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Austrália, país de contrastes conhecido como continente-ilha, com edifícios modernos e com um extenso litoral 
que é o um paraíso para os amantes do surf, mas ao mesmo tempo apresenta vários aspectos do estilo de vida 
inglês com seus pubs e vida cultural. A terra dos cangurus apresenta uma beleza natural e preservada que encanta 
a todos. 
 
SYDNEY  
É uma das cidades mais queridas e populares do mundo, com uma excelente atmosfera que atrai visitantes ao longo do ano. A 
vida descontraída ao ar livre e sua beleza natural a tornam uma das melhores cidades do mundo para visitar e viver. A 
deslumbrante baía empresta um fundo dramático aos ícones da cidade, como a Opera House e a Bay Bridge. A vida cultural 
dinâmica, a rica abundância culinária, a mistura de arquitetura colonial e moderna, as praias populares como Bondi e Manly e 
seus cinco parques nacionais também contribuem para uma experiência inesquecível. 
 
MELBOURNE 
Capital do estado de Victoria, Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália, com mais de 4 milhões de 
habitantes. Atravessada pelo rio Yarra e localizada próxima às margens da Baía de Port Phillip, a cidade oferece um senso de 
estilo e elegância, com festas e eventos glamourosos, as melhores lojas do país, uma paixão viva por comer e beber e um 
grande interesse no campo das artes. A enorme riqueza gerada pela febre do ouro nos finais do ´800, há contribuído para a 
construção de imponentes edifícios da arquitetura vitoriana ainda bem preservados. Melbourne também é conhecida como a 
"cidade jardim" por seus parques bem cuidados e belos jardins que representam uma pausa terapêutica no ritmo da vida da 
cidade. 
 
CAIRNS 
Localizado na Grande Barreira de Corais (Patrimônio da Humanidade) e da floresta tropical, Cairns é o lugar perfeito para 
apreciar o estilo de vida tropical. Antigo centro de processamento da cana-de-açúcar, hoje é uma cidade vibrante e um 
importante centro turístico internacional. A cidade possui um passeio magnífico (Esplanade) em frente a vários parques, uma 
bela piscina de água salgada, um mercado típico, restaurantes e lojas. Do porto existem inúmeras excursões aos recifes de 
coral e suas ilhas. 
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01 dia | (terça-feira) 
SYDNEY 
Chegada no aeroporto internacional de Sydney, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (sem refeições).  
 
02 dia | (quarta-feira) 
SYDNEY 
Café da manhã no hotel. 
Visita a cidade de Sydney, sairemos para um passeio panorâmico de meio dia, onde visitaremos a histórica área de Rocks. 
Teremos as magnificas vistas da Ópera House e da Harbour Bridge e do centro comercial da cidade, QVB, centrepoint. 
Continuaremos as visitas a famosa praia de Bondi. Retornaremos a Sydney via Double Bay, Kings Cross e o mirante de 
Macquarie para uma vista magica final do porto antes de retornar ao centro, onde embarcamos no cruzeiro Captain Cook 
Cruises do Pier 6, para um almoço tipo bufê a bordo.  Desembarque, e restante do dia livre para atividades independentes. 
Retorno ao hotel por conta própria. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
03 dia | (quinta-feira)  
SYDNEY 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades independentes ou passeios opcionais. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

Sugerimos passeios opcionais:  
Gray Line - Blue Mountains Tour & Wildlife Experience  
Inclui: Entrada para o Aborígine Waradah Center, almoço, Scenic Railroad, Scenic Skyway, Teleférico, Admissão ao Featherdale Park e cruzeiro 
pelo Parramatta. A excursão termina no Circular Quay. Retorno ao seu hotel por conta própria. 
 

BridgeClimb Sydney – Subida ao entardecer  
Suba até a Sydney Harbour Bridge para uma experiência única, enquanto aprecia o pôr do sol e a vista deslumbrante da cidade. Esse tour 
oferece uma perspectiva espetacular de Sydney. Cada subida à ponte é limitada a um máximo de 14 participantes para garantir atenção 
personalizada. 
 
04 dia | (sexta-feira) 
SYDNEY >>> MELBOURNE 
Café da manhã no hotel.  
Em horário pré-determinado, traslado para o aeroporto internacional de Sydney para tramites de check in e embarque em voo 
com destino a Melbourme. Chegada, após retirada de bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. Após chegada no 
hotel, passeio a pé pelas ruas de Melbourne, onde conheceremos a cidade e aproveitaremos as atrações de forma descontraída 
e divertida. Terminamos o passeio com a subida na torre Eureka, uma torre alta de 92 andares, onde você poderá apreciar uma 
vista de 360 graus da cidade. Restante do dia livre para atividades independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 

Nota importante:  
Solicitamos que reservem o seguinte voo: Qantas (QF-435) saída às 10h30 e chegada às 12h05.  
 

ITINERÁRIO | 09 dias / 08 noites  
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05 dia | (sábado)  
MELBOURNE 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades independentes ou passeios opcionais. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

Sugerimos passeio opcional:  
Go West Tours - Excursão Great Ocean Road (almoço e guia com fones de ouvido em espanhol). 
Vamos explorar a famosa "Great Ocean Road" ao lado de Go West, em uma viagem verdadeiramente pitoresca ao longo da rota costeira 
mais espetacular da Austrália. Veremos as famosas praias de Surf da Great Ocean Road, visitaremos a encantadora cidade costeira de Apollo 
Bay, desfrute de uma excursão ecológica guiada na floresta tropical de Great Otway, maravilhe-se com as famosas formações rochosas dos 
12 apóstolos, entre outras coisas. 
 
