Aventura na Austrália
22 dias de viagem. Overland de 17 dias. Darwin - Alice Springs - Adelaide - Melbourne. Visita a diversos parques nacionais.
Caminhadas fáceis e visitas culturais. Alojamento em hostal, tenda permanente e camaratas.
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Aventura na Austrália - Nov/2012
Viagem fantástica, tornando possível conhecer várias "facetas" contrastantes deste Continente.
Oportunidade de observação de fauna e flora diferentes: Cangurus, Kwalas, dingos, Kakas (papagaios),
camelos ...
Em termos do território visitado realce para: A região de cultura aborígene (Alice Springs, Ayers Rock-Uluru),
os lagos salgados e o deserto - Coober Pedy (47,6ºC e era Primavera), a transição para a a temperada região
vinícola de Adelaide (cerejas e morangos óptimos: era Primavera), a beleza dos belos passeios no
P.N.Grampians e na Great Ocean Road, a caminho de Melburn e as belas caminhadas nos Gippsland Lakes e
Snow Moutains,culminando (c/neve) no pico(2.228m)do Monte Kosciuszko, tudo a caminho de Camberra e
Sydney.
Complemento obrigatório de, pelo menos, 3 dias para a bonita cidade de Sydney e arredores.
Uma experiência inesquecível.
Serafim Madureira

DESTINO
Descrição

Austrália.

TIPO
Esta viagem é uma verdadeira aventura. Desde o seu início em Darwin, até Melbourne, passando por
regiões como Uluru - Ayers Rock onde se encontra a pedra sagrada de tons rosa, percorremos centenas

Natureza, Trekking,
Cultural, .

de quilómetros através de paisagens de grande beleza e de experiências únicas.
Este percurso que atravessa a Austrália de Norte a Sul, tem muitas atrações, como as visitas a diversos
parque nacionais como o Kakadu ou o Kings Canyon. A passagem pela icónica "Great Ocean Road"
uma estrada que atravessa um dos mais belos litorais do país, pejada de praias e falésias. Um
património natural riquíssimo onde se destaca parques naturais com Kangurus, Koalas e pinguins,
entre uma vegetação riquíssima e uma paisagem de cortar a respiração.
Outro dos condimentos desta viagem é o espírito de grupo, além de viajar com portugueses, conhecerá
viajantes de outras culturas, guiado por um guia Australiano que conhece todos "os cantos à casa" e
que lhe desvendará muitos segredos de uma região única e fascinante. À parte de palavras, veja por si.

DURAÇÃO
22 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Darwin

2

em voo

3

Chegada a Darwin

4

Darwin - PN Kakadu - Arnhem

5

PN Kakadu

6

Alojamento
-

Refeições
-

-

-

Hostal

-

Tenda permanente

P-A-J

Tenda

P-A-J

PN Kakadu - PN Nitmiluk

Tenda permanente

P-A-J

7

PN Nitmiluk

Tenda permanente

P-A-J

8

PN Litchfield - Darwin

Hostal

P-A

9

Voo Darwin - Alice Springs

Hostal

-

10

Alice Springs - Kata Tjuta - Uluru

Tenda permanente

A-J

11

Nascer do Sol em Uluru - Kings Canyon

Tenda

P-A-J

12

Caminhada em Kings Canyon - Erldunda

Tenda permanente

P-A-J

13

Cidade subterrânea de Coober Pedy

Camaratas

P-A-J

14

William Creek

Camaratas

P-A-J

15

Quorn

Lodge

P-A-J

16

Adelaide

Hostal

P-A

17

Adelaide

Hostal

-

18

Adelaide

Hostal

-

19

Adelaide - Parque Nacional Grampians

Hostal

J

20

Parque Nacional Grampians - Melbourne

Hotel

P

21

Voo Melbourne - cidade de origem

-

-

22

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Darwin
Voo desde a cidade de origem, com escalas intermédias, e com destino a Darwin.
Noite em voo.
2: em voo
Dependendo das ligações aéreas e escalas dos voos, este dia será passado em voo
3: Chegada a Darwin
Chegada à tropical Darwin, onde a nossa aventura irá começar.
A cidade de Darwin está situada na costa Norte da Austrália e caso queira explorar a cidade com mais tempo, recomendamos dias

