AUSTRALIAN MATKA

12.11.2014

Matka-aika

14. – 29.5.2015

Matkakohde

Sydney ja Cairns, Australia

Ryhmän koko

20–24 henkilöä

Lentoaikataulut

14.5
15.5
22.5
28.5
29.5

Helsinki
Singapore
Sydney
Cairns
Hong Kong

Singapore
Sydney
Cairns
Hong Kong
Helsinki

2355 – 1640 +1 (15.5)
2020 – 0610 +1 (16.5)
0855 – 1205
1250 – 1805
0025 – 0610

Hintaan sisältyy
Matkan hinta

Lennot Finnairin/Qantasin/Cathay Pacificin reittikoneella turistiluokassa
Majoitus 2hh aamiaisella 12 yötä
Kaikki ohjelman mukaiset retket, opastukset, sisäänpääsyt ja kuljetukset
12 x aamiaiset, 5 x lounas, päivällinen, viininmaistajaiset
Lentokenttäverot (tilanne 11.11.14), matkustajamaksut ja lipunkirjoituskulut
1 matkalaukku 23kg ruumaan (mitat 190x75x65cm) / henkilö
Australian viisumi
Suomenkielisen Australian asiantuntijan Teuvo Kauppisen palvelut

3990 € / hlö
Hinta edellyttää tiettyä osallistujamäärää.

Lisämaksusta

1hh lisämaksu 840 €.
Kotimaan lennot 120 € /hlö.
14.5 Oulu-Helsinki klo 2055–2220
29.5 Helsinki-Oulu klo 0730-0830
Hotellihuone käyttöön Sydneyssä 16.5 jo heti lentokentältä saavuttaessa 160 €
/huone.

Hotellien tiedot

Hotelli Rydges World Square Sydney **** / 389 Pitt Street, Sydney
Hotelli sijaitsee Sydneyn keskustassa, hyvällä paikalla, lähellä nähtävyyksiä ja
ostoksia. Huoneet ovat moderneja ja kaikissa on oma kylpyhuone, ilmastointi,
tallelokero, hiustenkuivaaja, minibaari, ilmainen Wifi.

Hotelli Novotel Cairns Oasis Resort **** / 122 Lake Street, 4870, Cairns
Hotelli sijaitsee 400 m rannalta ja aivan Cairnsin keskustassa. Hotellissa on 24
tuntia avoinna oleva vastaanotto, ravintola, aulabaari, allasbaari, ulkoallas,
lastenallas, hissi, langaton nettiythteys yleisissä tiloissa, liiketoimintakeskus,
kokoushuone, kuntokeskus ja vieraspysäköinti. Huoneissa on ilmastointi, TV,
puhelin, nettiyhteys kaapelilla (lisämaksusta), tallelokero, hiustenkuivaaja,
minibaari ja kahvin- ja teenkeitin.

Matkan maksaminen

Tarkentuu myöhemmin.

Peruutusehdot

Tarkentuu myöhemmin.

Laskutus

Laskutuslisä 10e/lasku lisätään matkan hintaan.

Varaukset

15.12.14 mennessä.

Lisätietoja

Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassaoleviin hinnastoihin. Niiden
muuttuessa varaamme oikeuden muuttaa tarjousta uusien hinnastojen
mukaisiksi. Hinnat ovat sitoumuksetta, samoin aikataulut. Pidätämme oikeudet
muutoksiin.
Huomioittehan että matkalla tulee olla passi, joka on voimassa vielä 6 kk
matkan jälkeen. Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta.

Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY / RAVEMATKAT
Henna Tauriainen-Leskinen
Kirkkokatu 11
90100 Oulu
044-7740031
henna.tauriainen-leskinen@oulunmatkatoimisto.fi

MATKAOHJELMA:

