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Elbay

Istanbul - Melbourne - Auckland

Travel

(Tur Kodu: EL-001)
Tur Süresi: 9 Gün

1. GÜN: İSTANBUL – MELBOURNE
Melbourne’e varışınızda, Türkçe Rehberlik eşliğinde karşılama ve şehir merkezindeki 4 Yıldızlı vb otele lüks,klimalı araçla transfer ve geceleme
otelde.
2. GÜN: MELBOURNE
Sabah lobide buluşarak, Avusturalya’nın en büyük ikinci şehri Melbourne’u geziyoruz. Melbourne, ulusal parkları, kumsalları, her türlü su
sporuna elverişli ünlü plajları, geniş caddeleri, bulvarları, alışveriş merkezleri ve hareketli gece yaşamı ile ünlü. Yapacağımız şehir gezisinde,
ANZAC Anıtı Royal Botanik Bahçesi, Skydeck Kulesi, Melbourne Kriket Merkezi’ni göreceğiz. Öğleden sonra şahsi aktiviteleriniz için serbest
saatler.
3. GÜN: MELBOURNE – AUCKLAND
Kahvaltının ardından, Yeni Zelanda’nın başkenti Auckland’a gitmek üzere havalimanına transferimiz yapılıyor ve Yeni Zelanda’nın başkenti
Auckland'a hareket ediyoruz. 3 saat 30 dakika sürecek yolculuğumuz sonrası varışımızda, Yelkenliler şehri olarak Auckland’ı gezmeye
başlıyoruz. Bir zamanlar Maori Kalesi olan Eden Dağı’nı, 300 hektar bahçe içinde yer alan ve dünyadaki en iyi Maori kolleksiyonuna sahip
Savaş Anıtları Müzesi’ni Parnell'de restore edilmiş eski koloniyel evleri görecek, Kelly Tarlton'un su altı dünyasını ziyaret edecek ve 1911
yılında Güney Kutbuna ilk varan Robert Falcon Scott's un inşa ettiği Antarctic Encounter’ı gezeceğiz. Gezinin bitiminde otelimize transferimiz
yapılıyor.
4. GÜN: AUCKLAND
Gününüz şahsi akviteleriniz için serbest. Dilerseniz, ekstra düzenleyeceğimiz, yarım günlük Yeni Zelanda Sahilleri ve Yağmur Ormanları
gezisine katılarak gününüzü renklendirebilirsiniz. . Tam günlük turumuzun ilk durağı Auckland merkezine çok yakın bir mesafede bulunan ve
Auckland’ın en geniş ulusal parkı Waitakere Ranges Regional Park’ın da yer aldığı, Arataki Visitor Centre olacak. Parkta Pasiﬁk Okyanusu’nun
müthiş manzarasına, Yeni Zelanda yerlilerinin inanılmaz el işçiliği olan Maori oymalarına, dev ağaçlarla kaplanmış bölgenin eşsiz ﬂorasına
tanık olacaksınız. Harika bir piknikle öğle yemeğimizi alacağımız ekolojik turumuz, binlerce yıllık torpikal kauri ağaçlarının eşliğinde
yapacağımız yolculukla son bulacak..
5. GÜN: AUCKLAND
Gününüz şahsi akviteleriniz için serbest. Dilerseniz, ekstra düzenleyeceğimiz, Waitomo & Rotorua gezisine katılabilirsiniz. Gezimizde, sabah
erken saatte Auckland'ın güneyine doğru hareket ediyoruz. 1800’lü yıllarda keşfedilen Waitomo Mağaraları’nı, yer altında bulunan nehirde,