extras.
Ida para o hotel, por conta do cliente, previamente reservado pela Papa-Léguas.
Check-in e tempo livre.
Noite em hostal.
4: Darwin - PN Kakadu - Arnhem
Encontro com o guia - pelas 06:30am - no alojamento em Darwin. Após o pequeno-almoço e chek-out, ida para o Parque Nacional
de Kakadu, classificado como património da Humanidade pela Unesco.
Antes de chegarmos ao parque nacional, visitaremos em Ubirr, um exemplo notável de "rock art", que certamente irá surpreender.
Chegados ao coração do parqur nacional de Kakadu, subiremos a pé ao topo de um rochedo para admiramos as magníficas vistas
para as planícies inundadas de Nardab.
Sairemos de Kakadu, rumo a Arnhem para realizarmos um cruzeiro ao longo da região este do Rio Alligator. Durante o cruzeiro,
teremos a companhia de um guia de etnia Bininj, conhecedor de lendas e histórias locais.
Depois do cruzeiro, voltaremos ao veículo para atravessarmos a região de Arnhem para explorarmos durante a tarde as terras
aborígenes e a sua arte rupestre numa região chamada localmente de Mawurndaddja com milhares de anos de idade.
Com efeito, passaremos a tarde neste complexo rupestre aborígene antes de regressarmos a Kakadu para nos instalarmos no
acampamento.
6 horas de condução, cerca de 350 km,
Cerca de 2 horas de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
5: PN Kakadu
Depois de um pequeno-almoço madrugador, iremos visitar a queda de água "Jim Jim", a principal atração do parque nacional de
Kakadu.
Será uma caminhada "exigente" através da floresta tropical mas teremos um prémio à chegada: um banho nas águas claras do lago
que se situa na base da cascata. Com efeito, o cenário é idílico e propenso a um bom almoço. Após o descanso, seguiremos para
Anbangbang para conhecermos mais um santuário de arte rupestre aborígene, dirigido pelos clãs Mirarr e Djok.
Tempo livre, da parte da tarde, para visitar o centro cultural de Bowli, realizar um voo cénico opcional ou simplesmente explorar a
região a seu bel prazer.
4 horas de condução, cerca de 120 km,
Cerca de 2-3 horas de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda com balneários partilhados.
6: PN Kakadu - PN Nitmiluk
Depois do pequeno-almoço, ida para a região de Maguk, situada no desfiladeiro Barramundi, onde também iremos encontrar as
quedas de água Gunlom. À chegada, poderemos nos banhar nas suas piscinas naturais para depois visitarmos a antiga mina de ouro
de Pine Creek, hoje em dia, um nucleo museológico.
Depois do almoço, faremos uma visita - durante cerca de 3 horas - em veículo privado ao parque nacional de Nitmiluk.
Regresso ao local de acampamento, tempo livre e jantar de grupo.
5h e meia horas de condução, cerca de 340 km,
Cerca de 1h e meia de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
7: PN Nitmiluk
Passaremos a manhã a visitar o espetacular desfiladeiro chamado "Katherine" localizado no interior do parque nacional.
Se o tempo e as condições meteorológicas o permitirem, poderemos - opcionalmente e a pagar no local - realizar uma descida de
caiaque no dito desfiladeiro.
Da parte da tarde, iremos para as cascatas "Edith Falls" onde poderá banhar-se nas suas piscinas naturais situadas entre grandes
calhaus.
A Rota segue para o Parque Nacional de Litchfield, onde passaremos a noite num confortável e acolhedor acampamento, onde
jantaremos em grupo.
4h e meia horas de condução, cerca de 350 km,
Cerca de 3h e meia de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
8: PN Litchfield - Darwin
Após o pequeno-almoço, iremos para o parque nacional de Litchfield, conhecido pelas suas pequenas lagoas, desfiladeiros e
quedas de água. É um local ideal para usufruir da tranquilidade da natureza. Iremos visitar as quedas de água de "Florence Falls", a
popular cascata de "Wangi" e as piscinas naturais chamadas de "Buley Rockholes", onde desfrutaremos de um piquenique.
Da parte da tarde, regressaremos a Darwin numa viagem de aproximadamente 2 horas.

