
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4 / abril / 2019 
 
 
29 / novembre- divendres-  PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – SINGAPUR 
Al matí trasllat a l’aeroport de Prat, per sortir en vol directe a Singapur a les 11:55h. Nit a bord.  
 
30 / novembre- dissabte-  SINGAPUR – MELBOURNE 
Arribada a Singapur a les 07:35h i connexió a les 11:00h destinació a Melbourne. Arribada a les 
21:25h i trasllat a l’hotel CLARION SUITES GATEWAY. Allotjament.  
 
1 / desembre- diumenge-  MELBOURNE  
Esmorzar a l’hotel. 
Melbourne, ciutat multicultural i cosmopolita. Catalogada com una de les ciutats, en el món, amb 
una gran qualitat de vida. Carrers plens d’ambient, edificacions amb disseny d’avantguarda, que es 
barregen  d’una manera fascinant amb l’arquitectura patrimonial.  
Visitarem el famós carrer Flinders, Plaça de la Federació i la Catedral de San Pablo. Caminada per el 
mercat de la Reina Victoria. Passarem per l’estadi Rod Laver Arena. Visitarem els barris del sud per 
apreciar l’arquitectura Victoriana, abans de dirigir-nos al port de Melbourne, pararem en algun dels 
seus famosos jardins. I acabarem la visita de la ciutat a:  
L’Eureka Skydeck 88: Situat al cor del Southbank,la 
torre Eureka, el Skydeck es troba a 297 metres 
sobre els carrers de Melbourne. És considera el 
Skydeck quelcom obligat a fer a Melbourne. Com 
la plataforma d’observació pública més alta de 
l’hemisferi sud. L'Eureka Skydeck 88 ofereix unes 
vistes incomparables sobre Melbourne. Dinar 
(inclòs). Tarda lliure.  
Sopar (lliure). Allotjament a l’hotel.  
 
 
 



 
2 / desembre -dilluns-          MELBOURNE  
Esmorzar a l’hotel.  
A les 07:30h. Sortida a la ruta més espectacular d’Austràlia: Great Ocean Road. Un passeig costaner, 
majestuós. Platges salvatges, pobles tranquils com Apollo Bay.  
Dinar ( inclòs). 
A la tarda visitarem les formacions rocalloses dels dotze apòstols. Caminarem per les passarel·les i 
baixarem pel penya-segat fins arribar a la sorra, on ens sentirem molt petits al costat de les 
formacions de roques, els dotze apòstols.  Retorn a Melbourne.  
Sopar lliure. Allotjament a l’hotel.  
 
3 / desembre- dimarts-   MELBOURNE – CAIRNS 
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aeroport per sortir 
en vol directe a Cairns, a les 10:05h.  
Arribada a les 12:25h. Assistència i trasllat a Palm 
Cove per a dinar (inclòs). A la tarda, ens 
traslladarem a Kuranda i els boscos plujosos, 
Patrimoni de la Humanitat. Pujarem a Skyrail 
Rainforest Cableway des de Kuranda a Smithfield.  
El Cableway és una primícia mundial en el turisme 
de medi-ambient. Ofereix una experiència 
increïble sobre els boscos plujosos. També gaudirem de les vistes panoràmiques de la regió tropical 
de Cairns i de les seves aigües del Mar del Corall. Retorn a Cairns. Sopar lliure. Allotjament a l’hotel 
HILTON CAIRNS.   
 
4 / desembre- dimecres-  CAIRNS  
Esmorzar a l’hotel. Dia complert de creuer per la Gran Barrera de Coral. Navegarem a bord d’un 
catamarà de luxe de la Companyia Ocean Spirit, i gaudirem plenament de l’escull de Michaelmas 
Cay. Inclou, snorkel. Dinar a bord. Retorn a Cairns. Sopar lliure. Allotjament a l’hotel.  
 
