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AUSTRÀLIA 
 

De Brisbane a Melbourne 
 

VIATGE EN GRUP – 27 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Austràlia? 

 
Austràlia és sinònim de natura: el desert vermell al centre del país, el blau i el blanc de l’oceà i les seves platges, el verd 

de les muntanyes. El factor humà és un altre dels motius importants per visitar el país; acostar-se a la cultura aborigen 

és una obligació quan posem els peus a Austràlia. Representa només el 3% de la població de l’illa i es concentra 

principalment a l’Outback, la zona més desèrtica del país. La marginació històrica que aquest grup de població ha patit 

en mans dels colonitzadors ha fet que la seva forma de vida hagi mantingut les tradicions dels seus avantpassats i la 

seva cultura primigènia. Si afegim a tot això el dinamisme de les grans ciutats australianes, el país ens ofereix tots els 

motius culturals, naturals i d’oci per recórrer l’illa tot submergint-nos en els seus paisatges i realitats. 

 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Brisbane   

2 En vol    

3 Brisbane  Hotel 

4 Brisbane E Hotel 

5 Brisbane E Hotel 

6 Brisbane  Darwin  Hotel 

7 Darwin  Kakadu National Park E Lodge  

8 Kakadu National Park  Darwin  E Hotel 

9 Darwin  Cairns E Hotel 

10 Cairns  Yungaburra E Motel 

11 Yungaburra  Cairns E Hotel 

12 Cairns E Hotel 

13 Cairns E Hotel 

14 Cairns  Ayers Rock  Hotel 

15 Ayers Rock  Hotel 

16 Ayers Rock  Sidney  Hotel 

17 Sidney E Hotel 

18 Sidney E Hotel 

19 Sidney E Hotel 

20 Sidney  Melbourne E Hotel 

21 Melbourne E Hotel 

22 Melbourne  Port Campbell E Motel 

23 Port Campbell  Halls Gap E Motel 

24 Halls Gap  E Motel 

25 Halls Gap  Melbourne E Hotel 

26 Melbourne   Barcelona o Madrid E  

27 Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LmMHiMFPOspteRS1rg8jJQZ1ewk&hl=es&ll=-22.96877107463039%2C135.981449709961&z=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LmMHiMFPOspteRS1rg8jJQZ1ewk&hl=es&ll=-22.96877107463039%2C135.981449709961&z=5
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Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  BRISBANE 

Sortida en vol regular cap a Austràlia. Nit a bord. 
 
Dia 2 |  EN VUELO 

Dia complet de vol. Nit a bord. 
 
Dia 3 | BRISBANE 

Arribada a Brisbane, benvinguda a l'aeroport i trasllat a l'hotel. Brisbane, capital de l'estat de Queensland, és la 
tercera ciutat més gran del país i es concentra al voltant de les corbes serpentejants del riu Brisbane. En el seu cor 
està Queen Street, carrer de vianants, on es localitza la zona comercial. La ciutat és moderna però també compta 
amb esplèndids edificis antics de pedra sorrenca com The City Hall, The Parliament House i l'antiga Government 
House que es troba al costat del jardí botànic. Caminarem per South Bank, lloc on en 1988 es va celebrar l'Exposició 
Universal. Avui dia està repleta de sales de concerts i un parc de grans dimensions a l'interior s'ha construït una 
piscina artificial i una zona de pícnic amb barbacoes. Des d'aquesta riba es disposa d'una magnífica panoràmica dels 
edificis alts de la ciutat. Allotjament al Pacific Hotel. 
Nota: L’hora d’entrada a l’habitació és a les 14:00. Si es vol disposar abans d'aquesta hora cal pagar un suplement. 
 
