Tasmánia kalandtúra – Ausztrália utazás
1. nap: TASMÁNIA: HOBART – STRAHAN
Túra: 1 - 2 óra
Landolás után Tasmánia fővárosában Hobartban, keletről
nyugati irányban átszeljük a szigetet. Keresztül utazunk a
Derwent-völgyön, megcsodáljuk a Russell-vízesést és a Mt Field
Nemzeti Parkot. Ellátogatunk Ausztrália legmélyebb édesvízű
tavához, a St Clairhez. A Franklin-Gordon Wild Rivers Nemzeti
Parkot is felkeressük, majd gyalogolunk egy kicsit a Donaghykilátóponthoz és a Franklin-folyóhoz. Ezután Queenstown
következik a maga erodált tájával és fanélküli dombjaival, a
napot pedig a nyugati part csücskében, Strahanban zárjuk.
(szállás: motel, 2 éj)
2. NAP: TARKINE RÉGIÓ
Túra: 3 óra
Tasmania nyugati részének érintetlen természeti szépségei
igazán lenyűgöző látványt nyújtanak. Felfedezzük a Henty
homokdűnéket, az Ocean Beach csodálatos partvonalát
ás beleszagolunk a világ legtisztább levegőjébe. Azután
továbbindulunk a Tarkine régióba, hogy ízelítőt kapjunk annak
gyönyörű esőerdeiből is. Ha kedvünk tartja, hajókirándulásra
indulhatunk a Gordon-folyón. Estére visszatérünk Strahanba.
(ellátás: reggeli)
3. NAP: CRADLE-HEGYSÉG – LAUNCESTON
Túra: 3 óra
Túrázni indulunk a Cradle-hegység számtalan túraösvényeinek
egyikén, ellátogatunk a Dove és a Crater tavakhoz. A nemzeti
park őshonos bükkfái, esőerdeje, alpesi pusztaságai és fűféléi
között jéghideg patakok csordogálnak, a csendes gleccsertavak
tükrében fenyőfák magasodnak. Késő délután indulunk a
falfestményeiről híres Sheffield érintésével Launcestonba.
(szállás: motel, ellátás. reggeli)
4. nap: LAUNCESTON – MT. WILLIAMS NEMZETI PARK –
FIRE BAY – BICHENO
Túra: 1,5 óra
Launcestonból a Wukalina/Mt Williams Nemzeti Parkba
tartunk, északkelet Tasmánia érintetlen, békés vidékére. A
Mt. Williams Nemzeti Park nem csak természeti szépségéről,
de kulturális örökségéről is híres. A végtelen, fehérhomokos
tengerpart, a Fire Bay (Tüzek-öble), a fodrozódó türkizkék
víz, a partmenti pusztaságok és az erdők fajban gazdagok.
Délután folytatjuk utunkat Bicheno felé, ahol este, vezetett
túra keretében figyelhetjük meg a kék pingvineket, amint azok
visszatérnek fiókáik etetésére. (szállás: motel, 2 éj, ellátás:
reggeli)
5. nap: FREYCINET NEMZETI PARK
Túra: 3 óra
A reggeli órákban érkezünk meg a Freycinet Nemzeti Parkba.
Akik kihívásra vágynak azok megpróbálhatják megmászni a Mt
Amost. Aki inkább pihenne, az a világ 10 legjobb tengerpartja
közé választott Wineglass-öbölben relaxálhat. Sétálhatunk is
egy kicsit, vagy ellátogathatunk Cape Tourville-be. Az éjszakát
ismét Bichenóban töltjük. (ellátás. reggeli)

6. nap: MARIA-SZIGET – HOBART
Reggel kompra szállunk és áthajózunk a Maria-szigetre. A sziget
egésze nemzeti park státuszú. Ez a hely mindenkinek kínál
valami érdekeset: történelmi romok, tengerpart, csipkés sziklák,
hegycsúcsok, gazdag vadvilág. Autók nem járnak a szigeten,
ahogyan nincsenek állandó lakosok sem, hacsak a tyúkludakat
és a keleti szürke óriáskengurukat nem számítjuk. Látogassunk
el a lélegzetelállító Painted Cliffshez, ehhez a többmillió éves
sziklához, vagy nézzük meg az egykori Darlington romjait.
Elláátogatunk a vadon élő állatok szentélyébe, hogy közelről
megnézzük Tasmánia őshonos vadvilágát, köztük a tasmán
ördögöket! Festői és történelmi városokban fejezzük be a
napot az Mt Wellington / kunanyi tetejére vezető úton, ahonnan
lélegzetelállító kilátás nyílik Hobartra és a Derwent-völgyre.
Ezután vissza térünk Hobartba. (szállás: motel, ellátás. reggeli)
7.nap: HOBART – HAZAUTAZÁS
Menetrendünknek megfelelően a repülőtérre utazunk és
megkezdjük a hazafelé tartó utazást. (ellátás: reggeli)
AZ UTAZÁS ÁRA TARTALMAZZA
•
5 éjszaka szállást egyszerű hotelek 2-3 ágyas szobáiban,
melyekhez saját fürdőszoba tartozik
•
5 reggelit
•
a közlekedést privát busszal, helyi sofőrrel
•
a leírás szerinti programokat és belépőket
•
a helyi túravezetők munkadíját
•
a magyar nyelvű túravezetést és tolmácsolást
AZ
•
•
•
•
•
•
•

