
1º DIA – LISBOA / DUBAI / SINGAPURA
Comparência no aeroporto da Portela para formalidades de 

embarque. Partida em voo Emirates às 14h25 com destino 
ao Dubai. Chegada à 01h10. Trânsito para voo da Emirates e 

saída às 02h30 com destino a Singapura. Refeições e noite a 
bordo.

2º DIA – SINGAPURA
Chegada às 14h05. Assistência e transporte para o 

HotelRendezvous Singapore 4* ou similar (http://www.stayfareast.
com/en/hotels/rendezvous-hotel-singapore). Chegada ao hotel. 

Check-in. Distribuição dos quartos. Pelas 18h00, saída para um 
passeio de “bumboat” pelo Rio de Singapura, uma oportunidade para 

desfrutar de uma visão única da cidade, com o seu contraste entre os 
seus edifícios históricos e modernos arranha-céus. Jantar no restaurante 

SaltGrill & Sky Bar ou similar. Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – SINGAPURA / MELBOURNE
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita panorâmica de Singapura pelo 

Civic District, passando pelo Padang, Cricket Club, Parlamento, Supremo 
Tribunal e Câmara Municipal. Paragem no Merlion Park para desfrutar 

da magnífica vista da Marina Bay. Visita do Templo Thian Hock Keng, um 
dos templos Budista-Taísta mais antigos em Singapura antes de chegar a 

Chinatown. Almoço Dim Sum em restaurante. Continuação da visita pela Arab 
Street e visita da Sultan Mosque. Esta mesquita é um dos mais impressionantes 

edifícios religiosos em Singapura. Passagem pela Little India, um dos locais mais 
coloridos e interessantes da cidade. Tempo, ainda, para visitar o mais recente 

Jardim Nacional: Jardins da Baía, talvez o complexo botânico mais famoso 
do mundo. Com seus jardins temáticos, árvores gigantes, cúpulas e estufas de 
plantas tropicais, a visita é,sem dúvida, imperdível. Continuação para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo Emirates às 22h40 com destino a 
Melbourne. Refeições e noite a bordo.

4º DIA – MELBOURNE
Chegada às 08h50. Assistência e transporte para o Hotel Clarion Suites Gateway 4* 
ou similar (http://www.clarionsuitesgateway.com.au/). Chegada ao hotel. Check-in. 
Distribuição dos quartos. Almoço no hotel. Pelas 17h30, saída para subida ao Eureka 
Skydeck 88, localizado na margem sul do Rio Yarra, para uma vista deslumbrante de 
360º da cidade de Melbourne, a partir de 297 metros de altura. Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento.

5º DIA – MELBOURNE
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade, capital cultural da Austrália, 
incluindo os bairros e monumentos principais da cidade tais como os Jardins Fitzroy, 
o Mercado Rainha Victoria, o Parlamento, Docklands, Chinatopwn, Federation 
Square, South Bank, St. Kilda Road, Albert Park (onde tem lugar o Grande Prémio 
de Fórmula 1 da Austrália). Segue-se um passeio de eléctrico com almoço a bordo. 
Continuação a visita da cidade. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

6º DIA – MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD
Pequeno-almoço no hotel. A visita de dia inteiro terá início na cidade de Geelong 
e com a famosa estrada costeira de Torquay e Lorne – um paraíso para os surfistas 
e para quem procura o descanso. Passagem pela mundialmente conhecida “Bells 
Beach”, onde se realizam os campeonatos mundiais de surf. Continuação pela grande 
estrada oceânica, observando altas falésias calcárias, praias de areia branca e uma 
deslumbrante paisagem de floresta. A grande estrada oceânica é uma das grandes 
estradas do mundo, um litoral dramático, poderoso, perigoso e majestoso, também 
conhecida como a Costa do Naufrágio. A Great Ocean Roadé, decididamente, uma 
das mais belas estradas do mundo. Oportunidade de ver os “Doze Apóstolos”, 
montes de formação calcária a elevar-se dramaticamente do Oceano Antártico. 
Visita do seu Centro de Informação. Almoço em restaurante durante o percurso. 
Regresso a Melbourne pelo final da tarde. Jantar no hotel e alojamento.