Dia 4 | BRISBANE (160 km)  

Esmorzar. Una de les raons per les quals Austràlia atreu tants viatgers és la seva diversitat i riquesa naturals. 
Durant els mesos d'agost, setembre i octubre de cada any a la costa est d'Austràlia es poden veure balenes 
geperudes en la seva migració anual des de l'Equador fins a aigües antàrtiques, acomiadant-se d'Austràlia fins al 
pròxim any. Avui gaudim d'un creuer per les aigües al voltant de la Gold Coast situada a 80km a sud de Brisbane. 
Aquesta zona és coneguda per les seves platges de surf i per les balenes que, en el seu recorregut migratori, entren 
a la badia per descansar en el seu viatge de tornada a aigües antàrtiques. A la tarda tornem a la ciutat on disposem 
de temps lliure. Allotjament. 
 
Dia 5 | BRISBANE (30 km)  

Esmorzar. Avui visitarem el Lone Pine Sanctuary on podrem tenir un primer contacte amb una gran quantitat 
d'espècies de la fauna típicament australiana com ornitorrincs, cangurs, cacatues, diables de Tasmània, dingos i 
coales entre d'altres, així com una extensa varietat d'aus autòctones. A la tarda viatjarem al mirador de Mt. Coot-
tha des d'on podrem apreciar les especulars vistes de la ciutat i voltants. Tornarem a la ciutat on disposem de la 
tarda lliure. Allotjament a l'hotel. 
 
Dia 6 | BRISBANE  DARWIN (10 km) 

A primera hora del matí, trasllat a l'aeroport per volar a Darwin (08.25-12.10), capital del Territori Nord, que deu el 
seu nom a l'honorable Charles Darwin. Sobrevolarem aquesta zona àrida, extensa i poc habitada fins a arribar a la 
costa nord. Si bé durant la Segona Guerra Mundial, concretament el 1942, Darwin va ser bombardejada pels avions 
japonesos i el 1974 el cicló Tracy va devastar la ciutat, avui dia Darwin és una ciutat jove, moderna i pròspera per la 
riquesa que li aporten l'explotació de la mineria local i l'explotació de gas i petroli en el Mar de Timor. Està 
considerat un lloc estratègic per la seva posició i compta amb bases militars de notable importància. A la tarda 
visitarem el Darwin Museum per conèixer la seva gran col·lecció d'artefactes i pintures Indígenes i exemples de la 
fauna autòctona de la regió. Més tard farem un recorregut per la ciutat, el seu port marítim i llocs d'interès. A la nit 
gaudirem de la posta de sol i del vibrant ambient multicultural del mercat nocturn de Mindil Beach. Allotjament a 
l’Hotel Darwin Central. 
 
Dia 7 |  DARWIN  KAKADU NATIONAL PARK (400 km) 

Esmorzar i sortida cap al Kakadu National Park. En ruta podrem veure circulant els famosos "trens de carretera", 
grans camions amb remolcs, que poden arribar a fer fins a 53 metres de llargada i que recorren el país de nord a 
sud transportant mercaderies. Aquest matí gaudirem d'un creuer pel riu Adelaide en què es poden veure molt de 
prop cocodrils d'aigua salada, en el seu hàbitat natural. Després del creuer, continuació de la ruta cap Kakadu 
National Park, Patrimoni de la Humanitat i lloc de gran importància espiritual, cultural i social per als aborígens 
d'aquesta regió. Continuem camí fins a Nourlangie Rock, una formació rocosa atípica amb zones protegides de 
l’erosió produïda per les devastadores pluges monsòniques, el que va suposar al seu dia una zona d’ideal 
conservació per a les pintures indígenes en roca. Caminem per visitar distints llocs on habitaven els Indígenes i on 
van decorar les roques amb pintures. Arribem a Cooinda situada al centre del parc on ens allotgem aquesta nit. 
Allotjament al Gagudju Cooinda Lodge. 
 