5 / desembre- dijous-  CAIRNS – P. N. DAINTREE 
Esmorzar a l’hotel.  
Al nord de Port Dougles es troba el Parc Nacional Daintree. Llar del poble aborigen Kuku Yalanji. 
Naturalesa en tot el seu esplendor. Podrem veure molt a prop en el Hartley’s Crocodile Wildlife Park, 
els primitius Casuarios i Cangurs grisos, koalas i cocodrils. Continuarem cap al nord per la pintoresca 
carretera cap a Mossman. Arribarem al riu Daintree, on embarcarem en una travessia fluvial, per 
veure (si hi ha sort) cocodrils, on habiten dins dels manglars. Dinar (inclòs) en un jardí tropical 
amb degustació de fruites tropicals.  
Després de dinar continuarem a la Gorja Mossman on farem una caminada per passarel·les i camins 
suaus que protegeixen aquest delicat ecosistema amb espectaculars cascades i boscos humits.  
Retorn a l’hotel. Sopar (lliure). Allotjament.  
 
6 / divendres- divendres-  CAIRNS – AYERS ROCK  
Trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe a les 06:45h. destinació a Ayers Rock. Arribada a les 
09:00h. Assistència i trasllat a l’hotel Sails in the Desert. Temps lliure i esmorzar inclòs.   
Visita al  Olgas / P.N. Uluru Kata Tjuta. L’extensió de base és de sis quilometres sent restos de 
l’erosió que va començar fa més de 500 milions d’anys. A l’arribar a la zona d’observació es camina 
fins el mirador per veure les 36 roques que componen aquest lloc espiritual. Retorn a l’hotel. Dinar 
(lleuger).  Temps lliure. A les 17:30h trasllat per sopar (inclòs) sota el resplendent cel desert. 
(sopar estil bufet, begudes i canapès)  



localitzarem la creu del sud, els signes del zodíac, i la Via Làctia, així com, planetes i galàxies que 
son visibles degut a la claredat de l’atmosfera.  
Ens endinsarem en un jardí de fantasia amb mes de 50.000 llums de colors ocres, violetes, blaus i 
blancs del desert. Retorn a l’hotel. Allotjament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 / desembre- dissabte-   AYERS ROCK: ULURU 
A les 04:45h. veurem la primer llum del dia a l’Uluru. Una fantàstica varietat de colors sempre 
canviants. A les 07:30h. Esmorzar bufet, en el Intenti Cafè, restaurant amb vistes impressionants 
de l’Uluru.  Visita per la base de l’Uluru. Els aborígens van viure en aquesta zona durant 22.000 
anys, així doncs, hi ha molt per descobrir. L’Icona més reconegut d’Austràlia, Ayers Rock té 348 
metres d’alçada, malgrat la major part de la massa es troba baix el nivell del sol. Veurem l’art 
rupestre dels antics i aprendrem com l’Uluru va ser i continua sent un indret important per ensenyar 
als joves aborígens. Visitarem el Centre Cultural. Retorn a l’hotel. A les 14:00h. Dinar (inclòs)  i 
tarda lliure.  
 
Opcional:  
Vol escènic en helicòpter de l’Uluru d’uns 15 minuts.  
Vistes impressionants des de l’aire de l’Uluru i de Kata Tjuta  
 
Vol escènic en helicòpter de  l’Uluru d’uns 25 minuts.  
Vistes impressionants des de l’aire de l’ Uluru i de Kata Tjuta 
 
Taller de pintura: art tradicional, símbols etc...  
 
Capvespre a l’Uluru:  Quan arriba la posta de sol l’Uluru es transforma en silueta i fins on arriba la 
vista els colors il·luminen el desert.  
Sopar (lliure).  Allotjament.  
 
8 / desembre- diumenge-   AYERS ROCK – SYDNEY  
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe, a les 12:35h destinació a Sydney. 
Arribada Sydney a les 17:10h i trasllat a l’hotel GRACE. Passeig lliure per familiaritzar-nos amb la 
ciutat. Sopar (lliure) i allotjament a l’hotel.  
 
