquest camí costaner imponent, adaptat
directament al nostre grup reduït i aprofitarem el
temps al màxim per relaxar-nos i apreciar de forma
completa les meravelles d'aquesta ruta
mundialment coneguda.
Si estem atents, veurem alguns animals particulars,
incloent balenes depenent de l'època, dofins,
echidnas (mamífers similars als eriçons) i bandicuts (també petits mamí fers marsupials).
Disposarem de prou temps per prendre una passejada al llarg de platges verges o aturar-nos al farciment de
Split Point, formant part del seu sorprenent i inspirador paisatge. Ens aturarem a Apollo Bay, una serena
localitat balneària ubicada entre suaus turons, oferint una variada selecció de cafès i restaurants on podrem
gaudir del dinar (no inclòs).
El nostre exclusiu tour ens portarà a un únic accés on farem una caminada al llarg de l'antic Bosc d'Eucaliptus,
ubicada a l'icònic Ecolodge de Great Ocean Road, i hi tindrem una trobada propera amb koales, cangurs i aus
natives.
Abans de tornar a Melbourne finalitzarem la ruta per la Great Ocean Road visitant les antigues formacions
rocoses que integren els 12 Apòstols i Loch Ard Gorge. Arribada a Melbourne al vespre, sopar a l'hotel i nit a
Melbourne.

22 de Març Sortida de MELBOURNE i arribada a AYERS ROCK
Esmorzar. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport de Melbourne per agafar el vol amb destinació a Red Centre.
Un cop a Ayers Rock, recollirem l´equipatge i ens traslladarem cap al nostre allotjament per deixar les maletes
i ja començar amb el nostre tour que ens portarà a descobrir un dels punts més coneguts i famosos d´Austràlia,
Uluru, on veurem la posta de Sol sobre la roca veient com varia el color en funció del Sol. Sopar a l'hotel i nit a
Ayers Rock.

23 de Març ULURU & KATA TJUTA
Sortirem aviat per gaudir de la sortida del Sol sobre Uluru, tindrem a la nostra disposició un esmorzar picnic
que dinarem delectant-nos amb les vistes. Seguirem el nostre camí fins a Kata Tjuta (Los Olgas) on veurem les
no tan conegudes “Olgas” però igualment
espectaculars, de fet tenen gairebé el doble
d'alçada que Uluru i ens endinsarem a elles a
través del Walpa Gorge per tenir una fabulosa
vista de tot la vall. Tornada a Ayers Rock al migdia
per dinar a l'hotel.
Aquesta nit tenim inclòs el sopar “Sounds of
Silence”, una degustació de canapès i un buffet
complet realitzat amb ingredients de l'outback
australià (interior més remot d'Austràlia), tot
amenitzat amb cerveses i vins australians, sota el
cel estrellat i amb el so dels didgeridoo de fons.
Tornarem al nostre allotjament i nit a Ayers Rock.

24 de Març Sortida d'AYERS ROCK i arribada a CAIRNS

Esmorzar. Matí lliure fins a l'hora del trasllat a l'aeroport per agafar el vol amb destinació a Cairns, arribada i
trasllat a l'allotjament. Sopar i nit a Cairns.

25 de Març GRAN BARRERA DE CORAL
Esmorzar. Avui farem el tour a la famosa Gran Barrera de Coral d'Austràlia.
Salparem a bord del luxós catamarà de vela de 32 metres, Ocean Spirit, per gaudir d'un dia inoblidable
gràcies a un ampli ventall d'activitats per gaudir plenament de l'entorn únic d'esculls de Michaelmas Cay.
Sigui actiu i gaudi de totes les activitats incloses; practiqui snorkel i navegueu a l'embarcació semisubmergible
per gaudir de les vistes de l'escull com si fos un submarinista. O si ho preferiu, simplement relaxeu-vos i
gaudiu d'un dia tranquil a la Gran Barrera de Coral. Vostè tria!