 

https://pacifichotelbrisbane.com.au/
http://www.darwincentral.com.au/
http://www.kakadutourism.com/accommodation/cooinda-lodge/
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Dia 8 |  KAKADU NATIONAL PARK  DARWIN (400 km) 

Esmorzar. D’hora al matí gaudim d'un creuer de dues hores pel Yellow Water Billabong, un pantà d'aigua dolça 
dins el Parc Nacional de Kakadu. Prop de 60 espècies d'aus habiten en aquests aiguamolls plens de vida i flora 
aquàtica. Els ànecs xiuladors i les oques són els més abundants, si bé també es poden veure àguiles a la recerca de 
presa així com cocodrils creuant sigil·losament les seves tranquil·les aigües. Veure l’alba i despertar la ingent 
quantitat de vida que hi ha en aquests paratges és una experiència difícil d'oblidar. Més tard viatgem a Ubirr, lloc 
conegut per les seves pintures en roca de milers d'anys d'antiguitat. L'art representa escenes de les lleis més 
ancestrals dels seus avantpassats, així com els animals de la zona. La caminada puja entre roques fins a una zona 
elevada, una mena de mirador on gaudim d'una esplèndida vista. Tornem a Darwin per passar la nit a l’Hotel 
Darwin Central. 
 
Dia 9 |  DARWIN  CAIRNS 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport de Darwin per volar a Cairns (17.40-20.35). Cairns s'estableix com a ciutat en 1876 
amb la recerca d'or i l'explotació de fusta dels boscos d'Atherton Tablelands, però a dia d'avui conserva molt 
poques coses del passat. Des dels anys 80 s'ha produït un important creixement del turisme i ja que compta amb 
un aeroport internacional, aquesta ciutat és actualment coneguda com el port d'entrada a la Gran Barrera de Coral 
de Queensland. Arribem tard a Cairns i desprès del trasllat sortim a fer una passejada pel centre de aquesta 
animada ciutat tropical. Allotjament a l’Hotel Ibis Styles Cairns. 
 
Dia 10 | CAIRNS  YUNGABURRA (100 km) 

Esmorzar. Al matí visitem l’aquari de Cairns amb les seves excel·lents exhibicions de diversos hàbitats i fauna que 
abasten des de la selva tropical a la Gran Barrera de Coral. Després pujarem al telefèric Skyrail que té un 
recorregut panoràmic de 7.5km per sobre del Parc Nacional Barron Gorge, en una zona de selva humida tropical al 
nord de Cairns. Una àrea d'enorme valor considerada patrimoni de la humanitat i situada a l'estat de Queensland. 
El telefèric després del viatge sobrevolant flora nativa, ens portarà al pintoresc poble de Kuranda. En aquest poble 
podrem visitar entre altres, un parc de papallones i un parc de rèptils; també es pot fer un interessant passeig a la 
vora del riu Barron. De camí a Atherton Tablelands passarem per comunitats agrícoles fins arribar a un arbre 
enorme, un ficus conegut com Curtain Fig. Després d'arribar al nostre allotjament caminarem fins a un rierol 
proper, on tindrem l'oportunitat de veure el mamífer més estrany del món, l’ornitorrinc, nedant en el seu hàbitat 
natural. Allotjament al Motel Yungaburra Park. 
 
Dia 11 |  YUNGABURRA  CAIRNS (210 km) 

Esmorzar. Iniciarem el dia amb un bell passeig matinal de 3km pel frondós bosc tropical situat al voltant del llac 
Echam. Continuarem viatge travessant l'altiplà Atherton i pararem per veure la pintoresca cascada Milla Milla. 
Arribada al poble d'Innisfail, conegut per les seves plantacions de bananes i els seus edificis d'estil art decó. A la 
tarda, visitarem el Parc Nacional d'Wooroonooran per fer una curta caminada per la selva fins a arribar a la 
cascada Josephine. Aquesta cascada té tres caigudes i les seves aigües provenen de Bartle Frere, la muntanya més 
alta de Queensland de 1.622m. De tornada a Cairns passarem per immensos camps de canya de sucre i per 
Walshes Peak en Gordonvale, una muntanya de 922m. en forma de piràmide on cada any se celebra una cursa de 
pujada i baixada. Abans d'arribar al nostre allotjament, ens aturem per veure agile wallabies (petits cangurs). 
Allotjament a l’Hotel Ibis Styles Cairns. 
 
