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ÓPERA - SIDNEY

exóticos e lindíssimos corais. Passe o dia a nadar, a fazer 
snorkelling, a alimentar os peixes ou a descontrair na praia. 
Terá ainda a oportunidade de ver o encanto do coral de ou-
tra perspetiva a partir de um semi-submersível. Regresso a 
Cairns por volta das 16h30/17h00 hotel. Alojamento.

7º DIA:  CAIRNS  SA 
Dia livre para atividades de caráter pessoal. Possibilidade 
de realizar algumas visitas opcionais – consulte-nos. Alo-
jamento. 

8º DIA:  CAIRNS - SIDNEY  SA
Em hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto e 
partida em voo com destino a Sidney. Chegada a Sidney 
e transfer ao hotel com check-in a partir das 15h (para ter 
quarto logo disponível é necessário pagar noite extra – 
preço sob consulta). Resto de dia livre para um primeiro 
contacto com a cidade que tanto agrada aos apreciadores 
de ópera como aos amantes do Sol. A famosa cidade por-
tuária da Austrália é diversificada e incrivelmente bonita. 
Com 4,6 milhões de habitantes e uma atmosfera descon-
traída, é a cidade mais populosa e tem uma configuração 
sublime. Alojamento.

9º DIA:  SIDNEY  MP
Tempo livre. Ao início da tarde, embarque num cruzeiro 
pela famosa baía de Sidney, com almoço a bordo incluído 
(não há pick-up no hotel, por isso deve dirigir-se por conta 
própria para King Street Wharf (Wharf 1), onde deve fazer 
check-in pelas 11h45*). Desfrute de uma espetacular vista 
da Opera House, do Forte Deninson e da famosa Ponte da 
Baía. Os comentários/explicações a bordo serão em inglês. 
Após o cruzeiro, deve dirigir-se a pé até King Street Wharf 
para iniciar a visita panorâmica de Sidney (em inglês / de 
autocarro), incluindo passagem por “The Rocks”, onde 
passado e presente colidem da melhor forma. Esta praça 
histórica é palco tanto de passeios fantasmagóricos como 
de algumas das mais animadas celebrações de Sidney. A 
visita continua através da Sydney Opera House, um dos 
principais símbolos da cidade; do Hyde Park, o principal 
parque da cidade; da Catedral de St. Mary; do Parlamento; 
e da Galeria de Arte. Paragens em “Mrs. Macquarie’s Chair”, 
desfrutando das vistas magníficas da cidade, e na famosa 
Praia Bondi, paraíso dos surfistas. Regresso à cidade com 
passagem pelo histórico e pitoresco bairro de Paddington e 
pelos subúrbios da área Este. A visita termina por volta das 
17h45. Regresso por sua conta ao hotel e resto de dia livre. 
Alojamento. *Nota: O cruzeiro parte às 12h00. 

10º DIA:  SIDNEY  SA
Dia livre para passear livremente pela cidade e/ou realizar 
alguma excursão opcional. Alojamento.

11º DIA:  SIDNEY - ...  SA
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarque 
em voo com destino à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo.

12º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

OC006 12 2 2.250 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 505€  TOTAL 2.755€

1º E 2º DIA:  LISBOA  - ...  
Comparência no aeroporto 120min antes da partida. For-
malidades de embarque e partida em voo com destino a 
Sidney, via cidade(s) de conexão. Noites e refeições a bordo.

3º DIA:  ...  - MELBOURNE  SA
Chegada a Melbourne e formalidades aduaneiras. Recolha 
da bagagem e transfer ao hotel. Check-in a partir das 15h 
(para ter quarto logo disponível, necessário noite extra – 
preço sob consulta). Resto de dia livre. Alojamento.

