ЕКСКУРЗИЯ ДО АВСТРАЛИЯ С БАНГКОК И
СИНГАПУР
СИНГАПУР, о-в СЕНТОСА, МЕЛБЪРН, резервата
Филип Айлъндс, Суверен Хил, ОЛБЪРИ, Национален
парк "Козчиуско", КАНБЕРА, СИДНИ, БАНГКОК

ПРОГРАМА
1 ДЕН
24.11.2011 - Среща на летище София, Терминал 2 в 08.30 ч. В 10.25 ч. самолетен полет София – Атина – Доха – Сингапур.
2 ДЕН
25.11.2011 - Пристигане в Сингапур в 14.50 ч. Трансфер до хотела и
настаняване. Свободно време с възможност за посещение на най-големия
шадраван в света. Нощувка в Сингапур.
3 ДЕН
26.11.2011 - Закуска. Този ден Ви се предлага по желание - посещение на остров
Сентоса, „Островът на удоволствията”, до който се стига с кабинков лифт.
Островът е най-посещаваната градска атракция, с музеи, аквариум, шоу на
розови делфини, паркове, невероятни плажове, ресторанти и др. С автобус
имате възможност да разгледате острова и да спирате при всяка атракция.
Вечерта - посещение на шоуто „Светлина и звук”, където танцът на цветните
фонтани, създаден с най-модерната техника, ще ви достави невероятно
удоволствие. Връщане в хотела. Нощувка в Сингапур.

4 ДЕН
27.11.2011 - Закуска. Обиколката на Сингапур: Китайският квартал, откъдето
тръгва историята на Сингапур, квартала “Little India”, Мерлионът – символът на
Сингапур, сградата на Кметството и др. След обяд - свободно време с
възможност за посещение на Историческия музей, Азиатския музей на
цивилизацията или Сингапурския музей на изкуствата. Вечерта – трансфер до
летището за международен полет Сингапур – Мелбърн в 20.15 ч.
5 ДЕН
28.11.2011 - В 06.30 ч. се пристига в Мелбърн. Трансфер до хотела. Свободно
време за почивка и първи впечатления от града. Вечеря в ресторант,
представляващ стар трамвай в колониален стил от началото на века. Виктория е
известна със своите градски трамваи. Вечерята в уникалната атмосфера на
запазен и реставриран градски трамвай ще Ви предостави незабравимо
преживяване. Трамваят се движи из живописните улици на Мелбърн, докато Ви
сервират вечерята. Имате възможност да се насладите на кухнята и на найдоброто от австралийските вина. След вечеря имате възможност да посетите
най-голямото казино в Австралия. Нощувка в Мелбърн.
6 ДЕН
29.11.2011 - Закуска. Следва обиколка на Мелбърн, столицата на щата
Виктория, разположен на Порт Филип Бей и река Яра, която включва Бизнес
центъра на града с неговата еклектична архитектура, Центъра на
викторианското изкуство, Мемориалната църква на улица “Св. Килда”,
модерния квартал “Турак Вилидж” и градините Фицрой. Градът е известен с
широките и елегантни залесени булеварди и паркове в английски стил, уютните
си ресторанти и кафенета и елегантните си магазини. Спиране при Кралските
ботанически градини и Националната галерия. Посещение на къщичката на
Капитан Кук. Продължаваме към Филип Айлъндс. Там имате възможност да
наблюдавате уникален спектакъл – Парадът на Пингвините! Всяка привечер,
при здрач, пингвините излизат от морето и маршируват по брега до техните
хралупи в пясъчните дюни. Пингвините на Съмърланд Бийч си имат своите
вечерни ритуали, които очароват всеки посетител, наблюдавал ги от брега. През
този ден по време на тура, имате шанса да наблюдавате и вечерните игри на
коалите и китовете. Филип Айлъндс е резерват на австралийска фауна, което го
прави много специално място. По желание – дегустация на известните гигантски
раци в ресторант на острова. /Препоръчва се топло облекло, тъй като нощите на
острова могат да бъдат много студени/. Нощувка в Мелбърн.
7 ДЕН
30.11.2011 - Закуска. Започва тридневният тур през австралийския материк от
Мелбърн към Сидни през Олбъри и Канбера. Пътува се на запад към резервата
за диви животни Баларат, където ще преживеете изненадващи срещи с