Dia 12 |  CAIRNS 

Esmorzar. Dia lliure per visitar la ciutat o fer alguna activitat opcional. Allotjament a l'hotel. 
Activitats opcionals: Hi ha una gran selecció de creuers que ofereixen immersió lleugera i busseig per admirar les 
impressionants formacions coral·lines, peixos multicolors i altres organismes marins a la Gran Barrera de Corall, 
considerada una de les set meravelles naturals del món, composta per prop de 2900 esculls individuals, més de 
900 illes i illots amb una longitud de 2300km. La majoria de les empreses ofereixen el baptisme de busseig per als 
que no tenen carnet, però sí ganes de provar una experiència extraordinària en un entorn d'incomparable bellesa. 
 
Dia 13 |  CAIRNS  

Esmorzar. Dia lliure per visitar la ciutat o fer alguna activitat opcional. Allotjament a l'hotel. 
Activitats opcionals: Hi ha recorreguts d'un dia de durada a Cape Tribulation, segons diuen la selva tropical més 
antiga del món on es troba l'espectacular Daintree National Park. Una altra opció més que recomanable és 
contractar un vol escènic en avioneta per sobrevolar la Gran Barrera, de la qual es diu que és l'únic ésser viu que es 
pot veure des de l'espai i que és tan espectacular des de l’espai com des de les profunditats. També es pot visitar el 
Tjapukai Aboriginal Park on es celebra una exhibició amb variats aspectes de la cultura Indígena, com balls, 
exemples de la seva música i el conegut instrument didgeridoo, l'ús medicinal de les plantes, una exhibició d'armes 

http://www.darwincentral.com.au/
http://www.darwincentral.com.au/
https://all.accor.com/hotel/7510/index.es.shtml?utm_campaign=seo_maps&utm_medium=seo_maps&utm_source=google_Maps
http://www.yungaburraparkmotel.com.au/
https://all.accor.com/hotel/7510/index.es.shtml?utm_campaign=seo_maps&utm_medium=seo_maps&utm_source=google_Maps
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i mètodes de caça que inclouen llançament de bumerang, o una representació del Dreamtime, l'època de creació 
del món pels seus esperits ancestrals, entre d'altres. 
 
Dia 14 |  CAIRNS  AYERS ROCK 

Trasllat a l'aeroport d’hora per volar a l'interior d'aquest enorme continent (06.00-08.25). Sortint des de la costa, en 
creuar la serralada divisora, es produeix un canvi dramàtic en el paisatge, el terreny és molt més sec i des del cel 
tan sols es pot apreciar un petit grapat de pobles dedicats a la ramaderia o la mineria. A poc a poc les carreteres 
desapareixen deixant pas a pistes de terra que s'esvaeixen en la distància. Arribada a l'anomenat Centre Vermell, 
un desert de dunes de sorra vermella amb vegetació baixa i llacs salats. Trasllat a l'hotel. A continuació, disposarem 
de temps per visitar el centre d'informació d'aquesta regió i tenir un major coneixement de la fauna del desert. Dins 
de les activitats del centre, assistirem a una actuació dels aborígens de la zona per començar a descobrir la seva 
cultura ancestral. Cap al tard hi ha diversos miradors per gaudir de la posta de sol i els canvis de color en el paisatge 
desèrtic. Allotjament a l’Hotel Outback Pioneer. 
 
Dia 15 |  AYERS ROCK (160 km) 

Matinarem per visitar l'Uluru-Kata Tjuta National Park i veure l'alba en Uluru (Ayers Rock), el monòlit més 
impressionant del món. Quan el sol s'aixeca, es pot apreciar gairebé minut a minut, com va canviant el paisatge 
segons les diferents tonalitats que va prenent la pedra sagrada. Després visitarem el Centre Cultural Aborigen per 
conèixer més de la cultura indígena d'aquesta zona. Farem la caminada Mala Walk per la base d'Uluru on podrem 
veure formacions rocoses i zones amb pintures aborígens. A la tarda, visitarem les formacions rocoses 
anomenades Kata Tjuta (Las Olgas). Aquest conjunt de 36 pujols de formes arrodonides, és un lloc de gran 
importància per als aborígens. Farem una caminada per Walpa Gorge des d'on apreciarem de prop el magnífic 
conglomerat que conformen aquestes formacions rocoses. Tornarem al mirador de Uluru per contemplar la posta 
de sol i les diferents tonalitats que adquireix la roca amb els canvis de llum al final del dia. Allotjament a l'Hotel. 
 