teknelerle gezeceğiz. Piknik şeklinde alacağımız öğle yemeğinin ardından, Plenty Koyundan Beyaz Ada'ya kadar 200 km lik bir alanda volkanik
rift üzerinde bulunan Rotorua'ya devam ediyoruz. Rotorua gölünün termal bölgelerini güreceğiniz Te Puia’da ve Maori Haka dansı eşliğinde
sanat eserlerinin yer aldığı mağazaları gezeceğiz. Yaklaşık 12 saat sürecek gezimizin ardından otelimize dönüşümüzde saatleriniz serbest.
6. GÜN: AUCKLAND – SYDNEY
Kahvaltının ve çıkış işlemlerimizin ardından, havalimanına transferimiz saatimize kadar şahsi aktiviteleriniz için serbest. sonrası transfer ve üç
buçuk saatlik uçuşumuz sonrası, varışımızda, otelimize transferimiz yapılıyor.
7. GÜN: SYDNEY
Kahvaltının ardından, tüm dünyada kanguruları ve geniş toprakları ile tanınan, muhteşem güzellikteki doğal limanı ile Avustralya'nın en önemli
endüstri ve ticaret merkezi olan güzel kenti geziyoruz. Darling Limanı, Opera Binası, Harbour Bridge ve Sydney gece yaşamının önemli bölgesi
olan Kings Cross, Bondi Plajı ile teraslı koloniyel evlerin bulunduğu Paddington bölgesini göreceğiz. Öğleden sonra dilerseniz, tekne ile
Akvaryum gezisine katılarak, Sydney limanından hareketle kıyıları gezebilir, akvaryum ziyaretiyle çeşitli deniz hayvanlarını görebilirsiniz.
8. GÜN: SYDNEY
Kahvaltının ardından gününüz şahsi aktiviteleriniz için serbest. Dilerseniz, Blue Mountains Gezisi’ne katılabilir, Grand Kanyon, Katoomba
Şelaleleri ve Avustralya’nın vahşi yaşamını gösteren parkı KAnguru ve kolaları izleyerek ve hatta besleyip,severek gezebilir, Skyway teleferiği
ile 300 metre yükseğe çıkarak, mavi sisli havası le ünlü Mavi Dağlar’ı görebilirsiniz. Öğleden sonra dönüş otelimize
9. GÜN: SYDNEY – İSTANBUL
Sabah kahvaltının ardından, havalimanı transfer saatimize kadar serbest saatler. Öğleden sonra transfer
ve İstanbul’a hareket ediyoruz. Gecemiz uçakta geçiyor.
TURA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Merkezi ve 4* ve benzeri otellerde oda kahvaltı konaklama
• Programda belirtilen şehir turları ve programdaki müze girişleri
• Her şehirde havalimanı / otel / havalimanı rehberlik transferleri
• Programda belirtilen yerlerde lüks araçlarla ulaşım
• Auckland, Sydney ve Melbourne’deki şehir turlarında Türkçe/İngilizce rehberlik hizmetleri
TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Ekstra turlar ve organizasyonlar
• Tüm iç dış hat uçak biletleri
• Programda belirtilmeyen ekstra yemekler
• Tüm Kişisel harcamalar
• Menü harici tüm alkollü ve alkolsüz içecekler
• Rehber ve şoför bahşişleri