Chegada ao hostal, check-in e tempo livre.
3h e meia horas de condução, cerca de 250 km,
Cerca de 1hora de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
9: Voo Darwin - Alice Springs
Hoje, voaremos de Darwin para Alice Springs. Evitando assim, percorrer os infindáveis mil e quinhentos quilómetros que separam
estas duas cidades e que demorariam cerca de 24 horas a percorrer.
À chegada ao aeroporto de Alice Springs, teremos um transfer que nos levará ao alojamento.
Check-in e tempo livre para explorar a cidade.
Noite em hostal.
10: Alice Springs - Kata Tjuta - Uluru
Hoje acordaremos cedo para um dia em grande.
Iniciaremos a nossa aventura, visitando uma quinta de camelos, onde poderá montar por aproximadamente 9 dólares australianos
ou 5,7 euros.
Desde aqui, seguiremos para um dos "highlights" desta viagem e até da Austrália, a gigantesca rocha sagrada de "Ayers Rock" ou
Uluru para os aborígenes.
Depois do almoço que faremos em Uluru, partiremos para Kata Tjuta, também chamado "The Olgas" e que inclui cerca de 36
formações rochosas
Ao fim da tarde. Assistiremos a um magnífico pôr-de-sol enquanto esperamos que milhares de estrelas apareçam no pano negro da
noite.
Jantaremos à luz de uma fogueira sobre as estrelas e a experiência, irá certamente, ficar para sempre gravada na sua memória.
4h e meia horas de condução.
Cerca de 1hora de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
11: Nascer do Sol em Uluru - Kings Canyon
Um despertar madrugador será recompensado pelo nascer do sol num dos locais mais emblemáticos do nosso planeta, a grande
rocha laranja de Uluru, sagrada para o povo aborígene.
Enquanto a temperatura não sobe, faremos uma caminhada através da base da rocha de Uluru, visitando pinturas rupestres situadas
numa gruta nas imediações do ponto de água de Mutitjulu, também na base da grande rocha.
A caminhada será guiada por um guia Anangu que irá partilhar lendas e histórias desta rocha sagrado para o seu povo, que serão
ilustradas pela visita ao centro cultural e museológico que inclui uma extensa coleção de artefatos aborígenos recolhidos na
região e onde poderá adquirir algum artesanato ou um souvenir local.
Após o almoço, iremos para o nosso "campsite" no " Kings Canyon" - Parque Nacional de Watarrka - onde o grupo irá jantar e
pernoitar.
3h e meia horas de condução.
Cerca de 2horas de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
Nota: O povo Anangu, vem tentando dissuadir os visitandes de escalarem a rocha Uluru há décadas devido à sua sacralidade;
desde 1998 que os nossos grupos, por sinal de respeito, não sobem a Uluru.
12: Caminhada em Kings Canyon - Erldunda
Hoje, iremos calçar os sapatos de caminhada para explorarmos as formações rochosas de "Kings Canyon, algumas delas com a
forma de impressionantes torres de pedra.
O tamanho do desfiladeiro é de "cortar a respiração". A caminhada tem uma distância de 6 quilómetros através da sua base e
leva-nos através de anfiteatros naturais, de formações arenosas a que chamam " Lost City" até chegarmos ao verdejante oásis com
o sugestivo nome de " Garden of Eden".
Faremos uma paragem para almoçar, antes de chegarmos ao acampamento situado em Erldunda, o habitat de uma das espécies
mais curiosas das Austrália, o Emu, que conheceremos aquando da visita á quinta " Erldunda Meu Farm".
3h horas de condução aproximadamente.
Cerca de 2horas- 2horas e meia de caminhada com paragens.
Alojamento em tenda permanente com balneários partilhados.
Nota: Para a caminhada no "Kings Canyon" é necessáriuo levar, no minimo, 3 litros de água na mochila. Por motivos ecológicos,
recomendamos o uso de cantis.
13: Cidade subterrânea de Coober Pedy
Partida para Coober Pedy. Neste dia, atravessaremos a "fronteira" entre o Norte e o Sul da Austrália durante cerca de 5 horas até
pararmos para almoçarmos na pequena cidade de Maria.