L'illa es tracta d'un cai baix de sorra amb
vegetació, envoltat per un espectacular
escull perifèric, Michaelmas Cay és un
parc nacional i un santuari protegit per a
aus marines migratòries.
Situat a l'extrem occidental de l'escull,
Michaelmas Reef es troba a 43 km al
nord-est de Cairns i a 17 km al nord de
Green Island. L'illa d'esculls de corall
amb vegetació abasta una extensió d'1,8
hectàrees i arriba a una alçada de 3,5 m
sobre el nivell del mar. El cayo té uns 360
m de llargada i 50 md'amplada.
Michaelmas Cay es va formar a causa de
l'acumulació de corals trencats, petxines
i restes d'algues calcàries, arrossegats constantment sobre l'escull pels corrents. Les llavors dipositades per les
aus amb el pas del temps i la vegetació resultant van ajudar a estabilitzar el cayo. La formació de roques a la
platja (sorra i altres restes de l'escull adherides a la roca per l'acció de les algues) va contribuir a una
estabilització més gran del cayo. Les llavors que porten les aus i les onades ajuden a fer que la vegetació creixi,
cosa que alhora proporciona un hàbitat ideal perquè les aus marines descansin i niin. Al cayo existeix una
miríada de vida marina, entre la qual s'inclouen les tortugues marines (que de vegades nien al cayo), mol·luscs
i invertebrats de tota mena, així com centenars d'espècies de peixos tropicals d'escull, inclòs el peix napoleó
maori. L'escull que envolta el cayo és especialment famós per la seva abundància de cloïsses gegants. Tornada
a Cairns sopar a l'hotel i nit a Cairns.

26 de Març CAPE TRIBULATION & DAINTREE

Esmorzar. Al voltant de les 07h30 ens recollirà la que serà la nostra guia durant el dia d'avui i que ens portarà
cap al nord de Cairns per endinsar-nos a la selva i paisatges salvatges d'Austràlia.
Ens dirigim al nord per la impressionant carretera costanera que llisca entre el Mar del Coral i la Gran Serralada
divisòria d'Austràlia. Avui ens dirigim al Parc Nacional Daintree, a la secció de Cape Tribulation. Una prístina
meravella natural considerada un dels boscos humits més antics de la Terra.
Gaudiu d'un passeig de la mà del nostre guia qualificat, envoltat per estranyes plantes primitives dels antics
boscos humits de Gondwana que abans cobrien la major part del continent australià. Coneixerà els diversos i
únics hàbitats naturals que conviuen aquí i que són la llar d'espècies importants des del punt de vista de la
conservació. Aquí viuen l'excepcional Casuario i l'esmunyedís Cangur Arborícola de Bennett. Intentarem
veure'ls, encara que no sempre estan “disponibles”.
Ens embarcarem en una travessia fluvial pel Riu Daintree amb la missió d'albirar alguns dels habitants de la
zona, com Scarface, un dels molts cocodrils d'estuari que habiten en aquest especial hàbitat de manglars. Aquí,
flora i fauna tenen diverses tècniques per sobreviure en aigües dolces i salades, i moltes espècies d'ocells,
peixos i serps arbòries tenen aquí casa seva.
Dinar deliciós (inclòs) en un restaurant local envoltat d'un exuberant jardí, on en acabar podrem donar menjar
amb la mà a alguns Walabis.
Moment ara de practicar el llançament de boomerang a una de les impressionants platges d'aquesta zona i per
a tots els amants dels gelats, hi haurà la possibilitat de tastar un refrescant gelat orgànic de fruites tropicals.
Ha provat alguna vegada el gelat de pitahaia, jaboticava o sapote?
De tornada a casa, ens aturarem a Waluwurrigga per fer unes fotos de la bonica desembocadura del riu
Daintree abans d'embarcar-nos al ferri del riu Daintree, l'únic transbordador de cable encara en funcionament
a l'Austràlia tropical. Hora de tornar a casa, sota el capvespre, el final perfecte per a un bonic dia.
Tornada a Cairns al voltant de les 17h00, resta de la tarda/nit lliure. Sopar i nit a Cairns.

27 de Març Sortida de CAIRNS i arribada a SYDNEY

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per agafar el vol amb destinació a Sydney, última parada del nostre viatge per
les Antípodes. Un cop a Sydney, trasllat a l'allotjament i resta del dia lliure. Sopar i nit a Sydney.