Dia 16 |  AYERS ROCK  SIDNEY 

Trasllat a l'aeroport per volar a Sydney (13.50-17.20), la ciutat més poblada d’Austràlia. Arribada i trasllat a l'hotel. 
A la nit farem un petit recorregut per la capital de l’estat de Nueva Gales del Sur. Passarem per Chinatown i 
continuarem amb una visita nocturna per Darling Harbour amb la ciutat il·luminada. A la badia de Sidney es poden 
veure els edificis més famosos i distintius del segle XX, la coneguda Opera House il·luminada i el Harbour Bridge 
també il·luminat, un arc d’acer que creua el port portant el tràfic de trens, vehicles i vianants entre el Districte de 
Negocis Central de Sidney i els barris més al nord i la zona de Circular Quay, al cor del centre de la ciutat. 
Allotjament a l’Hotel Great Southern. 
 
Dia 17 |  SIDNEY 

Esmorzar. Aquest matí caminarem pel carrer principal fins al Queen Victoria Building, un antic centre comercial 
completament restaurat, de quatre plantes i amb uns fabulosos terres de mosaic. Continuarem fins Hyde Park i 
Macquarie Street on es troben uns antics edificis governamentals construïts en pedra sorrenca. Passejarem pel 
Botanical Garden fins al mirador amb vistes a la badia. Des d'aquest punt es poden apreciar en la distància les dues 
icones de la ciutat, l'Opera House i el Harbour Bridge. Seguirem al llarg de la badia fins Circular Quay des d'on 
surten tots els ferris, usats com a mitjà de transport de passatgers. Embarcarem en el ferri que ens portarà a Manly 
amb la seva preciosa platja, famosa entre els surfistes per les seves magnífiques onades. Aquí hi ha temps per 
menjar i relaxar-se o fer una passejada fins als penya-segats de la costa amb vistes a mar obert. Tornarem al vespre 
en ferri per veure el sol descendint darrera de la badia. Allotjament a l'hotel. 
 
Dia 18 |  SIDNEY 

Esmorzar. Al matí visitarem la zona de Darling Harbour que va ser millorada abans dels Jocs Olímpics a l'any 2.000 i 
que encara segueix millorant amb nous espais públics com el Sydney Convention and Exhibition Centre. Aquesta 
zona està plena de restaurants i bars amb moltíssim ambient. Continuarem pel centre de la ciutat veient els seus 
edificis i llocs més emblemàtics fins arribar al barri The Rocks, on es troben les cases més antigues de la ciutat, 
construïdes amb pedra de la zona. Finalment pujarem el pont de Sydney per apreciar les magnífiques vistes sobre 
la badia, l'Opera House, Circular Quay i la ciutat. Tarda lliure. Allotjament a l'hotel. 
Activitats opcionals: Es pot fer una visita guiada per l'Opera House per visitar l'edifici per dins. 
 
Dia 19 |  SIDNEY 

Esmorzar i dia lliure per continuar visitant la ciutat. Allotjament a l'hotel. 
Activitats opcionals: Recorregut de tot el dia per les Blue Mountains. Aquesta regió està repleta de gran varietat de 
fauna i flora, és única i que està considerada Patrimoni de la Humanitat des de l'any 2000. Actualment encara està 

https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneer-hotel
http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-sydney/


 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

habitada per les tribus Aborígens Gundungurra i Darug. A destacar d'aquesta visita, la formació rocosa inconfusible 
de tres pics que s'observa prop de Katoomba, Les Tres Germanes, així com cascades i caminades al costat dels 
penya-segats. Una altra opció és fer un recorregut d'un dia als cellers de la vall Hunter coneguda pels seus vins 
negres de gran qualitat. També és possible visitar la platja Bondi mundialment coneguda pels surfistes o visitar 
algun dels nombrosos museus de Sydney, la galeria d'art contemporani o simplement perdre’s pels seus carrers.  
 
