
10 DIAS
AUSTRÁLIA CLÁSSICA

ROTEIRO COMPLETO 
 1º dia: Sydney

 Bem-vindo à Austrália! Chegada ao aeroporto internacional 
de Sydney e traslado ao hotel com motorista que fala espanhol.

 Restante do dia livre.

 Descoberta pelos colonizadores no ano de 1788, Sydney 
hoje é cosmopolita, vibrante! Cidade mais antiga da Austrália, foi 
construída ao redor de um dos mais belos portos do mundo, com 
várias praias próximas ao centro.

 2º dia: Sydney

 O passeio de meio dia começa logo pela manhã. Essa é a 
oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos da cida-
de, passando pela histórica The Rocks, pelo charmoso bairro de 
Kings Cross e pela famosa praia Bondi, frequentada por surfistas.

 À tarde está programado um cruzeiro pela baía de Sydney, 
com almoço incluso. Ao longo do passeio, oportunidade de 
fotografar a Opera House e a Harbour Bridge de ângulos incríveis.

Restante da tarde livre.

“NÃO EX-
ISTE LUGAR 
DISTANTE 
PARA 
AQUELES 
QUE SE 
PERMITEM 
SONHAR!”

Comece a MONTAR
SUA VIAGEM aqui!



  3º dia: Sydney

 Saída logo cedo para visitar à Blue Mountain. No cami-
nho, breve paradas no Parque Olímpico de Homebush e nos 
povoados de Leura e Katoomba. Oportunidade de observar 
as paisagens deslumbrantes e a natureza exuberante dessa 
região da Austrália, com diversas cascatas e a famosa forma-
ção rochosa das “Três Irmãs”, grande parede de pedras com 
três picos lado a lado. Outro ponto alto do passeio é a visita 
ao Featherdale Wildlife Park, onde se pode ver de perto can-
gurus, coalas e wombats. Inclui almoço.

  4º dia: Sydney / Cairns

 Traslado ao aeroporto de Sydney com motorista que 
fala espanhol. Voo de Sydney a Cairns. Ao desembarcar, tras-
lado ao hotel com motorista que fala espanhol.

 Cairns tem lindos bosques, e de norte a sul há praias 
com areia branca e água turquesa, perfeitas para a prática de 
mergulho e snorkel. A cidade tem vida noturna agitada e vá-
rios restaurantes e lojas badalados.

  5º dia: Cairns

 Transporte por conta própria até a marina de Cairns.

  Passeio no “Reef Magic Cruises”, que permite acesso 
exclusivo a um local privilegiado para observação dos arreci-
fes e dos corais, onde a claridade embaixo d´água é melhor e 
a diversidade da vida marinha é maior.

  Na Grande Barreira de Corais é possível praticar 
snorkel, mergulho e até fazer um “safári” embaixo d´água en-
quanto recebe a orientação de um biólogo que explica tudo 
sobre a vida marinha.

  O tour inclui serviço de chá e café no embarque, 5 ho-
ras de viagem até o local de acesso privativo no arrecife (uma 
plataforma estável que serve como base para as atividades 
em alto-mar), equipamentos e roupas próprias para mergu-
lho, observatório marinho com acesso para alimentação dos 
peixes, chuveiros com água doce, entre outros.

 Opcional: à noite, show em Tjapukai, com jantar incluí-
do. Os dançarinos de Tjapukai apresentam o canto, a música e 
a dança típicas australianas, passadas de geração em geração 
pelas tribos aborígenes ao longo dos anos até os dias atuais.

6º dia: Cairns

 Dia livre.

  Opcional: passeio até o Daintree Cape Tribulation Na-



tional Parque. 

 Transfer do hotel até Mossman Gorge, viajando 
através das famosas rodovias australianas. Após uma pa-
rada no centro de Mossman Gorge continuação para o 
parque nacional, um dos bosques mais antigos do mun-
do. Caminhada pela praia que surge do meio da selva e 
subida até o mirante Kulki para apreciar o arrecife de co-
rais.

  O passeio segue até a Cordilheira Alexandra, onde 
há um mirante para observação do estuário do rio Dain-
tree, da Ilha Snapper e do Mar de Coral. Inclui almoço e 
traslado em ferry cable pelo rio Daintree.