7º DIA – MELBOURNE / AYERS ROCK
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida em voo regular para Ayers Rock. Chegada e visita dos Montes Olgas, 
excepcionais formações rochosas, geralmente vistas como a imagem-símbolo do 
deserto australiano. A visita inclui um passeio a pé pelo Olga Gorge. Ayers Rock ou 
The Rock (a Rocha) é um monólito situado no Parque Nacional de Uluru-Kata. É 
o segundo maior monólito do mundo. Tem mais de 318 metros de altura e 8 kms 
e circunferência e estende-se por 2,5kms de profundidade no solo. Uluru é notável 
pela sua qualidade de coloração variável, que ocorre em diferentes horas do dia 
e do ano, apresentando ao pôr-do-sol uma visão particularmente notável. É feito 
de arenito impregnado de minerais como feldspato, o que causa a emissão de um 
brilho vermelho ao amanhecer e ao pôr-do-sol. É sagrada para os aborígenes e tem 
inúmeras fendas, cisternas(poços com água), cavernas rochosas e pinturas antigas. 
Ayers Rock era o nome que foi dado por colonos europeus, em homenagem ao 
Primeiro-Ministro australiano Henry Ayers. Uluru é o nome aborígene e desde os anos 
oitenta foi o nome oficialmente escolhido, embora muitas pessoas, especialmente os 
não-australianos, ainda lhe chamem Ayers Rock. Foi uma cidade que se transformou 
num dos símbolos turísticos da Austrália por ser considerada o centro da imensa 
“Planície Vermelha”, com assuas enormes dunas rochosas, as quais mudam de cor 
conforme a incidência solar. Chegada ao HotelDesert Gardens 4* ou similar (https://
www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel). Chegada 
ao hotel. Check-in. Distribuição dos quartos. Em hora a informar, saída para jantar 
“Sounds ofSilence”,servido ao ar livre, sob o magnífico céu do deserto. Regresso ao 
hotel e alojamento.

8º DIA – AYERS ROCK / ALICE SPRINGS / CAIRNS
Pequeno-almoço no hotel. De manhã cedo, saída do hotel para admirar o nascer 
do sol em Ayers Rock (Uluru). Pequeno-almoço no Café Ininti no Centro Cultural 
Aborígena. De seguida, visita à base dos imponentes rochedos de Ayers Rock, no 
Parque Nacional de Uluru, com paragens e pequenos passeios a locais significativos 
como o poço de água Mutitjulu. Continuação para o aeroporto e partida em voo 
regular com destino a Alice Springs. Chegada a Alice Springs e visita da cidade com 
passagem na antiga estação de telégrafo, na base Royal Flying Doctors and School 
of Air, uma das maiores organizações aero-médicas do mundo, a qual providencia 
emergência médica e cuidados básicos sanitários para todos os que vivem em 
zonas rurais e remotas da Austrália. Trata-se de uma organização não lucrativa que 
providencia cuidados de saúde a quem não se pode deslocar a hospitais por motivo 
de longa distância. Passagem no Trailstation Café, no centro de Alice Springs, uma 
cidade no meio do deserto e parada no tempo. Aqui não nos sentimos turistas mas 
sim verdadeiros naturais do deserto australiano. Continuação para o miradouro de 
Anzac Hill onde se localiza o Memorial a todos os soldados que morreram na 1ª 
Grande Guerra. De tarde, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida em voo regular para a cidade tropical de Cairns. Chegada e transporte 
para o Hotel Double Tree by Hilton Cairns 4* ou similar (http://doubletree3.hilton.
com/en/hotels/queensland/doubletree-by-hilton-hotel -cairnsCNSDCDI/index.html). 
Chegada ao hotel. Check-in. Distribuição dos quartos. Jantar no hotel e alojamento.

9º DIA – CAIRNS - GRANDE BARREIRA DE CORAL
Pequeno-almoço no hotel. Saída para um maravilhoso cruzeiro em Catamaran à 
“Grande Barreira de Coral”. Será uma excursão de dia inteiro no mar. Almoço buffet a 
bordo. Regresso ao hotel no final da tarde. Saída para jantar no restaurante Ochre ou 
similar. Regresso ao hotel e alojamento.

10º DIA – CAIRNS / KURANDA / CAIRNS
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, será realizado um bonito passeio até à 
localidade de Kuranda. Após o transporte do hotel até à estação de Freshwater, 
embarcaremos no comboio de Kuranda para fazer a subida da floresta tropical neste 
comboio panorâmico, por entre quedas de água. Após a chegada à estação de 
Kuranda, embarque no Kuranda Scenic Rail. De seguida, far-se-á o passeio em carros 
anfíbios (Army Duck) para saber algo mais sobre este ecossistema. Continuação no 
Skyrail onde partiremos de teleférico admirando uma belíssima paisagem de selva 
tropical no seu estado mais puro. Visita ao Parque e almoço. Tempo para passear 
nas passadeiras que nos levam através das tradições, mitos e lendas aborígenes 
ou, ainda, interagir aprendendo algumas actividades como o Didgeridoo, pinturas 
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faciais ou lançamento do boomerangue. No 
Pamagirri Aboriginal Cultural Centre haverá, ainda, a 

oportunidade de assistir a um espectáculo de danças 
e rituais, interpretado pelos aborígenes desta região. 

Regresso de autocarro até ao hotel. Jantar no hotel e 
alojamento.

11º DIA – CAIRNS / SYDNEY
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto. 