9 / desembre- dilluns-   SYDNEY  
Esmorzar a l’hotel.  
Visita de la ciutat: Sydney és la ciutat més gran i poblada d’Austràlia i d’Oceania. La famosa House 
Opera es fa irresistible a qualsevol vianant.  



Una combinació de platges i un magnífic port 
natural amb preciosos jardins formen part dels 
innumerables atractius naturals de la ciutat.  
Visitarem la zona històrica The Rocks i coneixerem 
la historia dels primers convictes. Gaudirem d’unes 
magnifiques vistes de l’Opera i el Pont del Port. 
Carrer Macquarie veurem edificis històrics, la Casa 
del Parlament de Nova Gales del Sud, passant per 
Hyde Park, la Catedral i barris com Watsons Bay a 
Sud Head. Tornant a la ciutat passarem per 
Centennial Park i Paddington. Acabarem al Teatre 
de l’Opera.  
Dinar (pica-pica, inclòs)  
Descobrirem l’Opera House amb una visita guiada. El Teatre fou dissenyat pel danès Jorn Utzon, el 
20 d’octubre de l’any 1973.  
Tot caminant arribarem a King Street Warf Darling Harbour, embarcarem a bord d’un dels creuers 
de Captain Cook, el prestigiós MV Sydney 2000 i gaudirem navegant, d’un sopar (inclòs) a 
la carta, musica en viu i ball. Desembarcament al carrer King i tornada a l’hotel. Allotjament.  
 
10 / desembre- dimarts-   SYDNEY – MUNTANYES BLAVES  
Esmorzar a l’hotel. 
Avui visitarem les Muntanyes Blaves. Gran bellesa de granit blau, declarat Patrimoni Mundial. Un 
milió d’hectàrees de boscos alts, penya-segats d’arenisca, cascades i canyons. Gaudirem de vistes 
espectaculars sobre la vall del Megalong Valley des de Echo Point per veure les formacions rocoses 
de les Tres Germanes a Katoomba.  
Parada a Featherdale Wildlife Park amb més de 1.700 mamífers, aus i rèptils. Trobarem Koales i 
admirarem el cocodril d’aigua salada Ngukkur. 
Dinar (lliure). Per la tarda, pujarem al Skyway de 270 metres, per sobre de barrancs admirarem 
impressionants vistes a traves del terra de vidre. El telefèric té un trajecte de 510 metres, descens 
cap a la vall de Jamaison i tindrem un punt de vista únic per veure Les Tres Germanes, Mt. Solitary 
i les cascades de Kattoomba. I el tren descens 310 metres a traves d’un túnel en el penya-segat cap 
a la selva tropical. Retorn a l’hotel.  
A les 20:00h. tot caminant des de  l’hotel, arribarem a la Sydney Tower per sopar (inclòs)  
Restaurant giratori situat dalt de tot de la Torre. Ambient intim i elegant amb vistes a la ciutat.  
Retorn a l’hotel. Allotjament.  
 
11 / desembre- dimecres-   SYDNEY 
Esmorzar a l’hotel.  
Dia d’excursió a les platges del nord: Palm Beach & Ku Ring Gai National Park. 
Palm Beach situada situat a l’extrem d’una llarga península 
amb el mar a un costat i les tranquil·les aigües de Pittwater 
a l’altre. El club de surf de North Palm Beach és un indret 
ideal per seure i gaudir de les impressionants vistes que 
ofereix el mar. La majoria de les platges del nord de Sydney 
tenen piscines de mar en roca, que són ideals per nedar.  
Al poble trobarem botigues de dissenyadors únics i 
restaurants que serveixen plats gourmets australians amb 
vistes panoràmiques al oceà pacífic.  
Dinar (inclòs) a Palm Beach. Retorn a l’hotel.  
Sopar (lliure) i allotjament.  