  7º dia: Cairns / Melbourne

 Traslado até o aeroporto de Cairns com motorista 
que fala espanhol. Voo de Cairns a Melbourne.

 Em Melbourne, traslado com motorista que fala 
espanhol até o hotel.

 Melbourne é a capital cultural da Austrália, conhe-
cida no mundo todo por ser polo de moda, gastronomia, 
entretenimento e esportes. Também tem lindos parques e 
jardins, além de edifícios com a típica arquitetura vitoria-
na.

 Restante do dia livre.

 8º dia: Melbourne

 Passeio de meio dia pela cidade, visitando: o Flags-
taff Gardens, o Jardim Botânico, a Casa do Capitão Cook, 
o Conservatório das Flores, a estação de Flinders, a Cate-
dral de São Paulo e a Catedral de São Patrício, a casa do 
Parlamento, o Teatro da Princesa e o Santuário da Memó-
ria. O tour é acompanhado por guia que fala espanhol.

 Restante da tarde livre.

 Opcional: passeio até Phillip Island, a 90 minutos 
de carro de Melbourne. Na ilha é possível observar a bela 
paisagem da costa e da vida silvestre australiana, além de 
aproximar-se dos coalas, cangurus, pinguins e leões mari-
nhos em seu habitat natural.

 Opcional: refeição no Tramcar Restaurant. Traslado 
não incluso. O restaurante sobre trilhos é uma das prin-
cipais atrações de Melbourne por oferecer excelente car-
dápio enquanto circula pelas charmosas ruas de St Kilda, 
Prahran e Malvern.



  9º dia: Melbourne 

 Dia livre.

  Opcional: passeio pela Great Ocean Road, uma das estradas costeiras mais espetaculares do 
mundo, com parada para admirar a fantástica paisagem natural dos Doze Apóstolos.

  10º dia: Melbourne

Traslado até o aeroporto de Melbourne com motorista que fala espanhol. Voo de Melbourne até o 
próximo destino.

 Neste roteiro inclui:

- Traslados privativos conforme mencionado no itinerário;

- 9 noites de acomodação nos hotéis de categoria standard a ser escolhido;

- 9 cafés da manhã completo, 2 almoços e 1 jantar incluído;

- Passeios conforme mencionado no itinérario;

- Seguro viagem.

 

Neste roteiro não inclui:

- Passagem aérea internacional entre Brasil e Austrália;

- Passagem aérea doméstica na Austrália;

- Taxas de embarque e combustível;

- Despesas com documentação e vistos consulares;

- Seguro viagem;

- Seguro de cancelamento de viagem 

- Excesso de bagagem;



- Passeios opcionais;

- Refeições não mencionadas como incluídas;

- Antecipação no horário de chegada (early check in);

- Prorrogação no horário de saída (late check out);

- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e ho-
téis;

- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de 
cada passageiro;

- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, 
bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de 
minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no 
roteiro.

Passeios Opcionais (pagamento extra – consulte nossos 
consultores para saber valores)

- Passeio a Blue Mountain, incluindo almoço e guia em espa-
nhol (mínimo de 2 passageiros)

- Jantar no Centro Cultural Tjapukai com show aborigine, e 
traslados do hotel com guia em inglês

- Passeio em carro 4x4 à Cape Tribulation - Daintree e Moss-
man Gorge, com comentário em espanhol através do fone de 
ouvido

- Passeio a Phillip Island, com guía em espanhol (mínimo de 2 
passageiros)

- Jantar no Tramcar Restaurant, com 5 pratos, serviços em in-
glês (não inclui traslados)

- Passeio à Great Ocean Road, com guia em espanhol (mínimo 
de 2 passageiros)

Todos os serviços mencionados acimas podem ser completa-
mente adaptados de acordo com os seus interesses. Os pre-
ços variam de acordo com a época escolhida para a viagem e 
dos serviços que serão adquiridos. 

Para pedir uma simulação de preço ou customizar o seu itine-
rário, por favor entre em contato pelo e-mail: ana@toptripvia-
gens.com ou preencha o formulário abaixo:  