Dia 20 |  SIDNEY  MELBOURNE 

Esmorzar. Aquest matí encara queda una mica de temps per visitar el mercat de Paddy 's Market, situat a prop de 
Chinatown o pujar a la Sydney Tower que compta amb un mirador giratori des d'on es pot veure tota la ciutat. A la 
tarda, trasllat a l'aeroport per volar a Melbourne (14.30-16.05), la ciutat coneguda com la més europea d'Austràlia i 
que compta amb una curiosa barreja de cultures de molts països del món. Arribada i trasllat a l'hotel. El centre de la 
ciutat i la zona comercial estan situats a la riba Nord del riu Yarra. A la riba Sud hi ha una àmplia zona per passejar 
anomenada Southbank, amb molt ambient i plena de restaurants i bars. A la nit fem una passejada per veure la 
ciutat il·luminada. Allotjament a l’Hotel Great Southern. 
 
Dia 21 |  MELBOURNE (320 km) 

Esmorzar. Amb el descobriment d'or en 1850, Melbourne es va convertir en un port d'entrada per a milers de 
persones. Donada la riquesa generada durant la febre de l’or, aquesta ciutat compta amb nombrosos edificis 
emblemàtics construïts en pedra. Al 1880 la ciutat era coneguda com "Marvellous Melbourne" i era de les més 
prestigioses del món, elegida per albergar la primera Exposició Internacional a Austràlia. Melbourne va ser la 
capital d'Austràlia entre 1901 i 1927, any en què la seu del Govern va passar a Canberra. En 1956 va ser la primera 
ciutat d'Austràlia on es van celebrar els Jocs Olímpics i avui dia té fama mundial per la seva àmplia oferta esportiva. 
Caminarem pel centre i visitarem els llocs més destacats. A continuació, sortirem per carretera cap a Phillip Island, 
actualment considerat com el millor lloc per veure el pingüí blau, el més petit del món. Allotjament. 
 
Dia 22 |  MELBOURNE  PORT CAMPBELL (300 km) 

Esmorzar i sortida de la ciutat creuant el pont Westgate per agafar l'autopista en direcció Sud-oest i començar el 
viatge per The Great Ocean Road. Passarem per Surf Coast i per la famosa platja Bell's Beach, on cada any se 
celebra un campionat mundial de surf. Continuarem el recorregut per The Great Ocean Road que serpenteja per la 
costa entre paisatges de platges salvatges i penya-segats rocosos fins a arribar Apollo Bay. Deixarem la costa i ens 
endinsem a l'interior per ascendir per Otway Ranges, una serralada amb un exuberant bosc d'eucaliptus gegants i 
per valls humides on trobarem una selva subtropical. Farem una caminada curta per veure impressionants 
falgueres i arbres enormes, en una zona d'increïble bellesa i frondositat. Ens desviarem de la carretera principal, 
fins allunyar-nos del trànsit habitual. A poca distància trobem una gran quantitat de coales en el seu hàbitat 
natural; una experiència fantàstica. A la tarda arribem a Port Campbell National Park on hi ha les conegudes 
formacions de sorra, The Twelve Apostles que, si la climatologia ho permet, podrem visitar amb la màgica llum del 
capvespre. Allotjament al Motel Port Campbell. 
 