Tel: +61.3.8060 3838

-

Mob: +61.432 506 416

Web: www.elbaytravel.com

-

E-mail: mert@elbaytravel.com

Elbay

Istanbul - Melbourne - Sydney

Travel

(Tur Kodu: EL-002)
Tur Süresi: 8 Gün

1. GÜN: SYDNEY
Sydney havalimanından Türkçe Rehberlik eşliginde karşılama ve şehir merkezindeki 4* ve benzeri otellere lüks, klimalı araçlarla transfer...
2. GÜN: SYDNEY (TAM GÜN - 8 saat)
Sabah otelde alınan muhteşem,kahvaltı sonrası,Türkçe lokal rehberiniz ve özel aracınızla Sydneyi dünyaca meşhur Opera binasına ve tüm
Sydney Limanına en güzel noktadan MrsMacquariesChairden başlamak üzereTheRocks ilk yerleşim,SydneyTownHall,Hyde
Park,Parliemant House,Sydney Tower,Cathedrals,Kings Cross bölgelerini panoramik açıdan görme imkanı,sonrası Opera Binasını yakından
gezme ve tanıma,Circular Quey’den alacağımız feribotla tüm Sydney manzarasını birde denizden görerek,her sene Yılbaşının binlerce
havayi ﬁşeklerle kutlandığı Harbour Bridge köprüsünün altından,değişik balık ve et restorantlarının,cafelerinin,alış veriş mekanlarının olduğu
meşhur Darling harbour ‘u Akvaryum ve Deniz müzesinin önünden geçerek doyasıya gezme imkanı isteyenler geceyi burada alacakları
ekstra güzel bir akşam yemegi eşliğinde sonlandırabilirler,geceleme otelinizde
3. GÜN: SYDNEY - Bondi Beach - BLUE MOUNTAINS (Tam Gün 8 saat)
Sabah yine güzel bir kahvaltı sonrası,Sydney Olimpiyatlarının yapıldığı güzergahları takip ederek tüm Sydneyi okyanusa nazır bir tepeden
görme imkanı sonrası Avustralyanın dünyaca meşhur sörf cenneti ve deniz sahillerinden Bondi Beach ziyaretinden sonra bu sefer yine
bölgenin en ünlü dağ,orman oluşumlarından,yeşilin her bir tonunun hatta maviye kaçan renginden de, adındanda anlaşılacagı gibi,Unesco
Dünya Miras listesindeki, Blue Mountains bölgesine varış,burada Three sisters a bakış sonrası mehteşem dağ yürüşüyle fauna, ﬂoara yı
tanıma vede teleferikle turu bitirme,geceleme otelinizde...
4. GÜN: SYDNEY – Serbest Gün
Sabah kahvaltı sonrası isteyen şehri kendi imkanlari ile gezer,alış veriş yapar yada lokal rehberimizin tavsiye edeceği günü birlik Hunter
valley(üzüm bağları vede şaraphane gezisi vs ) gibi ekstra turlara coğunluk sağlanmasi durumunda katılabilirler...
5. GÜN: SYDNEY-MELBOURNE (Yarim Gün 5 saat)
Kahvaltı sonrası Sydney havalimanına transfer sonrası öğlen civarı Melbourne varış burada yine Türkçe rehberlik hizmeti eşliginde, bu
güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur sırasında Anzak Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket
Sahaları, Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders Caddesi ve tarihi Tren Garı göreceğimiz yerler. Turdan sonra otelimize transfer.
Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam arzu edenlerle EKSTRA limanda Crown bölgesinde yemek alınacaktır.
Geceleme otelimizde.
6. GÜN: MELBOURNE-BALLARAT ZOO - SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ (8 Saat)
Sabah kahvaltısı sonrası,lokal Türkçe rehberiniz ve lüks aracınızla yaklaşık 1 saatlik mesafedeki Ballarat eski Altin Madeni kasabasına
nostaljik,sürprizlerle dolu,altınmüzesi ile muhteşem Soverign Hill altınmadeni kasabasıni doyasiya gezme imkani sonrasi yine Avustralyanın
meşhur Kanguru ve koalası başta olmak üzere bir çok milli hayvanlarını göreceğiniz hatta onlara dokunup,yem vererek besleyebileceginiz
en doğal ortamalarında yapacağınız hayvanat bahçesi gezisinin ardından,aile ve dostlarınız için Avustralya ya ait tüm hediyelik esyalarini
temin edeceginiz alış veriş merkezi ziyareti sonrası,otelde konaklama ve serbest zaman…
7. GÜN: MELBOURNE - Serbest Gün
İsteyen misaﬁrlerimize tüm gün serbest zaman yada lokal rehberinizin tavsiye edeceği ekstra tam gün Great Ocean road turu,Philip island
vs turlarına çoğunluğun katılmasıyla iştirak edebilir, yine rehberinizin düzenleyecegi ekstra merkezde açık büfe akşam veda yemeğine
katılıp,gezimizin Avusturalya ayağını muhteşem bir gece ile sonlandırabilirsiniz..Geceleme otelinizde
8. GÜN: MELBOURNE-TÜRKIYE DÖNÜS
Kahvaltı sonrası Türkçe lokal Rehberiniz ve aracınızla bir başka Elbay Travel gezisinde buluşmak üzere Melbourne dış hatlar terminaline
transfer,check in işlemleri sonucu Tur bitimi ve vedalaşma...
F
İYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne (3) -Sydney (4) BB 4 Yıldızlı otellerde toplamda 7 Gece oda&kahvaltı dahil konaklama....
• Sydney, Melbourne şehir tanıtım turları ve Sydney de feribot,Blue Mountains girişi,Melbourne
Ballarat Altın madeni,wild life park girişleri…
• Tüm transferler.Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimalı lüks araçlar...
•ELBAY TRAVEL tur güvencesi…
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.). Program dişındaki Öğle ve akşam
yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak içecekler.
• Program dışı ekstra olarak belirtilen tüm geziler,girişler ve organizasyonlar...
• İc ve diş hatlar uçak biletleri