06 dia | (domingo)  
MELBOURNE >>> CAIRNS 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, traslado para o aeroporto internacional de Melbourne para tramites de check in e embarque em 
voo com destino a Cairns. Chegada e após retirada das bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 

Nota importante: 
Solicitamos que reservem o seguinte voo: Qantas (QF-702) saída às 09h00 e chegada às 11h20.  
 
07 dia | (segunda-feira)  
CAIRNS 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, o nosso guia aguardará no saguão do hotel. Saída para uma curta caminhada até o píer para embarcar 
em um cruzeiro até a Grande Barreira de Corais, onde podemos desfrutar de mergulhos personalizados, mergulho certificado 
ou introdução (custo adicional) ou um passeio de barco com fundo de vidro. Final do dia retorno ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
08 dia | (terça-feira)  
CAIRNS 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
09 dia | (quarta-feira)  
CAIRNS 
Café da manhã no hotel. (apartamentos disponíveis até o meio dia). 
Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto internacional de Cairns, para tramites de check-in e embarque em voo 
com destino a cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 



AUSTRÁLIA | Austrália Express by  
                                                                 Sydney, Melbourne & Cairns 
                                                                  (ATR AU 05.031) 

 
 

www.asiatotal.com.br 

 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência no 
aeroporto no idioma espanhol; 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço regular (compartilhado) e com acompanhamento 
de guia local no idioma espanhol; 
- 08 (oito) noites de hospedagem com café da manhã diário conforme o itinerário (check-in 15h00 e check-out 10h00);  
- 02 (dois) refeições em todo o itinerário, sendo 02 (dois) almoços;  
- Cartão de assistência de viagem por 11 (onze) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
- E-tickets aéreos internacionais e domésticos na Austrália; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 

 
Primeira   

Sydney 03 Hotel Vibe Sydney ou similar  Standard 
Melbourne 02 Clarion Suites Gateway ou similar Standard 
Cairns 03 Hotel Pacific Cairns ou similar  Standard 

 
 
 
 
 
 

Temporada | Saídas  Categoria Duplo Triplo Individual 
Julho 2021: 27 

Primeira 

2.286,00 2.213,00 3.022,00 Agosto 2021: 3 
Setembro 2021: 7 
Outubro 2021: 12,26 

2.386,00 2.286,00 3.189,00 

Novembro 2021: 9,30 
Dezembro 2021: 21 
Janeiro 2022: 4,11 
Fevereiro 2022: 1,15 
Março 2022: 1,22 

 
Noites Extras 

Temporada Cidade Duplo Triplo Individual 
01abr a 30set 2021 Sydney 144,00 121,00 261,00 
01abr 2021 a 31mar 2022 170,00 134,00 314,00 
01abr 2021 a 31mar 2022 Cairns 115,00 105,00 204,00 

O QUE NÃO INCLUI 

O QUE INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Opcionais e Suplementos Adulto 

Gray Line - Blue Mountains Tour & Wildlife Experience  Sob consulta 
Bridge Climb Sydney – Subida ao entardecer  Sob consulta 
Go West Tours - Excursão Great Ocean Road Sob consulta 

Sydney - Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice-versa, motorista em inglês (máximo 02 pessoas)  68,00 
Sydney - Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice-versa, motorista em espanhol (máximo 02 pessoas)  134,00 

Cairns - Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice-versa, motorista em inglês (máximo 02 pessoas)  34,00 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Apartamento triplo, a terceira pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível 
no apartamento; 
3) Prazo da reserva: as saídas são encerradas 25 dias antes da data de partida. A confirmação de reservas subsequentes está 
sujeita à disponibilidade. 
4) Os traslados de chegada / partida estão incluídas nos dias específicos da operação dos passeios, independentemente do voo 
de chegada ou saída dos clientes. Esses traslados podem ser combinados com diferentes voos no mesmo dia. Se a chegada ou 
saída do cliente seja em um dia diferente da operação do itinerário, o traslado será adicionado ao valor do pacote. Acima tem 
os valores com as opções de motorista em inglês ou espanhol com no máximo de 02 pessoas por traslado; 
5) Esse roteiro pode ser combinado com os roteiros da Nova Zelândia; 
6) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 

 
 
 

 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos antes 30 (trinta) dias antes da saída, sem multa;  
2) Cancelamentos entre 29 (vinte e nove) e 15 (quinze) dias antes da saída, cobrará 25% (vinte e cinco porcento) do valor total 
da reserva;  
3) Cancelamentos entre 14 (quatorze) e 08 (oito) dias antes da saída, cobrará 50% (cinquenta porcento) do valor total da 
reserva; 
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da saída, cobrará 100% (cem porcento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída: multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte;  

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 
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3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Vistos/Vacinas – Austrália: Brasileiros necessitam de visto de entrada para Austrália, o programa de “eTourist”, permite que 
brasileiros possam fazer todo o processo de solicitação do visto via internet. O visto tem duração de 1 ano, porém o tempo 
máximo de permanência no país para esse visto é de até 3 meses, acessar o site: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-
1/600- normalmente a resposta sai em 15 dias, mas em alguns casos pode demorar 30 dias. Caso seja aprovado, o turista 
receberá uma notificação por e-mail, que poderá ser impressa e levada na viagem, e necessário apresentar o CIV (Certificado 
Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