1. päivä: Lähtö Sydneyihin Helsingistä kello 23.55
2. päivä: Lennolla via Singapore saapuminen 16.40, lentoaika 11t 45min.
3. päivä: Saapuminen kello 6.10 Sydneyihin Australian suurimpaan kaupunkiin, jonka väkiluku on lähes 5
miljoonaa. Kuljetus Rydges World Square-hotelliin Sydneyn keskustassa, josta huoneet saamme käyttöön
viimeistään klo 15 (lisämaksusta aiemmin). Illalla hotellissa 3 ruokalajin tervetuloillallinen.
4. päivä: Aamiainen hotellissa. Puoli päivää tutustutaan Sydneyhin, kiinalainen kaupunginosa, käydään
Macquarie Pontista, josta hyvä näkymä Australian tunnetuimpaan maamerkkiin oopperataloon ja Sydneyn
satamasiltaan. Ajetaan Kings Crossin, Kuninkaallinen kasvipuutarhan, Watsons Bayn merinäköalapaikan
(The Gap) sekä yhden maailman tunnetuimman uimarannan Bondi Beach:in ohi. Lounas kalamarkkinoilla.
Lounaan jälkeen kuljetus hotellille.
5. päivä: Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä, käy Manly Beachillä, rauhallinen uimaranta lauttamatkan
päässä, Rocks Sydneyn vanhimmassa osassa tai Harbour Bridgellä (Sydneyn satamasilta), jolle rohkeimmat
voivat myös kiivetä 137 metrin korkeuteen.
6. päivä: Aamiainen hotellissa. Koko päivä Blue Mountainsin kasallispuistossa. Matkan varrella vieraillaan
villieläinpuistossa, jossa voi ihailla kenguruita ja koaloita. Sinisten vuorien nimi johtuu eukalyptuspuiden
antamasta väristä. Katoombassa on 3 ruokalajin lounas. Alueella on Echo Pointin mahtava näköalapaikka yli
Jamison Valley-laakson ja Tree Sisters (Kolmen siskon) kivimuodostelma, vuoret ovat 1 km korkeudella.
Sieltä otamme 45 asteen kulmassa kulkevan vanhan kaivosjunan tai kaapelivaunun alas rotkoon 545 metrin
matkalle. Siellä on myös toinen kaapelivaunu, mikä kulkee rotkon yli 720 metrin matkan, joka on 270 metrin
korkeudella. Voit valita mieleisesi näistä vaihtoehdoista.
Matkalla näkee vesiputouksia ja Nepean joen, jossa oli Sydneyn Olympialaisten soutukilpailut.
7. päivä: Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä, tutustu Darling Harbouriin, mikä on moderni ostos-, hotelli- ja
ravintola-alue, jossa sijaitsee myös merimuseo ja Australian kala-akvaario tai käy näköalatornissa.
8. päivä: Aamiainen hotellissa. Koko päivä Hunter Valleyn viinitarhoissa, 1,5 tuntia Sydneystä luoteeseen, on
yksi parhaimmista ja suurimmista viinialueista, hyviä viinejä ja ruokaa, hienoja maalaismaisemia. Lounas ja
viininmaistajaiset viinitarhalla.
9. päivä: Aamiainen hotellissa. Kuljetus hotellilta lentokentälle. Lento Sydneystä Cairnsiin (klo 0855-1205) ja
tutustuminen omatoimisesti kaupunkiin, joka on trooppisen Australian ”pääkaupunki”, väkiluku on noin 140
000, mutta turistit lisäävät sitä merkittävästi. Kuljetus lentokentältä hotellille ja majoittuminen Novotel Cairns
Oasis Resort Hotelliin.
10. päivä: Aamiainen hotellissa. Kuljetus hotellilta satamaan ja koko päivä Suurella Valliriutalla (Great Barrier
Reef), joka on uskomaton koralliriutta. Tämä on ainut elävä asia maapallolla, joka näkyy avaruudesta. Se
alkaa etelässä Lady Elliotin saaren (Lady Elliot Island) läheisyydestä (noin 400km pohjoiseen Brisbanesta)
jatkuen aina Cape Yorkin niemimaan (Cape York Peninsula) pohjoisosaan saakka. Pituutta riutalla on
2600km. Se on hieman Suomea suurempi. Riutta muodostuu yli 9000 pienemmästä riutasta ja yli 900
saaresta. Siellä elää mitä värikkäimpiä koralleja ja kaloja. Riutan saarilla pesii yli 200 lintulajia. Siellä on
kilpikonnia, merilehmiä, nilviäisiä, sieniä ja merihevosia. Riutta on yksi niistä asioista, joka pitää kokea ja
nähdä, kun tulee Australiaan. Koko päivän voi viettää laivalla, josta voi lähteä uimaan, snorkkeloimaan tai
sukeltamaan (laivoilla varusteet, lisämaksullisia). Jos ei halua kastella itseään, voi kaloja ja koralleja ihailla
lasipohjaisesta veneestä. Matka rannikolta kestää noin 2 tuntia. Lounas nautitaan laivalla. Päivän päätteeksi
kuljetus satamasta hotellille.
11. päivä: Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä, mahdollisuus käydä aboriginaalien teatteri- ja
kulttuurikeskuksessa (Tjapukai Aboriginal Cultural Park), jossa on useita esityksiä päivällä ja
illalla aboriginaalien kulttuurista.