Tel: +61.3.8060 3838

-

Mob: +61.432 506 416

Web: www.elbaytravel.com

-

E-mail: mert@elbaytravel.com

Elbay

Istanbul - Melbourne - Tazmanya

Travel

(Tur Kodu: EL-003)
Tur Süresi: 8 Gün

1. GÜN: SYDNEY
Sydney havalimanından Türkçe Rehberlik eşliğinde karşılama ve şehir merkezindeki 4* veya benzeri otellere lüks,klimalı araçla transfer...
2. GÜN: SYDNEY (TAM GÜN - 8 saat)
Sabah otelde alınan muhteşem kahvaltı sonrası, Türkçe lokal rehberiniz ve özel aracınızla Sydney in dünyaca meşhur Opera binasına ve
tüm Sydney Limanına en güzel noktadan Mrs Macquaries Chairden başlamak üzereTheRocks ilk yerleşim,SydneyTownHall,Hyde
Park,Parliemant House,Sydney Tower,Cathedrals,Kings Cross bölgelerini panoramik açıdan görme imkanı,sonrası Opera Binasını yakından
gezme ve tanıma,Circular Quey’den alacağımız feribotla tüm Sydney manzarasını birde denizden görerek,her sene Yılbaşının binlerce
havayi ﬁşeklerle kutlandığı Harbour Bridge köprüsünün altından,değişik balık ve et restorantlarının,cafelerinin,alış veriş mekanlarının olduğu
meşhur Darling harbour ‘u Akvaryum ve Deniz müzesinin önünden geçerek doyasıya gezme imkanı isteyenler geceyi burada alacakları
ekstra güzel bir akşam yemegi eşliğinde sonlandırabilirler,geceleme otelinizde...
3. GÜN: SYDNEY - Bondi Beach - BLUE MOUNTAINS (Tam Gün 8 saat)
Sabah yine güzel bir kahvaltı sonrası,Sydney Olimpiyatlarının yapıldığı güzergahları takip ederek tüm Sydneyi okyanusa nazır bir tepeden
görme imkanı sonrası Avustralyanın dünyaca meşhur sörf cenneti ve deniz sahillerinden Bondi Beach ziyaretinden sonra bu sefer yine
bölgenin en ünlü dağ,orman oluşumlarından,yeşilin her bir tonunun hatta maviye kaçan renginden de, adındanda anlaşılacagı gibi,Unesco
Dünya Miras listesindeki, Blue Mountains bölgesine varış,burada Three sisters a bakış sonrası mehteşem dağ yürüşüyle fauna, ﬂoara yı
tanıma vede teleferikle turu bitirme,geceleme otelinizde...
4. GÜN: SYDNEY – Serbest Gün
Sabah kahvaltı sonrası isteyen şehri kendi imkanlari ile gezer,alış veriş yapar yada lokal rehberimizin tavsiye edeceği günü birlik Hunter
valley(üzüm bağları vede şaraphane gezisi vs ) gibi ekstra turlara coğunluk sağlanmasi durumunda katılabilirler...
5. GÜN: SYDNEY-MELBOURNE (Yarim Gün 5 saat)
Kahvaltı sonrası Sydney havalimanına transfer sonrası öğlen civarı Melbourne’e varış burada yine Türkçe rehberlik hizmeti eşliginde, bu
güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur sırasında Anzak Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket
Sahaları, Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders Caddesi ve tarihi Tren Garı göreceğimiz yerler. Turdan sonra otelimize transfer.
Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam arzu edenlerle EKSTRA limanda Crown bölgesinde yemek alınacaktır.
Geceleme otelimizde.
6. GÜN: MELBOURNE-BALLARAT ZOO - SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ (8 Saat)
Sabah kahvaltısı sonrası,lokal Türkçe rehberiniz ve lüks aracınızla yaklaşık 1 saatlik mesafedeki Ballarat eski Altin Madeni kasabasına
nostaljik,sürprizlerle dolu,altınmüzesi ile muhteşem Soverign Hill altınmadeni kasabasıni doyasiya gezme imkani sonrasi yine Avustralyanın
meşhur Kanguru ve koalası başta olmak üzere bir çok milli hayvanlarını göreceğiniz hatta onlara dokunup,yem vererek besleyebileceginiz
en doğal ortamalarında yapacağınız hayvanat bahçesi gezisinin ardından,aile ve dostlarınız için Avustralya ya ait tüm hediyelik esyalarini
temin edeceginiz alış veriş merkezi ziyareti sonrası,otelde konaklama ve serbest zaman…
7. GÜN: MELBOURNE- TAZMANYA (4 saat)
Kahvaltı sonrası,Tazmanya için Türkçe rehberinizle havalanına transfer,öğlen vakitlerinde Hobart havaalanında lokal Türkçe Rehberle ve
aracınızla buluşup yarım gün şehrin ilk yerleşimi Sullivan Cove,Battery point,Parliement house,original railway station,Derwent
entertaintment center v.s kapsayan şehir turu ve konaklama otelinizde..
8. GÜN: TAZMANYA-PORT ARTHUR (8 Saat)
Guzel bir kahvaltı sonrası,rehberinizle tam günlük Tazmanya’nın muhteşem doğal manzarası eşliğinde Avustralya’ya ilk İngiltereden gelen
Mahkumlarının kaldığı Port Arthur hapishanesini gezerken değişik yaşanmış mahkum anılarını dinleyip, kaldığı hücreleri gördükten sonra
ufak bir tekne turu ile civari gezme ve sonrasi Hobart,a dönüş…Akşam yemeği ve konaklama otelinizde…
9. GÜN: MELBOURNE-TÜRKIYE DÖNÜS
Kahvaltı sonrası Türkçe lokal Rehberiniz ve aracınızla bir başka Elbay Travel gezisinde buluşmak
üzere Hobart havalanina transfer,check-in işlemleri sonrası, vedalaşma...
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne (2) -Sydney (3) BB Tazmanya (2) BB – 4 Yıldızlı vb otellerde toplamda 7 Gece oda &
kahvaltı dahil konaklama + Hobart’ta veda akşam yemeği
• Sydney, Melbourne,Tazmanya şehir tanıtım turları ve Sydney de feribot, Blue Mountains girisi,
Melbourne Ballarat Altın madeni,wild life park girişleri, Tazmanya Port Arthur girişi…
• Tüm transferler.Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimali lüks araçlar...
• ELBAY TRAVEL tur güvencesi…
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.). Program dişındaki Öğle ve akşam
yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak içecekler.
• Program dışı ekstra olarak belirtilen tüm geziler,girişler ve organizasyonlar...
• İc ve diş hatlar uçak biletleri