UTAZÁS ÁRA NEM TARTALMAZZA
a nemzetközi repülőjegyek és illetékek árát
az ausztrál vízum árát
programban nem szereplő étkezéseket
a fakultatív programokat
az útlemondási biztosítást
a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást
a borravalót: 50 USD/ fő

FAKULTATÍV PROGRAMOK
•
Jurien-öböl – sand-boarding: 40 AUD
REPÜLŐJEGYEK, ILLETÉKEK
•
a Budapest - Dubai - Melbourne nemzetközi repülőjegy ára
illetékkel: 400 000 HUF-tól
•
a Melbourne - Hobart return repülőjegy ára illetékkel: 400
USD-tól
•
a repülőjegyek ára a megvásárlás idejétől függ
•
menetrend információkért és repülőjegy értékesítő
partnerünk ajánlatáért fordulj irodánk munkatársához

BEUTAZÁSI SZABÁLYOK, VÍZUM
•
magyar állampolgárok vízummal utazhatnak Ausztráliába,
melyet itthonról online tudunk igényelni
•
a 30 napos turista vízum ára: 120 AUD
•
az útlevelednek a hazaérkezéstől számítva még legalább
hat hónapig érvényesnek kell lennie
BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
felhívjuk figyelmedet, hogy az utazáson való részvétel
feltétele, hogy rendelkezz útlemondási, baleset- és
poggyászbiztosítással
az utazás sajátosságainak legmegfelelőbb biztosítási ajánlatot
jelentkezéskor elküldjük neked
FIZETÉSI FELTÉTELEK
•
RÉSZVÉTELI DÍJ: 2 400 USD
•
Előleg: jelentkezéskor fizetendő előleg, a Részvételi díj 40
%-a (960 USD)
•
Hátralék: az utazás megkezdése előtt 60 nappal fizetendő,
a Részvételi díj 60% –a (1 440 USD)
ÚTLEMONDÁSI FELTÉTELEK
Az utazás megkezdéséhez képest 60 napon túli útlemondás
esetén irodánk minden esetben levon 40 USD kezelési
költséget.
60-36. napok között a Részvételi díj 20%-a,
35-26. napok között a Részvételi díj 50%-a,
25-16. napig a Részvételi díj 75%-a,
15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a
Részvételi díj 100%-a.
AJÁNLOTT ÉLETKOR
20-60 év
LÉTSZÁM
•
10.14 fő
TÚRASZERVEZÉS
•
az utazást egy helyi túraszervező iroda bevonásával
szervezzük meg
•
az utazás során egy helyi túravezető és egy magyar
túravezető áll utazóink rendelkezésére
INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
•
felhívjuk figyelmed, hogy a program az utazás helyszínén
(adott országban) kezdődik és ér véget, a részletes
programban a nemzetközi repülési ideje nem szerepel
•
repülési menetrend információkért mindenképp keresd
munkatársunkat, akkor is ha nem a mi partner irodánkon
keresztül foglalod le repülőjegyed
OLTÁSOK, GYÓGYSZEREK
•
ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz
•
ajánlott gyógyszerek: fejfájás csillapító, láz- és
fájdalomcsillapító, gyomorfertőtlenítő szer, görcsoldó

VALUTA, KÖLTŐPÉNZ
•
Ausztráliába a legcélszerűbb az ausztrál dollár (AUD) kivitele,
amit Magyarországon pénzváltóban tudtok váltani.
•
ajánlott költőpénz: 20-30 USD/ nap, valamint a fakultatív
programok ára és az ajándékvásárlásra költött pénz
TÚRAFELSZERELÉS
•
a szükséges túrafelszerelések pontos listáját jelentkezéskor
elküldjük neked
JELENTKEZÉS
•
Mielőtt jelentkeznél egy utazásra, kérjük olvasd el az
Általános Szerződési feltételeket az oldal alján.
•
Gyorsan és egyszerűen jelentkezhetsz az utazásra, ha az
oldal tetején lévő „Jelentkezem!” gombra kattintasz és
kitöltöd az online űrlapot
•
A jelentkezés sikeres elküldése után kapsz egy automatikus
levelet, benne egy regisztrációs számmal. Amennyiben
nem kapod meg ezt az e-mailt, kérjük, vedd fel velünk a
kapcsolatot az info@pachamama.hu címen.
•
Az utazás árának előlege jelentkezéskor fizetendő, banki
átutalással. Felhívjuk figyelmed, hogy jelentkezésed az
előleg bankszámlánkra való beérkezésekor hivatalos. A
visszaigazolást és a számlát online küldjük el az jelentkezési
lapon megadott email címre.
•
•
•
•

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
Honlapwww.pachamama.hu
E-mail: info@pachamama.hu
Tel: +36 70 943 9858