Dia 23 |  PORT CAMPBELL  HALLS GAP (240 km) 

Esmorzar. Aquest matí visitarem de nou The Twelve Apostles per apreciar aquests magnífics monòlits amb la llum 
del matí. La velocitat de l'erosió a la base de les agulles de pedra calcària és d'aproximadament 2cm per any pel que, 
la seva composició va canviant amb el transcurs del temps, caient unes i donant lloc a noves formacions. 
Continuem visitant el Parc Nacional de Port Campbell, diferents miradors al llarg del recorregut i altres formacions 
de calcària creades per l'erosió com Loch Ard Gorge o London Bridge. A la tarda arribarem a Tower Hill Reserve, una 
reserva natural dins d'un volcà extint que ofereix un hàbitat natural, tranquil i ideal com a llar de coales, emús i 
cangurs grisos. Més tard seguirem ruta cap a la serralada de muntanyes rocoses anomenada The Grampians, que 
ofereix espectaculars vistes i possibilitats de veure abundant fauna autòctona. Allotjament al Motel Gariwerd. 
 
Dia 24 | HALLS GAP  

Esmorzar. Visitem el Centre Cultural Brambuk on coneixerem més de les cultures indígenes d'aquesta zona. Pels 
aborígens, aquest lloc es coneix com Gariwerd que significa "un lloc especial", un lloc central en el temps de la 
creació, en particular per les tribus Wurrung Djab i Jardwadjali. Les escarpades cadenes muntanyoses de Parc 
Nacional The Grampians són conegudes per la seva bellesa natural verge i les impressionants panoràmiques; 
cascades pintoresques, ancestral art aborigen en roca, acolorides flors silvestres i abundància de vida salvatge. 
Disposarem de temps per apreciar aquest fabulós parc. allotjament. 
 
Dia 25 |  HALLS GAP  MELBOURNE (300 km) 

Esmorzar. Comencem a viatjar per planes en direcció a Melbourne i deixem enrere aquesta vall, passant per un 

http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-melbourne/
http://www.portcampbellmotel.com.au/
http://www.gariwerdmotel.com.au/
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paisatge de pasturatge d'ovelles i petits vinyers abans d'arribar a Ballarat, el primer poble miner on en 1850 es va 
produir la coneguda "febre de l'or". Avui dia és una ciutat pròspera que conté molts edificis d'acurada construcció 
que reflecteixen el seu passat pròsper. A la tarda continuem camí fins a arribar a Melbourne on fem un recorregut 
pels voltants de la ciutat com el cosmopolita barri de Saint Kilda i Port Phillip Bay. Allotjament a l’Hotel Great 
Southern. 
 
Dia 26 |  MELBOURNE  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar. Al matí passem pels camps de tenis on es juga l’Open d’Austràlia. A la tarda, trasllat a l'aeroport per 
agafar el vol de tornada. Nit a bord. 
Activitats opcionals: Visitar el mercat de Queen Victoria, pujar a la torre Eureka per gaudir de les seves 
impressionants vistes de 360 graus de la ciutat i voltants. 
 
Dia 27 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Preu per persona:    4.340€  
Preu per persona en habitació triple: 4.140€ 
Suplement habitació individual:   1.290€ 
 

Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o 
desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat a l’agost 2020. En cap cas, 
es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2021 
 
Dia d’arribada a Brisbane i d’inici el programa de viatge (Dia 3 del circuit): 
Agost 2 i 30 
Setembre 27 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 10 persones i màxim 20. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 10 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 23 nits en hotels, motels i lodges de classe turista amb esmorzar (excepte Ayers Rock, un dia a Brisbane i 
un dia a Cairns).  

• Recorregut en mini bus amb aire condicionat i remolc per l’equipatge.  

• Excursions, passejos, caminades, visites, ferris i creuers segons itinerari. 

• Entrades als parcs nacionals.  

• Trasllats des de i a l’aeroport.  

• Xofer-guia de parla castellana.  

• Visat.  
• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000 €  

Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 

NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia EMIRATES i QANTAS en classe U pels vols internacionals i S 
pels domèstics). Sortides Barcelona/Madrid: 2.750€ (taxes incloses calculades a l’agost/20). L'opció d'una 
altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Visites opcionals. 