Tel: +61.3.8060 3838

-

Mob: +61.432 506 416

Web: www.elbaytravel.com

-

E-mail: mert@elbaytravel.com

Elbay

Istanbul - Melbourne - Sydney - Auckland

Travel

(Tur Kodu: EL-004)
Tur Süresi: 8 Gün

1. GÜN: SYDNEY
Sydney havalimanından Türkçe Rehberlik eşliğinde karşılama ve şehir merkezindeki 4* veya benzeri otellere lüks,klimalı araçla transfer...
2. GÜN: SYDNEY (TAM GÜN - 8 saat)
Sabah otelde alınan muhteşem,kahvaltı sonrası,Türkçe lokal rehberiniz ve özel aracınızla Sydneyi dünyaca meşhur Opera binasına ve tüm
Sydney Limanına en güzel noktadan Mrs Macquaries Chairden başlamak üzereTheRocks ilk yerleşim,SydneyTownHall,Hyde
Park,Parliemant House,Sydney Tower,Cathedrals,Kings Cross bölgelerini panoramik açıdan görme imkanı,sonrası Opera Binasını yakından
gezme ve tanıma,Circular Quey’den alacağımız feribotla tüm Sydney manzarasını birde denizden görerek,her sene Yılbaşının binlerce
havayi ﬁşeklerle kutlandığı Harbour Bridge köprüsünün altından,değişik balık ve et restorantlarının,cafelerinin,alış veriş mekanlarının olduğu
meşhur Darling harbour ‘u Akvaryum ve Deniz müzesinin önünden geçerek doyasıya gezme imkanı isteyenler geceyi burada alacakları
ekstra güzel bir akşam yemegi eşliğinde sonlandırabilirler,geceleme otelinizde...
3. GÜN: SYDNEY - Bondi Beach - BLUE MOUNTAINS (Tam Gün 8 saat)
Sabah yine güzel bir kahvaltı sonrası,Sydney Olimpiyatlarının yapıldığı güzergahları takip ederek tüm Sydneyi okyanusa nazır bir tepeden
görme imkanı sonrası Avustralyanın dünyaca meşhur sörf cenneti ve deniz sahillerinden Bondi Beach ziyaretinden sonra bu sefer yine
bölgenin en ünlü dağ,orman oluşumlarından,yeşilin her bir tonunun hatta maviye kaçan renginden de, adındanda anlaşılacagı gibi,Unesco
Dünya Miras listesindeki, Blue Mountains bölgesine varış,burada Three sisters a bakış sonrası mehteşem dağ yürüşüyle fauna, ﬂoara yı
tanıma vede teleferikle turu bitirme,geceleme otelinizde...
04. GÜN: SYDNEY-MELBOURNE (Yarim Gün 5 saat)
Kahvaltı sonrası Sydney havalimanına transfer sonrası öğlen civarı Melbourne varış burada yine
Türkçe rehberlik hizmeti eşliginde, bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur sırasında
Anzak Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket Sahaları, Olimpiyat
Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders Caddesi ve tarihi Tren Garı göreceğimiz yerler. Turdan sonra
otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam arzu edenlerle
EKSTRA limanda Crown bölgesinde yemek alınacaktır. Geceleme otelimizde.
5. GÜN: MELBOURNE-BALLARAT ZOO-SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ (8 Saat)
Sabah kahvaltısı sonrası,lokal Türkçe rehberiniz ve lüks aracınızla yaklaşık 1 saatlik mesafedeki Ballarat eski Altın Madeni kasabasına
nostaljik,sürprizlerle dolu,altınmüzesi ile muhteşem Soverign Hill altınmadeni kasabasıni doyasıya gezme imkanı sonrası yine
Avusturalya’nın meşhur Kanguru ve koalası başta olmak üzere bir çok milli hayvanlarını göreceğiniz hatta onlara dokunup,yem vererek
besleyebileceginiz en doğal ortamlarında yapacağınız hayvanat bahçesi gezisinin ardından,aile ve dostlarınız için Avusturalya ya ait tüm
hediyelik esyalarini temin edeceginiz alış veriş merkezi ziyareti sonrası,otelde konaklama ve serbest zaman…
6. GÜN: MELBOURNE- AUCKLAND (NZ) (4 saat)
Sabah kahvaltısı ardından Melbourne havalanına transfer ve Auckland uçuşu sonrası öğlen civarında Auckland havalanında yine Türkçe
lokal Rehberiniz ve özel aracınız eşliğinde MountEden noktasından muhteşem şehir manzarasının ardından,Auckland savas müzesi,
Harbour bridge, yat limanı,Sky Tower,Parnell Village panoramik açıdan görme ve sonrası ve konaklama otelinizde..
7. GÜN: AUCKLAND - ROTORUA Tam Gün (8 Saat)
Muhteşem sabah kahvaltısı sonrası,dünyanın sayılı ve eşsiz doğa harikalarının bir arada bulunduğu Yeni Zelanda’yı gezerken,kuzey
yarımadanın en turistik vede eski volkanik oluşum sonrasi hala yerden buhar halinde çıkan,etkileyici yeraltı suları Geyser ve Yeni Zelanda
yerlilerinin el sanatlarının sergilendigi,Maori dansı eşliğinde,Rotorua’da Te Puia köy ziyaretine bayılacaksınız,akşam yemeği ve konaklama
Auckland otelinizde…
8. GÜN: AUCKLAND-TÜRKIYE DÖNÜS
Kahvaltı sonrası Türkçe lokal Rehberiniz ve aracınızla bir başka Elbay Travel gezisinde buluşmak üzere Auckland havalanına
transfer,check-in işlemleri sonrası, vedalaşma...
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne (2) -Sydney (3) BB Auckland (2) BB –4 Yıldızlı otellerde toplamda 7 Gece oda & kahvaltı
dahil konaklama + Auckland ‘da akşam yemeği
• Sydney, Melbourne,Auckland şehir tanıtım turları ve Sydney de feribot,Blue Mountains girisi,
Melbourne Ballarat Altın madeni,wild life park girişi,Auckland müzesi,Te Puia girişi
• Tüm transferler.Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimali lux Araclar...
• ELBAY TRAVEL tur güvencesi…
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.). Program disindaki Öğle ve akşam
yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak içecekler.
• Program disi ekstra olarak belirtilen tum geziler,girisler ve organizasyonlar...
• İc ve dis hatlar ucak biletleri