28 de Març SYDNEY

Avui ja ens dedicarem a conèixer la ciutat de Sydney, el nostre xofer/guia ens recollirà al matí al voltant de les
08h30 al nostre allotjament per a un tour de mig dia de Sydney.
Mentre escoltem sobre la seva fascinant història, deixarem el districte central de negocis per viatjar a través
dels moderns suburbis de l'est de Sydney, gaudint de vistes espectaculars del port de Sydney, el Pont del Port
i la Casa de l'Òpera.
Descobrirem els suburbis més bonics de la badia de
Sydney, com Bondi Beach, la meca del surf de renom
mundial que va definir la cultura amant de la platja de
Sydney. Seguirem a través del suburbi del vell món de
Paddington amb les seves famoses cases de terrassa de
l'era victoriana, Chinatown i Kings Cross. Finalitzant el
tour a Circular Quay, on disposarem de temps lliure per
dinar i després anirem a visitar l'Òpera en un tour privat
de 1h.
Un cop finalitzat el tour a l'Opera ens dirigirem a l'hotel. Sopar i nit a Sydney.

29 de Març BLUE MOUNTAINS
Esmorzarem i, pels volts de les 8h del matí quedarem amb el guia a la recepció de l'hotel i ens dirigirem cap a
l'interior, cap a les Blue Mountains. Avui ens espera un dia de natura en uns paisatges fascinants.
De camí a les Blue Mountains visitarem Featherdale Wildlife Park, sortint aviat evitarem els grans grups que
arriben a mig matí i així ho podrem veure més tranquils, gaudint de més de 2.000 animals nadius australians.
Continuarem el camí fins a les Blue
Mountains, gaudint de les fabuloses
vistes de la vall de Jamieson des de
Lincoln's Rock, farem petits trekkings
gaudint dels miradors i cascades que ens
ofereix l'entorn. Seguirem per veure les
conegudes
com
Three
Sisters,
probablement les vistes més conegudes
de les Blue Mountains, encara que us
sentiu amb força podrem baixar les Giant
Stairway, aproximadament uns 800
graons que ens portaran dels miradors
fins al mateix bosc de la vall.
Explorarem els preciosos encants de la
localitat de Leura, amb Ye Olde Candy
Store, Galeria d'Art, entre d'altres. A Leura dinarem en un restaurant local i ja després tornarem a Sydney,
arribant al voltant de les 19-20h de la tarda. Sopar i nit a Sydney.

30 de Març SYDNEY-BARCELONA
A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport de Sydney per agafar el vol de tornada, via punt
europeu. Nit a bord.
31 de Març BARCELONA - MANRESA
Arribada a l'aeroport de Barcelona a primera hora de la tarda, recollida d'equipatge i trasllat
de nou fins al nostre punt de sortida.

Preu per persona: 10.290€
Suplement habitació Individual: 1.925€

EL PREU INCLOU:
· Trasllats Manresa-aeroport-Manresa (Descompte per no utilitzar el servei: -30€)
· Bitllets avió Barna-Adelaida i Sydney-Barna, via punt intermedi
· Tots els trasllats aeroport-hotel-aeroport en privat per al grup
· Tren The Overland Adelaide – Melbourne en categoria Xarxa Premium
(https://journeybeyondrail.com.au/journeys/overland/)
· 14 nits als allotjaments previstos, habitacions dobles amb esmorzar
· 9 dinars i tots els sopars segons itinerari (incloent Sound of Silence d'Ayers Rock)
· Tours privats amb guia local de parla hispana i entrades incloses:
· Tour Adelaide & Adelaide Hills de dia complet a Adelaide
· Tour Kangaroo Island de dia complet a Adelaide
· Tour de dia complet a Melbourne i Phillip Island
· Great Ocean Road tour de dia complet a Melbourne
· Uluru sunset tour de mig dia a Ayers Rock
· Uluru sunrise & Kata Tjuta tour de mig dia a Ayers Rock
· Sopar Sounds of Silence (en anglès amb el guia acompanyant)
· Gran Barrera de Coral tour de dia complet a Cairns
· Daintree & Cape Tribulation tour de dia complet a Cairns
· City tour de dia complet a Sydney
· Tour Sydney Opera House (1h) a Sydney
· Blue Mountains tour de dia complet a Sydney
· Visats d'Austràlia
· Assegurança mèdica i de cancel.lació
AQUEST PREU NO INCLOU
· Qualsevol concepte no especificat com inclou

NOTA: Pressupost calculat per un mínim de 10 persones

INFORMACIÓ I RESERVES:
VIATGES CONCORD S.A.

Passeig de Pere III 53. 08242 Manresa
Tel: 938746152 – www.viatgesconcord.com