представители на австралийската фауна. Ще имате възможност да почувствате
вълнението от близка среща с австралийската дива фауна в естествения гъсталак
на Австралия. Ще срещнете коали, двуутробни, кенгура, крокодили...
Пътешествието продължава със Суверен Хил – най-известният музей на открито
в страната. Мястото е свързано с една от най-богатите златни жили в света и
съответно с най-екзалтиращата златна треска, обхванала европейците. Имате
възможността да се запознаете с “историята на Баларат” и първите 10 години от
откриването на златото, през август 1851. Можете да опитате късмета си,
промивайки пясък в златоносните води на реката и да усетите наистина начина
на живот на първите златотърсачи в техните палатки и хижи. Пътешествието
продължава през Бендиго към Олбъри. Олбъри – живописен провинциален град,
запазил атмосферата си от 19ти век. Градът е известен освен със златните си
мини, също и с първокласните си винарни. Вечеря и нощувка в Олбъри.
8 ДЕН
01.12.2011 - Закуска. Отпътуване от Олбъри през Националния парк
"Козчиуско". Продължаваме на юг през зимните ски курорти Тредбо и
Джиндабайн. Свободно време за обяд в Джиндабайн. Продължаваме през
Снежните планини – югозоподно от Сидни, известни най-вече със своите
прекрасни ски писти, планински потоци, глетчерови езера, “алпийски тип
пейзажи”. Националният парк Козчиуско, разположен в сърцето на Снежните
планини, разполага с почти 700 000 хектара плаж и невероятни пейзажи.
Националният парк е известен и с връх Козчиуско, който със своите 2 228 м е
най-високият в Австралия. Пътешествието продължава към ски-центъра Куума.
Отпътуване към Канбера – столицата на Австралия, разположена точно на
половината път от Мелбърн към Сидни, в щата Нов Южен Уелс. След
Федерацията, през 1901г. се избира новата столица на държавата. Столичният
град е добре планиран, строен по проекти на американския архитект Уолтър
Бърли Грифин. Модерната архитектура на съвременен мегаполис е омекотена от
красиви градски паркове и градини с изкуствени езера. Там са и всички чужди
посолства, строени в уникалния за тяхната страна архитектурен стил. Името
Канбера идва от аборигентски диалект и означавало “място за срещи”. Вечеря и
нощувка в Канбера.
9 ДЕН
02.12.2011 - Закуска. Тур из столичния град Канбера – Националната
библиотека, Австралийският мемориал на падналите във войните, Кулата на
Черната планина, сградата на Върховния съд на Австралия, дипломатическите
посолства. Изкачване на върха на планината Айнсли, откъдето се открива чуден
изглед към Канбера. Обиколка на езерото “Бърлий Грифин” и фонтана на
капитан Кук. Посещение на Военния мемориал, качване на покрива на Стария
парламент на хълма Капитолия, разглеждане на Новия парламент с
Художествената галерия. След обяд продължаваме за град Сидни, първият