Tel: +61.3.8060 3838

-

Mob: +61.432 506 416

Web: www.elbaytravel.com

-

E-mail: mert@elbaytravel.com

Elbay

Sydney - Melbourne - Yeni Zelanda

Travel

(Tur Kodu: EL-005)
Tur Süresi: 14 Gün

1. GÜN: SYDNEY
Sydney havalimanından Türkçe Rehberlik eşliğinde karşılama ve şehir merkezindeki 4* veya benzeri otellere lüks,klimalı araçla transfer...
2. GÜN: SYDNEY (Tam Gün -8 saat)
Sabah otelde alınan muhteşem,kahvaltı sonrası,Türkçe lokal rehberiniz ve özel aracınızla Sydneyi dünyaca meşhur Opera binasına ve tüm Sydney Limanına en güzel
noktadan Mrs Macquaries Chairden başlamak üzereTheRocks ilk yerleşim,SydneyTownHall,Hyde Park,Parliemant House,Sydney Tower,Cathedrals,Kings Cross
bölgelerini panoramik açıdan görme imkanı,sonrası Opera Binasını yakından gezme ve tanıma,Circular Quey’den alacağımız feribotla tüm Sydney manzarasını birde
denizden görerek,her sene Yılbaşının binlerce havayi ﬁşeklerle kutlandığı Harbour Bridge köprüsünün altından,değişik balık ve et restorantlarının,cafelerinin,alış veriş
mekanlarının olduğu meşhur Darling harbour ‘u Akvaryum ve Deniz müzesinin önünden geçerek doyasıya gezme imkanı isteyenler geceyi burada alacakları ekstra
güzel bir akşam yemegi eşliğinde sonlandırabilirler,geceleme otelinizde...
3. GÜN: SYDNEY-Bondi Beach -BLUE MOUNTAINS (Tam Gün 8 saat)
Sabah yine güzel bir kahvaltı sonrası,Sydney Olimpiyatlarının yapıldığı güzergahları takip ederek tüm Sydneyi okyanusa nazır bir tepeden görme imkanı sonrası
Avustralyanın dünyaca meşhur sörf cenneti ve deniz sahillerinden Bondi Beach ziyaretinden sonra bu sefer yine bölgenin en ünlü dağ,orman oluşumlarından,yeşilin her
bir tonunun hatta maviye kaçan renginden de, adındanda anlaşılacagı gibi,Unesco Dünya Miras listesindeki, Blue Mountains bölgesine varış,burada Three sisters a
bakış sonrası mehteşem dağ yürüşüyle fauna, ﬂoara yı tanıma vede teleferikle turu bitirme,geceleme otelinizde...
4. GÜN: SYDNEY – Serbest Gün
Sabah kahvaltı sonrası isteyen şehri kendi imkanlari ile gezer,alış veriş yapar yada lokal rehberimizin tavsiye edeceği günü birlik Hunter valley(üzüm bağları vede
şaraphane gezisi vs ) gibi ekstra turlara coğunluk sağlanmasi durumunda katılabilirler...
5. GÜN: SYDNEY-MELBOURNE (Yarim Gün 5 saat)
Kahvaltı sonrası Sydney havalimanına transfer sonrası öğlen civarı Melbourne varış burada yine Türkçe rehberlik hizmeti eşliginde, bu güzel şehri tanıtan yarım günlük
panoramik bir tur sırasında Anzak Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket Sahaları, Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders
Caddesi ve tarihi Tren Garı göreceğimiz yerler. Turdan sonra otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam arzu edenlerle
EKSTRA limanda Crown bölgesinde yemek alınacaktır. Geceleme otelimizde.
6. GÜN: MELBOURNE-BALLARAT ZOO-SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ (8 Saat)
Sabah kahvaltısı sonrası,lokal Türkçe rehberiniz ve lüks aracınızla yaklaşık 1 saatlik mesafedeki Ballarat eski Altin Madeni kasabasına nostaljik,sürprizlerle
dolu,altınmüzesi ile muhteşem Soverign Hill altınmadeni kasabasıni doyasiya gezme imkani sonrasi yine Avustralyanın meşhur Kanguru ve koalası başta olmak üzere
bir çok milli hayvanlarını göreceğiniz hatta onlara dokunup,yem vererek besleyebileceginiz en doğal ortamalarında yapacağınız hayvanat bahçesi gezisinin
ardından,aile ve dostlarınız için Avustralya ya ait tüm hediyelik esyalarini temin edeceginiz alış veriş merkezi ziyareti sonrası,otelde konaklama ve serbest zaman…