12 / desembre- dijous-  SYDNEY  
Esmorzar a l’hotel.  
Dia lliure per gaudir de les darreres hores a Sydney.  
Aconsellem: Explorar els Jardins Botànics Reals o fer el camí de ronda de Bondi a Coogee i fer les 
darreres compres.  
Dinar i sopar lliure.   
 

EXTENSIÓ SINGAPUR 
 
13 / desembre- divendres-   SYDNEY- SINGAPUR 
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe, a les 09:05h destinació a Singapur. 
Arribada a les 14:15h, assistència i trasllat a l’hotel Orchard Hotel Singapur.  
Aconsellem assistir a l’espectacle de llum, so i aigua al recinte de Marina Bay.  
Allotjament a l’hotel. 
 
14 / desembre- dissabte-   SINGAPUR  
Esmorzar a l’hotel. Visita de la ciutat. Duració, unes 4 hores.  
Recorregut per alguns dels edificis colonials com la Casa del Parlament, El Tribunal Suprem i 
l’Ajuntament. Farem una parada a Merlion Park per tenir l’oportunitat de fer una foto amb l’estàtua  
De Merlion, una criatura mitològica, mitat peix i mitat lleó. Icona de la ciutat de Singapur.  
Visites panoràmiques de Marina Bay, amb llocs coneguts en el skyline com La Promenade, el Garden 
by The Bay i l’Hotel Marina Bay Sands.  
Continuarem amb la visita del Temple Thian Hock Keng, un dels primers temples budistes-taoistes 
de Singapur. Barri Xinès. A continuació visita al Jardí Nacional de les Orquídies, situat en el Jardí 
Botànic. Més de 60.000 orquídies, espai dissenyat per obtenir la floració de 4 estacions de l’any.  
Retorn a l’hotel, recollida l’equipatge i trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe de la Cia. Singapur 
Airlines a les 23:45h. Nit a bord. 

 
15 / desembre- diumenge-   SINGAPUR – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN 
Arribada a les 08:30h i trasllat al punt d’origen.  
 
 

FI DELS NOSTRES SERVEIS 
 
 
Preu per persona:  6.728€ + 225€ Tax 
Suplement d’habitació individual:  1.738€ 
 
Extensió Singapur: 175€ 



*Nota: Els clients que no facin l’extensió a Singapur, la tornada seria el dia 13 de 
desembre. 
 
 

El preu inclou: 
 

 Bitllets d’avió de la Companyia Singapore Airlines:  
 Barcelona- Melbourne- Sydney- Barcelona.  
 Vols domèstics: Melbourne- Cairns- Ayers Rock- Sydney. 
 Guia acompanyant durant tot el viatge. 
 Trasllats dels aeroports als hotels i dels hotels als aeroports.  
 Règim de menjars segons itinerari. 
 Visites y excursions amb entrades, que venen en l’itinerari, amb guia local de parla 

espanyola.  
 Cairns: Barrera del Coral. Catamarà de luxe Ocean Spirit. 
 Urulu: Sopar “ Sounds of Silence”  
 Sydney: Opera Hause. Navegació i sopar, Creuer Captain Cook, MV Sydney 20 
 Visat electrònic d’entrada a Austràlia: 25 €  
 Assegurança de cancel·lació: 110€ 

 
IMPORTANT: 
-Passaport amb validesa mínima de 6 mesos  
 
 
 
Hotels reservats: 
 
Melbourne: Hotel Clarion Suites Gateway **** 
Del 30 de novembre al 3 de desembre (3 nits) 
Habitació estàndard.  
 
Cairns: Hotel Hilton Cairns**** 
Del 3 al 6 de desembre (3 nits) 
Habitació superior. 
 
Ayers Rock: Sails in the Desert***** 
Del 6 al 8 de desembre (2 nits) 
Habitació superior. 
 
Sydney: Hotel Grace**** 
Del 8 al 13 de desembre (5 nits) 
Habitació superior. 
 
Singapur: Orchard Hotel Singapur **** 
Del 13 al 14 de desembre (1 nit) 
Habitació deluxe.  
 
 
 
 