4º DIA:  MELBOURNE  SA
Por volta das 7h30, pick-up no hotel Fraser Place Melbourne 
ou no Marriott Melbourne Hotel, situado a 300 metros do 
primeiro (cerca de 4 minutos a pé). Este é o seu ponto de 
partida para a visita panorâmica regular (em inglês – ½ dia) 
à cidade de Melbourne. Passagem pelo Windsor Hotel, um 
edifício histórico de arquitetura vitoriana; pela Lygon Street 
(onde nasceu a cultura do café), situada em “Little Italy”, 
um bairro curioso onde não faltam restaurantes italianos; 
pela prestigiada Universidade de Melbourne; pelo Royal Ex-
hibition Builduing & Museum, Património da Humanidade 
e anfitrião da primeira sessão parlamentar do governo da 
Austrália; pelo Parlamento, construído em estilo neoclássi-
co; e pelo Teatro Princess, um dos grandes palcos da cida-
de desde o século XIX; pelo Melbourne Cricket Ground, um 
dos principais estádios australianos. Oportunidade admirar 
a Catedral de St. Patrick, uma impressionante igreja católica 
construído em estilo neogótico. De seguida, paragem para 
descobrir os Fitzroy Gardens, um dos mais belos jardins vi-
torianos na Austrália e um dos motivos para a cidade ter a 
alcunha de “Cidade-Jardim”. Oportunidade para conhecer 
(entrada não incluída) a Casa do Capitão Cook (trazida de 
Inglaterra em 1930), lugar onde viveram os pais de James 
Cook, o famoso navegador inglês que descobriu a Austrália. 
Por último, passeio a pé pelas galerias comerciais históri-
cas de Royal Arcade e Block Arcade; por Centre Place, uma 
rua repleta de cafés, restaurantes, lojas e onde podemos 
encontrar os melhores exemplos de street art e graffiti; e 
por Degraves Street, uma típica ruela empedrada. A visita 
termina em Federation Square por volta das 12h00. Regres-
so ao hotel por conta própria e tarde livre para continuar a 
explorar a cidade. Alojamento.

5º DIA:  MELBOURNE - CAIRNS  SA
Em hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto para 
embarque em voo com destino a Cairns. Chegada e trans-
fer ao hotel para check-in (disponível a partir das 15h). De-
pendendo da hora de chegada, tempo livre para descobrir 
um pouco da cidade, um destino turístico cada vez mais 
popular que conjuga, num clima tropical, um ambiente pro-
vinciano com um traçado urbano arrojado e praias impres-
sionantes. Alojamento.

6º DIA:  CAIRNS  MP
Ao início da manhã (por volta das 7h00), pick-up no hotel 
e transfer à marina para embarcar num cruzeiro (partilha-
do) de dia completo à Grande Barreira de Coral, incluindo 
almoço a bordo. A espetacularidade deste local deve-se à 
sua pureza, claridade e pouca profundidade das águas que 
albergam uma grande variedade de vida marinha, peixes 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Visitas regulares / partilhadas com guias em inglês. 

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS 4*
Melbourne Fraser Place Melbourne
Cairns Pacific Hotels Cairns
Sidney Holiday Inn Darling Harbour *
* Nota: Até 31 de Março de 2019 (data prevista) o hotel Holiday Inn 
Darling Harbour estará em obras para renovação dos quartos. Os tra-
balhos decorrerão de 2ª à 6ª Feira entre as 9h e as 17h e não afectarão 
os serviços prestados pelo hotel.

ENTRADA NA AUSTRÁLIA 
Autorização eletrónica de entrada necessária, disponível em :
www.immi.gov.au/Services/Pages/online_services.aspx
Passaporte com validade superior a 6 meses.

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

ABRIL 2019 A  MARÇO 2020
Saídas de Lisboa

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: OC006

VOOS

DATAS 1/4-30/9 1/10-30/11
6/1-31/3/20

 HOTÉIS 4*
Preço Base Lisboa 2250 2360
Total com Taxas : 505 2755 2865
Supl. Quarto Individual 605 695

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Sidney

Melbourne

AUSTRÁLIA

Cairns

2

3

3

MELBOURNE  |  CAIRNS  |  SIDNEY

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA
Consulte-nos para datas e valores
 

SUPLEMENTOS AÉREOS
BRITISH AIRWAYS (N) Lisboa BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for 
possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de 
cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível 
em termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

EXTENSÕES 
À SAÍDA DE SIDNEY OU AUCKLAND

FIJI  (4 noites)
mais detalhes em viagenstempo.pt

  desde 2000€
                 + taxas

AUSTRÁLIA BOOMERANG 20192020   