7. GÜN: MELBOURNE- Serbest Gün
İsteyenler tüm gün serbest zaman yada lokal rehberinizin tavsiye edeceği ekstra tam gün Great Ocean road turu,Philip
island vs turlarına çoğunluğun katılmasıyla iştirak edebilir, yine rehberinizin düzenleyecegi ekstra merkezde açık büfe akşam
veda yemeğine katılıp,gezimizin Avusturalya ayağını muhteşem bir gece ile sonlandırabilirsiniz..Geceleme otelinizde…
8. GÜN: MELBOURNE- AUCKLAND (Yarim Gün)
Kahvaltı sonrası alana transfer ve Yeni Zelanda ucuşu . Auckland başkentte panoramik şehir turunda One tree hill,marina,
bridge, Sky tower ve Auckland müzesi göreceğiniz yerlerden sadece bir kaç tanesi geceleme otelinizde.
9. GÜN: AUCKLAND -ROTORUA
Kahvaltı sonrası otobüsle Waitomo’ya hareket. Ünlü Waitomo mağara oluşumları görüldükten sonra Rotorua’ya varış. Yeni
Zelanda’nın doğal oluşumu ve ılıcası olan Rotorua’da Te Puia ve sıcak kaynakların olduğu yerle görüldükten sonra Otele
yerleşme. Akşam Maori kültürünü yakından tanıyacağınız konser izleme ve Hangi ziyafeti izleme sonrası otele dönüş, geceleme..
10. GÜN: ROTORUA - QUEENSTOWN
Kahvaltı sonrası Queenstown’a uçuş. Varışta şehir tanıma turu sonrası Otele yerleşme. Geceleme..
11. GÜN: QUEENSTOWN – FIYORDLAND MILLI PARKI - MILFORD SOUND – QUEENSTOWN
Kahvaltı sonrası özel otobüsümüz ile Wakatipu Gölü kenarında yer alan ve dünyanın sayılı doğa harikasından biri olan Queenstown’u gezerek, zengin kayın
ağaçlarının karlı tepeler ile buluştuğu Fiordland Ulusal Parkı görülerek Milford Sound’a varılacaktır. 1,5 saatlik tekne gezisi sırasında Boğaz, şelaleler ve Mitre tepesi
yakından görülecektir. Öğle yemeği açık büfe olarak teknede alınacaktır. Tur sonrası Queenstown’a dönüş ve geceleme.
12. GÜN: QUEENSTOWN - FOX GLACIER (7 SAAT / 380 KM)
Erken kahvaltı sonrası hareket ve Haast geçidi yoluyla Queenstown’a hareket. Bu bölge Yeni Zelanda’danın dağlık bölgesi
olup, doğu ve batıyı iklim olarak ayırma özelliğine sahiptir. Güzergah üzerinde manzaralarda fotoğraf molaları ve kısa
yürüyüş imkanları olacaktır. Yürüyerek Fox Glacier buzulu görülecek olup Fox Glacier’a varışta otele yerleşme, akşam
yemek ve geceleme..
13. GÜN: FOX GLACIER - CHRISTCHURCH (6,5-7 SAAT / 420 KM)
Kahvaltı sonrası Canterbury müzesi ve Botanik bahçesi gezilecektir. Daha sonra otobüsle muhteşem manzaralar eşliğinde
Arthur geçidi yolu ile Fox Glacier’a gidiş. Otele yerleşme. Akşam restoranda yemek ve geceleme olacaktır…
14. GÜN: CHRISTCHURCH – SYDNEY – İSTANBUL
Erken kahvaltı sonrası havalimanına transfer, Sydney bağlantılı İstanbul uçuşu.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne (3) -Sydney (4) Auckland (1) Rotorua (1) Queenstown (2) Fox Glacier (1) Christchurh (1) BB 4 Yildizli otellerde
toplamda 13 Gece oda & kahvalti dahil konaklama....
• Sydney, Melbourne, Auckland, Queenstown, Christchurch şehir tanıtım turları ve Sydney de feribot,Blue Mountains girişi,
Melbourne Ballarat Altın madeni, wild life park girişleri…Yeni Zelandada Auckland müzesi, Te Puia, Waitomo girişleri,
Milford Sound Tekne
• Tüm transferler.Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimali lux Araclar...
• ELBAY TRAVEL tur güvencesi…
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.). Öğle ve akşam yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak içecekler.
• Program dışı ekstra olarak belirtilen tüm geziler,girişler ve organizasyonlar...
• İç ve dış hatlar uçak biletleri

