
У країні кенгуру. Гарантований груповий тур у супроводі Ігоря Захаренка! 
 
13 днів – 2999 доларів 
Київ – Сідней (Блакитні гори) – Кернс (Куранда) – Великий Бар'єрний риф – Мельбурн – Велика Океанська 
дорога – (о. Філіпа – о. Черчиль) – Хобарт – Тасманія (Порт Артур – Піратська затока) – Сідней – Київ 
 
Входить у вартість 

Проживання в готелях 3*; за програмою 
Харчування; за програмою 
Усі трансфери; 

Екскурсії за програмою; 
Внутрішні перельоти; Сідней-Кернс-Мельбурн-Хобарт-Сідней. 

Не входить у вартість 

Міжнародний переліт Київ–Сідней–Київ; від 1400 доларів 
Віза в Австралію; 150 доларів 
Факультативні екскурсії; за бажанням 

Медична страховка; 20 доларів (до 60 років) 
Вхідні квитки; за програмою. 

 
Вартість туру з 1 людини: 
– при сплаті до 31.10.2019 – 2999 доларів 
– при сплаті до 29.11.2019 – 3199 доларів 
– при сплаті до 27.12.2019 – 3499 доларів 
*Важливо! Знижки постійного туриста не додаються до акції раннього бронювання! 
 
Додаткова інформація 
За бажанням, за додаткову плату можливе продовження програми для відвідування Улуру або продовження 
перебування на Тасманії. *У програмі можливі зміни. 
Екскурсії за програмою, що входять у вартість: 
– оглядова екскурсія по Сіднею; 
– екскурсія на Великий Бар'єрний риф без гіда; 
– оглядова екскурсія по Мельбурну; 
– екскурсія на «12 апостолів» і Велику Океанську дорогу; 
– оглядова екскурсія по Хобарту. 
 
День 1 Київ – Сідней 
Приліт у Сідней. Груповий трансфер у готель з англомовним водієм. 
 
День 2 Сідней 
Сніданок. Виїзд на оглядову екскурсію по Сіднею. 
 
День 3 Сідней (Блакитні гори) 
Сніданок. Вільний день.  
Факультативна екскурсія на Блакитні гори (ціна за 1 людину при групі 10 осіб – 120 доларів + вхідні квитки). 
 
День 4 Сідней – Кернс 
Сніданок. Трансфер в аеропорт для вильоту в Кернс. Трансфер у готель. Вільний час. 
 
День 5 Кернс - Великий Бар'єрний риф 
Сніданок. Екскурсія на Великий Бар'єрний риф з обідом без гіда. 
 
День 6 Кернс (Куранда) 
Сніданок. Вільний день.  
Факультативна екскурсія в Куранду (ціна за 1 людину при групі 10 осіб – 145 доларів + вхідні квитки). 
 
День 7 Кернс - Мельбурн 
Сніданок. Трансфер в аеропорт для вильоту в Мельбурн.  
Поселення в готель. Виїзд на оглядову екскурсію по Мельбурну. 
 
День 8 Мельбурн - Велика Океанська дорога і 12 апостолів 
Сніданок. Виїзд на екскурсію «Велика Океанська дорога і 12 апостолів». Поїздка найзнаменитішою і 
наймальовничішою дорогою Австралії, що простягнулася на 243 км уздовж берегової лінії та стрімких 
обривів скель. 
 
День 9 Мельбурн (о. Філіпа: Сан-Ремо - о. Черчиль: Ноббіз) 
Сніданок. Вільний день у Мельбурні. Факультативна екскурсія на острів Філіпа і парад пінгвінів (ціна за 1 
людину при групі 10 осіб – 120 доларів + вхідні квитки). 
 
День 10 Мельбурн – Хобарт 
Сніданок. Трансфер в аеропорт для вильоту в Хобарт.  
Після прильоту виїзд на оглядову екскурсію по Хобарту. 
 
 
 
 



День 11 Хобарт (Порт Артур – Піратська затока) 
Сніданок. Вільний день у Хобарті. 
Факультативна екскурсія визначними пам'ятками півострова Тасман і в старий "Гулаг" Австралії для 
каторжників "Порт Артур" (ціна за 1 людину при групі 10 осіб – 100 доларів + вхідні квитки). 
 
День 12 Хобарт – Сідней 
Вільний час. Трансфер в аеропорт для вильоту в Сідней. Після прильоту трансфер у готель. 
 
День 13 Сідней – Київ 
Груповий трансфер в аеропорт з англомовним водієм для вильоту до Києва. 