Formalidades de embarque e saída em voo regular com 
destino a Sydney. Chegada a Sydney e transporte para o 

Hotel TheGrace 4* ou similar (http://www.hotelsone.com/
sydney-hotels-au/the-grace-hotel.html). A caminho do hotel, 

oportunidade para uma primeira abordagem da cidade que foi 
eleita como a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo. 

Segurança invejável, elevados salários, nível educacional elevado, 
acesso à saúde e educação de qualidade e gratuitas. Chegada 

ao hotel. Check-in. Distribuição dos quartos. Jantar no hotel e 
alojamento.

12º DIA – SYDNEY
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita da cidade 

de Sydney: zona histórica de “Rocks”, passando pelo Jardim Botânico 
onde visitaremos o famoso banco de Lady Macquarie (conhecido como 

Mrs Macquerie Chair séc. XVIII, trata-se de um banco talhado na rocha e 
feito para a mulher do governador de Sydney, dado ser o seu local favorito 

para observar as vistas de Sydney). Passagem por Oxford Street, uma das 
maiores e mais conhecidas artérias da cidade, Darling Harbour e Chinatown. 

Visita de Bondi Beach. Regresso por Paddington, que apesar de todo o 
desenvolvimento ainda mantém o característico e puro estilo de construção 

colonial. Foi a esta parte da cidade que chegaram e se instalaram os primeiros 
europeus (séc. XVIII). O almoço será servido a bordo de um relaxante cruzeiro 
pela maravilhosa baía de Sydney. Desembarque e visita da Opera House, de onde 
se tem uma excelente vista da baía. Após a visita ao interior da Opera (cerca de 
1 hora de visita), continuação para o deck de observação do Sydney Twer Eye, 
para uma das melhores vistas da cidade e onde poderá assistir a um filme em 4D. 
Regresso ao hotel. Jantar de panorâmica especial, que será servido no restaurante 
O Bar & Dining (anteriormente conhecido como “Summit”), localizado no topo 
de uma torre de vidro de 47 andares, cuja base do restaurante, por ser rotativa 
(360º em 1h30) nos oferece uma completa e deslumbrante vista nocturna da bela 
cidade de Sydney. Regresso ao hotel e alojamento.

13º DIA – SYDNEY - BLUE MONTAINS
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de dia inteiro às famosas Blue 
Mountains, um dos principais símbolos da Austrália, localizadas a cerca de 100 
kms oeste de Sydney. Durante o percurso, visitaremos o Featherdale Wildlife Park, 
onde poderemos admirar bem de perto os amistosos animais tão característicos 
da Austrália: koalas, cangurus, pássaros… Continuação do percurso até às “Blue 
Mountains”, assim chamadas pela cor azulada (graças à densa vegetação de 
eucaliptos). Passeio no Scenic Skyway para ver as Three Sisters (três formações 
rochosas) em Echo Point, o Vale Jamieson, o Monte Solitary, Cascata Katoomba… 
Este será um dos pontos altos do dia, o Scenic Skyway, o teleférico a 270 metros 
de altitude sobre as ravinas e a descida de 415 metros a bordo do comboio de 
inclinação mais íngreme do mundo, o “Karoomba Scenic Rail”, que irá levá-lo até 
à floresta tropical do Vale Jamieson, declarada Património Mundial. Almoço no 
Mountain HeritageHotel& Spa Retreat ou similar. De tarde, regresso ao hotel. Saída 
para jantar no restauranteAltitude, localizado no HotelShangri-La. Regresso ao 
hotel e alojamento.

14º DIA – SYDNEY / QUEENSTOWN
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e saída em voo regular com destino a Queenstown (Nova Zelândia). 
Chegada e início da visita de Queenstown, cidade rodeada de um cenário 
montanhoso espectacular, incluindo o Lago Hayes. Continuação para o Copthorne 
Hotel & Resort Queenstown Lakefront 4* ou similar (https://www.millenniumhotels.

com/en/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefrontqueenstown/). 
Chegada ao hotel. Check-in. Distribuição dos quartos. Saída para o Skyline 
Gondola. Passeio na Gondola e jantar no Restaurante Skyline. Regresso ao 
hotel e alojamento.

15º DIA – QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / QUEENSTOWN
Pequeno-almoço no hotel. Saída para dia inteiramente dedicado à visita 
do Parque Nacional Fiordland e do fiorde de Milford Sound. Cruzeiro onde 
poderá apreciar o Pico Mitre e as cataratas de Bowen. Almoço buffet a 
bordo. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

16º DIA – QUEENSTOWN / ROTORUA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída em voo regular com destino a Rotorua. Chegada e 
transporte para o restaurante Skyline para almoço. De tarde, tour pela 
cidade, incluindo a visita da Reserva Termal “Te Puia” (observação dos 
geiseres e lagoas de lama em ebulição). Continuação para o Millenium 
Hotel Rotorua 4* ou similar (https://www.millenniumhotels.com/en/rotorua/
millennium-hotel-rotorua/). Chegada ao hotel. Check-in. Distribuição dos 
quartos. Saída para jantartradicional “MaoriHangi”, co mmúsica. Regresso 
ao hotel e alojamento.