• Dinars, sopars i begudes. 

http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-melbourne/
http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-melbourne/
ttps://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
ttps://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
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• Propines ni cap altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats 
que considereu segons els vostres interessos.  Consultar suplements i detalls cobertures aquí.  
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement i el 
detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una 
penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la 
utilització alternativa dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, 
sensorial o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de 
discapacitat, o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves 
necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un 
viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir 
les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta 
(exceptuant Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Es necessari visat, que tramitem a Altaïr Viatges de forma gratuïta pels participants del grup. El passaport ha de 
tenir una validés mínima de 6 mesos. 

 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Dòlar australià (AUD), consultar canvi a: XE converter.     
 
CLIMA 
Durant el viatge es passa per diferents zones climàtiques. Al sud és hivern pel que les temperatures són suaus 
durant el dia i fredes durant la nit. Les temperatures diürnes i nocturnes van en augment, a mida que ens dirigim 
en direcció nord i viceversa. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge que permet conèixer els llocs més emblemàtics i interessants d’Austràlia. El vehicle utilitzat és un mini bus 
bàsic amb aire condicionat, no disposa de safata superior per deixar la bossa de mà o motxilla. Es farà una rotació 
diària de seients per a que tots puguin gaudir de finestra. Per normatives governamentals, es prohibeix fumar o 
consumir alcohol en el vehicle, es faran suficients parades durant el dia. Els hotels i motels utilitzats són nets i 
tenen habitacions dobles. 
Segons indica l’itinerari, només està inclòs l’esmorzar. Sempre hi haurà algun restaurant en el que es pugui sopar. 
Durant el dia parem en pobles per dinar on hi ha petits cafès que venen dinar per portar/take away, Sandwich i 
begudes fredes i calentes. La despesa aproximada en dinars diària està estimat entre 35 i 50 euros per persona. La 
parada per dinar és d’entre 45 minuts i 1 hora.  

https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=AUD
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El conductor/guia, de parla castellana, decidirà en cada cas el temps d’aturada. Volem recórrer i visitar el millor 
d’aquest país durant les hores de sol. No s’admeten menors de 15 anys. 
 
Equip per dur: Cada passatger podrà dur una maleta lleugera i tova amb un límit de 20 quilos. Les maletes aniran 
en un remolc del darrere i es poden moure durant el viatge (la companyia no es fa responsable de les parts que es 
puguin deteriorar (rodes, nanses, etc).  Hauran de portar també una petita motxilla per dur durant les caminades i 
visites del dia. No s'admet excés d'equipatge.  
Es recomana portar roba d’abric quan el temps és fred, humit i fa vent i roba més lleugera, així com banyador, 
pantalons curts, protecció solar i ulleres de sol. La roba serà informal i el calçat confortable i resistent per fer 
caminades fàcils.  
Hi haurà instal·lacions per rentar la roba en tots els llocs on anem a pernoctar. 
S’ha de portar un adaptador o comprar un al arribar al país per poder carregar els aparells elèctrics. 
No oblidi portar càmera de vídeo y/o càmera de fotos i la seva música favorita pels trajectes en autobús.  
Nota: pels que necessitin prendre alguna medicació especial, es recomana portar la quantitat necessària per tot el 
viatge. 
 
Excursions opcionals: El guia podrà proposar diferents opcions d’excursions d’operadors diversos, però no te 
l’obligació de fer reserves; si les fa es perquè el viatger gaudeixi el màxim ja que es millor fer les reserves amb un 
parell de dies d’antelació. El viatger podrà escollir però el guia no te cap tipus de responsabilitat si al termini de la 
visita el client no queda satisfet. No es farà cap tipus d’excursió extra ni es canviarà el recorregut perquè algun 
passatger ho demani.   
 
Horaris dels vols nacionals que s’han de reservar: 
Brisbane – Darwin  QF824  08:25 – 12:10 
Darwin – Cairns   JQ921  17:40 – 20:35 
Cairns – Ayers Rock  QF1851  06:45 – 09:20 
Ayers Rock – Sidney  VA1628  13:50 – 17:20 
Sidney – Melbourne  QF451 14:30 – 16:05 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS D’AUSTRÀLIA  
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre 
Austràlia que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/cat/libros-zona/australia-05AA/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