Coober Pedy é conhecida como a capital mundial da opala e também a região onde foram feitas as gravações para o terceiro filme
da sequela "Mad Max"
Devido às temperaturas extremas, a maioria da cidade foi construída no subsolo e os seus habitantes há muito se habituaram a
viver casas que parecem grutas.
À chegada, faremos um city tour guiado, visitando a mina subterrânea de opalas e o seu museu.
No final do dia visitaremos um orfanato de cangurus.
O alojamento será numa camarata subterrânea, como não podia deixar de ser pois estamos em Coober pedy!
5 horas de condução aproximadamente.
Cerca de 30 minutos de caminhada com paragens.
Alojamento em camaratas subterraneas com balneários partilhados.
14: William Creek
Pequeno-almoço e partida para "William Creek" através das estradas seladas de "Stuart Hwy", conhecidas como as estradas que
conduzem a uma das cidades mais remotas do planeta, William Creek.
Durante a rota, passaremos numa das maiores quintas de gado do mundo, chamada de Anna Creek. Hoje é um dia de infinitos
horizontes, através de paisagens de vastidões intermináveis, tão caraterísticos da Austrália. Uma curiosidade. Também passaremos
no lago com o maior nome do mundo: Lago Caddibarrawirracanna!
À chegada à cidade, montaremos acampamento e preparamos o jantar sobre um céu repleto de estrelas.
2 horas de condução aproximadamente.
Cerca de 30 minutos de caminhada com paragens.
Alojamento em dormitórios.
15: Quorn
Hoje iremos realizar uma "tirada" de automóvel ao longo da famosa "Oodnadatta track" que nos levará a Quorn.
Durante a rota, visitaremos o maior lago da Austrália, o Lago Eyre, e pararemos em cidades peculiares como Marree, Lyndhurst e
Hawker.
A chegada a Quorn, ficaremos alojados num lodge, onde também jantaremos.
6 horas de condução aproximadamente.
Cerca de 30 minutos de caminhada com paragens.
Alojamento em lodge.
16: Adelaide
Pequeno-almoço e caminhada até ao topo de uma das cumeadas da cordilheira de Flinders Ranges.
Regresso ao veículo e ida para Adelaide através da região vinícola de "Clare Valley". Chegada ao fim da tarde.
Check-in no hostal e tempo livre.
3horas e meia de condução aproximadamente.
Cerca de 2 horas de caminhada com paragens.
Alojamento em hostal.
17: Adelaide
Dias livres em Adelaide para explorar a cidade e organizar atividades na região.
Nestes dois dias não estão incluídas qualquer refeição, somente reservamos o alojamento.
Pode realizar um tour na região vinícola, visitar "Glenelg foreshaw", entre outras atividade.
Contate a Papa-léguas para mais opções.
18: Adelaide
Continuação da exploração da cidade de Adelaide e seus arredores.
Hoje, pode visitar as colinas de Adelaide e visitar o Centro Nacional vinícola (National Wine Centre) ou o jardem botânico ou
visitar o bairro de East End e conhecer os seus restaurantes.
Noite em hostal.
19: Adelaide - Parque Nacional Grampians
Deixaremos Adelaide pela manhã ( 07:00am aprox). A rota cruzará a fronteira estatal para entrarmos no estado de Victoria e
chegarmos à região dos "Grampians".
À chegada, faremos uma caminhada para contemplarmos as "Jaws of Death" e seguiremos até às quedas de água Mckenzie, um
local de grande beleza.Também visitaremos o Centro Cultural "Brambuck" onde irá conhecer a História da região. Após esta
visita, seguiremos para o "coração" do Parque Naciola Grampians, parando a meio para almoçar por conta do viajante.
O Parque Nacional Grampians é uma jóia de biodiversidade, nele poderemos contemplar cangurus, " wallabies" e koalas.
Noite em hostal.
7 horas e meia de condução aproximadamente (550 km aprox.).
Cerca de 2horas e meia de caminhada com paragens (3,5km aprox.).