12. päivä: Aamiainen hotellissa. Kuljetus hotellilta rautatieasemalle. Koko päivän retki höyryjunalla Kurandan
markkinoille ja köysirataa pitkin takaisin. Lähtö kaupungin rautatieasemalta höyryveturilla kohti Kurandaa
(Kuranda Scenic Railway). Tämä matka (35km) kestää 2 tuntia läpi useiden tunnelien ja siltojen. Juna kulkee
hitaasti, mikä mahdollistaa hienojen maisemien katselemisen. Juna tekee yhden pysähdyksen Barron
Rotkolla (Barron Gorge), missä pääsee ulos ottamaan kuvia vesiputouksista (putous 265m). Välillä junan
mennessä läpi tunnelien, pitää sulkea ikkunat, jottei höyry pääse sisään. Kurandan tärkein vierailukohde on
markkinat, jossa paikalliset taiteilijat ja käsityöläiset myyvät tuotteitaan, täältä löytyy esim. bumerangeja ja
didgeridoita. Siellä on myös pieni teatteri, jossa aboriginaalit esittävät näytelmiään. Esityksen jälkeen voi
kuvauttaa itsensä esiintyjien kanssa. On kohteliasta maksaa esityksistä omantunnon mukaan. Kaupungin
muita nähtävyyksiä ovat perhosten rauhoitusalue, jossa on yli 1500 lajia, lintujen eläintarha ja koalapuisto,
jossa voi kuvauttaa itsensä koalan kanssa maksusta. Paluumatkalle otetaan kaapelivaunu (Skyrail) yli
suojellun sademetsän. Vaunusta on todella hienot näkymät joelle ja rotkoihin. Matkalla on vaununvaihto,
jossa voi tehdä kävelyretken sademetsään lankkusiltaa pitkin. Yhtään puuta ei kaadettu, kun tämä 7,5 km
pitkä kaapelirata rakennettiin yli sademetsän. Matka ilman vaunusta poistumista kestää noin 50 minuuttia.
Alhaalla on aboriginaalien teatteri- ja kulttuurikeskus (Tjapukai Aboriginal Cultural Park). Siellä on päivällä ja
illalla esityksiä heidän kulttuuristaan. Paluukuljetus hotellille.
13. päivä: Aamiainen hotellissa. Kuljetus hotellilta eläintarhaan ja koko päivän retki Cairnsin eläintarhaan ja
Palm Coven uimarannalle. Cairnsistä puolituntia pohjoiseen sijaitsee eläintarha (Cairns Tropical Zoo), jossa
on nähtävänä kaikki Australian kuuluisimmat eläimet. Siellä on erilaisia esityksiä koko päivän, kuten
krokotiilien syöttö-, käärme-, lintu- ja muita informatiivisiä esityksiä maan eläimistä. Siellä voi kuvauttaa
itsensä koalan, boan ja krokotiilin (suu sidottu) kanssa. Voit myös syöttää kenguruja ja erilaisia lintuja. Näitä
esityksiä on koko päivän. Jos ei halua olla eläintarhassa koko päivää, niin 5 min. päässä on turistien suosima
Palm Coven uimaranta. Paluukuljetus eläintarhasta hotellille.
14. päivä: Aamiainen hotellissa. Koko päivän retki Daintreen kansallispuistoon, joka on yksi maailman
vanhimmista sademetsistä, tunti Cairnsistä pohjoiseen. Mossmanin turistikeskuksessa voi myös vierailla,
jossa voi seurata alkuperäisasukkaiden esitystä alueesta. Alueella nautimme trooppisen lounaan. Tunnin
jokiristeilyllä nähdään lintuja, kaunista kasvillisuutta ja ehkä myös käärmeitä ja krokotiilejä.
15. päivä: Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen kuljetus lentokentälle. Lento Helsinkiin via Hong Kong, Cairns
kello 12.50 – Hong Kong kello 18.05.
16. päivä: Lento Hong Kong kello 00.25 Helsinki 06.10