17º DIA – ROTORUA / HOBBITON / WAITOMO / AUCKLAND
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Matamata e visita do Parque Hobbiton. 
Almoço no Marquee Festive Feast, local onde se sentirá transportado para 
a reprodução do file “O Senhor dos Anéis”. Aqui poderá visitar o Hobbiton 
Movie Set, onde foram rodadas cenas dos filmes “Senhor dos Anéis” e a 
“Trilogia Hobbit”. De tarde, continuação para Waitomo e visita das famosas 
grutas. Trata-se de um complexo de cavernas subterrâneas que se estendem 
por quilómetros a fio, nas entranhas da ilha do Norte na Nova Zelândia. 
Continuação da viagem para Auckland. Chegada ao HotelStamford Plaza 
Auckland 4* ou similar (https://www.stamford.com.au/spak). Check-in. 
Distribuição dos quartos. Saída para jantar no restaurante panorâmico Orbit 
na Sky Tower e do qual se tem uma panorâmica sobre a cidade iluminada. 
Regresso ao hotel e alojamento.

18º DIA – AUCKLAND / DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade. Auckland é uma 
cidade localizada num istmo entre o Mar da Tasmânia e o Oceano Pacífico 
e, talvez por isso, conhecida pela “Cidade dos Veleiros”, dada a grande 
quantidade de veleiros que geralmente navegam na sua baía. Início da visita 
panorâmica pelo Bairro histórico de Parnell até a Mission Bay. Visita do Museu 
Auckland Maori, considerado um dos melhores no Hemisfério Sul e com uma 
colecção Maori única no Mundo. Almoço no restaurante Sails ou similar, com 
vista sobre o porto e a ponte. Visita, ainda, do Mundo Subaquático de Kelly 
Tarltons, o mundialmente famoso aquário subaquático com espécies de 
todo o mundo e muito especialmente da zona antártica. Continuação para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da Emirates, 
às 21h15, com destino ao Dubai. Refeições e noite a bordo.

19º DIA – DUBAI
Chegada pelas 05h30. Assistência e transporte para o hotel selecionado 4*. 
Check-in e acesso imediato aos quartos. Pequeno-almoço no hotel. Em hora 
a informar localmente, saída para almoço em restaurante. Tarde dedicada à 
visita do Dubai Moderno, com paragem junto do Hotel Burj Al Arab para foto 
(o único hotel de “7 estrelas do mundo”) e pela Ilha da Palmeira para foto 
no Hotel Atlantis. Continuação para visita do complexo Madinat Jumeirah, 
que detém canais que nos transportam de algum modo a Veneza e onde 
encontramos, também, uma luxuosa replica de um Souk antigo. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

20º DIA – DUBAI / LISBOA
Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo 
regular da Emirates, às 07h25, com destino a Lisboa. Chegada pelas 12h00.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

8.940€ 1.685€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da agência durante 
toda a viagem - Pedro Baptista;
• Passagem aérea Lisboa / Dubai / Melbourne + Auckland / 
Dubai / Lisboa em voos da Emirates Airlines
• Passagens aéreas para percursos Melbourne / Alice Springs 
/ Ayers Rock / Cairns / Sydney / Queenstown em voos 
regulares;
• Passagem aérea Queenstown / Rotorua em voo regular;
• 20 dias de viagem / 17 noites de estadia em hotéis de 4*;
• 29 refeições incluídas conforme programa de viagem;
• Todas as visitas e entradas de acordo com o itinerário;
• Guias locais em português ou espanhol (consoante 
disponibilidade);
• Seguro de viagem – Multiviagens VIP (MIP 60.000 Eur);
• Obtenção de visto eletrónico para a Austrália;
• Taxas de aeroporto no montante de € 531,00 (à data de 
17.10.2017 – a atualizar e reconfirmar na altura da emissão da 
documentação);
• Taxas de segurança e combustível incluídas no valor da tarifa 
aérea;
• Auriculares durante todo o percurso para todo o grupo;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre os 
locais a visitar;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Mochila / Saco;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas nas refeições;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, digestivos, serviço 
de quartos, telefonemas, etc.);
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;
• Obtenção de passaporte.

NOTAS ADICIONAIS: 
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voos e hotéis à data da V/ reserva. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de 
combustível; O câmbio utilizado na
elaboração desta proposta, à data de 
18.10.2017, foi de:
Sgd 01 = Eur 0,62
Aud 01 = Eur 0,65
Nzd 01 = Eur 0,61