Alojamento em lodge.
20: Parque Nacional Grampians - Melbourne
Partiremos cedo para rumarmos através da belíssima estrada litoral, chamada "Great Ocean Road", talvez a estrada mais cénica da
Austrália.
Iremos explorar o Parque Nacional de Port Campbell, visitando "London Bridge", a garganta Loch Ard e as icónicas formações
rochosas litorais chamadas "Twelve Apostles" que o irão surpreender pela sua beleza.
Pararemos no Rio Kennet para tentar observar koalas antes de rumarmos às famosas praias de Apollo Bay e Lorne.
Chegada a Melbourne e check-in no hostal. Tempo livre para explorar a cidade.
7 horas e meia de condução aproximadamente ( 550 km aprox.).
Cerca de 2horas de caminhada com paragens ( 2km aprox.).
Alojamento em lodge.
21: Voo Melbourne - cidade de origem
Ida para o aeroporto por conta do viajante.
Voo de regresso à cidade de origem.
Nota: Possibilidade de reservar noites extra em Melbourne.
22: Chegada à cidade de origem
Dia passado em voo e escalas.
Dependendo das ligações pode chegar neste dia ou ainda no próximo.

Datas de partida & Preços do programa de terra
05/10/2019 - € 2.850
12/10/2019 - € 2.850
19/10/2019 - € 2.850
Preço do Voo desde: € 1700,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto Individual 2noites Darwin-Melbourne: € 140,00

Notas
Nota 1: Durante o overland, pode viajar com diferentes pessoas e ter diferentes guias.
Nota 2: Máximo de 15 Kg por pessoa/ bagagem.
Nota 3: Veja aqui o custo de vida nas cidades onde vai estar http://www.numbeo.com/cost-of-living/
Nota 4: MelbourneGMT/UTC +10; Alice Springs GMT/UTC +9.30
Nota 5: Meteorologia na Austrália http://www.bom.gov.au/
Nota 6: Levar um adaptador universal.

Inclui
• 17 dias de overland guiado em mini bus privado todo-o-terreno;
• Alojamento em tentas permanentes, hostais e camaratas.
• Algumas atividades incluídas: caminhada fácil Uluru-Ayers Rock, caminhada Kings Canyon, e muitas outras
descriminadas no itinerário;
• Entradas nos parques nacionais, excepto Uluru NP (25 dólares australianos);
• Refeições de acordo com o itinerário;
• Guias locais de lingua inglesa;
• Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais e voo interno Darwin- Alice Springs;
Transferes em Darwin, Alice Springs, Melbourne;
Taxas municipais cobradas pelos hotéis, a pagar localmente;
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
* Actividades opcionais:
- Noites extra em Darwin ou Melbourne;
- Caiaque no desfiladeiro Katherine - Parque Nacional de Nitmiluk;

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de viagem com um peso máximo de 15kg;
Pequeno cadeado para trancar o saco;
Mochila de dia;
Botas de caminhada (o itinerário inclui algumas caminhadas até 9Km);
Chapéu e protetor solar;
Toalha de praia e produtos de higiene;
Fato de banho;
Roupa quente se for no Inverno;
Cantil;
Lanterna ou frontal;
Repelente;
Máquina fotográfica;
Kit básico de primeiros-socorros;
Almofada;
saco-cama;
Barras energéticas.

Documentação
Passaporte em vigor, com um mínimo de 6 meses de validade em relação à data de regresso.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
• O itinerário pode ser feito ao contrário, no sentido Melbourne - Alice Springs - Darwin
• Passaporte com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país.
• Para tratar visto da Austrália caso não compre os voos com a Papa-l+eguas (e-visitor), vá a:
https://www.etaaustraliavisa.org
• As malas rígidas não são aceites.
• Saco de viagem com um máximo de 15kg de bagagem por pessoa.
• Durante o itinerário, na altura das refeições ser-lhe-á pedida alguma colaboração nas tarefas de cozinha e lavagem de loiça.
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