основан от заселници град в Австралия, строен в един от най-красивите заливи в
света. Столица на Нов Южен Уелс, Сидни е най-големият мегаполис в
Австралия, смесица от множество култури и раси. В допълнение към красивото
пристанище, Сидни се намира в полите на Сините планини. Привечер пристигане в Сидни. Настаняване в хотел. Свободно време с възможност за
вечерна разходка. Вечеря и нощувка в Сидни.
10 ДЕН
03.12.2011 - Закуска. Свободно време в Сидни или по желание - еднодневна
екскурзия до известните Сини планини. Връщане в Сидни и нощувка.
11 ДЕН
04.12.2011 - Закуска. Свободно време в Сидни за разглеждане на
забележителностите на града. След обяд, по желание - посещение и разглеждане
на световноизвестната Опера отвътре. Вечеря в ресторант на Телевизионната
кула с въртяща платформа. Нощувка в Сидни.
12 ДЕН
05.12.2011 - Закуска. Туристическа обиколка на Сидни – “Скалите”, родното
място на града, с останки от неговото бурно минало. Обиколка на южните
плажове, “Двойния” залив и “Розовия” залив, на историческия Падингтън.
Около обяд - обиколка на пристанищния залив на Сидни, по време на която
може да се насладите на обяд с морски деликатеси на борда на круизния кораб
“Матилда”. След обяд - свободно време. Нощувка в Сидни.
13 ДЕН
06.12.2011 - Закуска. Свободно време в Сидни или от 9.00 ч., по желание посещение на Морския Аквариум в Сидни, един от най-известните в света,
където могат да се видят акули и други представители на океанската фауна.
Трансфер до летището и в 17.30 – международен полет Сидни – Бангкок.
Пристигане в Бангкок в 22.45 ч. Трансфер до хотел 4* в центъра на Бангкок.
Нощувка.
14 ДЕН
07.12.2011 - Закуска. Обиколка на Бангкок, включваща разглеждане на Кралския
дворец с Храма на Изумрудения Буда, Храма на Полегналия Буда, Мраморния
храм. В 17.00 ч. - трансфер до летището и в 20.05 ч. - полет Бангкок – Доха
/Катар/. Пристигане в Доха в 23.30 ч. Трансфер до хотела и нощувка в Доха.
15 ДЕН
08.12.2011 - Сутринта - трансфер до летището. В 07.55 ч. - полет Доха - Атина.
В 11.50 ч. се пристига на летището в Атина. В 15.45 ч. - полет Атина - София.
Пристигане на летище София в 17.00 ч.

ДАТА И ЦЕНА:
24.11.2011 – 3380 Еu
В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ:
Ø самолетните билети за всички международни полети от България до
Сингапур, Австралия, Бангкок и обратно;
Ø трансфери летище - хотел - летище;
Ø 2 нощувки със закуски в Сингапур в хотел 4*;
Ø 8 нощувки със закуски и 3 вечери в Австралия в хотели 3*/ 4* /в Олбъри,
Канбера и Сидни/;
Ø 1 нощувка със закуска в Бангкок в хотел 4 *;
Ø 1 нощувка в Доха /Катар/;
Ø 1 вечеря в реставриран градски трамвай /в Мелбърн/ - 5-ти ден;
Ø 1 обяд с морски деликатеси на борда на круизния кораб “Матилда” 12-ти
ден;
Ø 1 вечеря в ресторант на Телевизионната кула с въртяща платформа /в
Сидни/ - 11-ти ден;
Ø входовете на музеите и обектите в Австралия, Сингапур и Бангкок, които са
посочени в програмата;
Ø екскурзоводско обслужване, водач от фирмата и местен екскурзовод
/с превод на бълг.език/;
Ø всички посочени в програмата обиколки;
Ø транспорта в Австралия, който се осъществява с автобус, оборудван с
климатик;
В ЦЕНАТА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ:
· такса за обработка на документите за австралийска виза – 60 лв;
· виза за Тайланд - 25 евро;
· такса за обработка на документите за тайландска виза – 50 лв;
· всички летищни такси – 480 евро /към 11.10.2009/;
· медицинска и туристическа застраховка – 45 лв, за лица от 65 год. до 80
год.- 90 лв;
· посещение на остров Сентоса - около 30 евро /плащат се на място/;
· еднодневна екскурзия до Сините планини - 120 лв;
· посещение на Операта в Сидни - 50 лв;
· посещение на Морския Аквариум в Сидни - 40 лв;
За посещение на Операта и Морския Аквариум в Сидни, лифта и ексурзията до
Сините планини, е необходимо да се направи предварителна заявка и да се
плати в офиса на ТА.

ТАКСАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА В
СЛУЧАИТЕ НА ОТКАЗ НА ИЗДАВАНЕ НА АВСТРАЛИЙСКА И
ТАЙЛАНДСКА ВИЗА
ПРИ ЗАПИСВАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВНЕСЕ ДЕПОЗИТ ОТ 1300 евро
ЦЕНАТА 3 380 евро Е ВАЛИДНА ЗА ГРУПА ОТ МИНИМУМ 15 ЧОВЕКА.
ПРИ ГРУПА ОТ 10 ДО 15 ЧОВЕКА – ЦЕНАТА Е 3 580 евро
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- 2 снимки /за тайландска виза/;
- Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на
тръгване;
- За деца под 18 г., пътуващи с единия от двамата родители - нотариално
заверена декларация от другия родител за съгласие детето му да пътува в
чужбина.

SVETA TOURS LTD