Tel: +61.3.8060 3838

-

Mob: +61.432 506 416

Web: www.elbaytravel.com

-

E-mail: mert@elbaytravel.com

Elbay

Melbourne - Sydney - Gold Coast - Auckland

Travel

(Tur Kodu: EL-006)
Tur Süresi: 10 Gün

1. GÜN: MELBOURNE
Melbourne havalimanından Türkçe Rehberlik eşliğinde karşılama ve şehir merkezindeki 4 Yıldızlı ve
benzeri otele lüks,klimalı araşla transfer ve geceleme otelde.
2. GÜN: MELBOURNE (Tam gün 8 saat)
Türkçe rehber ve aracınızla St Kilda sahil şeridinden,Port Melbourne klasik Victorian style evleri gezerek
Fitzroy Garden daki çiçek bahçesinden Kaptan Cook Evini takiben meşhur Anzak Anıtı ve şehrin
ortasındaki muhteşem 20000 ceşit fauna ve ﬂoranın bulunduğu Royal Botanical Gardens‘ ta dinlendirici
bir gezintinin ardından, alış veriş imkanı....Konaklama Otelde.
3. GÜN: MELBOURNE-BALLARAT ZOO-SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ (8 Saat)
Melbourne’den yaklaşık 1 saatlik mesafedeki, eski orjinal hali ve yaşantı tarzıyla Sovereign Hill Ballarat Altın Madeni kasabasinda altın
müzesiyle birlikte nostaljik gezinti, ardından Avusturalya’nın meşhur kanguru ve koalasını yakından tanıma imkanını Ballarat Wild Life Park ‘ta
bulabilirsiniz...Tur sonu Sydney’e uçuş,otel transferi ve geceleme.
4.GÜN: SYDNEY Tam Gün Sehir Turu (8 Saat)
Kahvaltı sonrasi öğleden önce aracınızla The Rocks -Sydney şehrinin ilk doğduğu bölge, Sydney Town Hall,Parliament House,Hyde Park ve
muhteşem liman ve köprüsüyle birlikte Sydney’in sembolü Opera House panoramik açıdan ve daha sonrada alınacak tekne turu ile yakından
görme imkanı..Konaklama Otelinizde .
5.GÜN: Sydney – Gold Coast
Kahvaltımızın ardından 2000 Olimpiyatlarının düzenlendiği bölgelerden, Meşhur Bondi beach ziyaretinin ardından doğayla iç içe raylı sistem
ve teleferikle yapacağınız doyulmaz manzarasıyla Blue mountains turunun ardından Gold coast uçuş ve transfer ile birlikte geceleme
otelinizde.
6.GÜN: GOLD COAST Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrası Avusturalya’nın meşhur beyaz kum sahili ve yazlık eğlence merkezi Gold Coast’ta doğru panoramik gezinti ve Surfers
Paradise ‘ te istenilirse denizden faydalanma sörfçülerle izlerken muhteşem kumsalın tadını çıkaracaksınız ..Akşam sizleri harika bir AU
Outback show bekliyor Barbekülü akşam yemeği eşliğinde Ozzy’ler gibi eğlenmeye doyamıyacaksınız,geceleme Surfers Paradise’te.
7.GÜN: Yarim Gün sehir turu (4 saat)
Kahvaltının ardından Yeni Zelanda’nın başkenti Auckland uçuşu sonrası öğlen civarında Auckland havalanında yine Türkçe lokal Rehberiniz
ve özel aracınız eşliğinde MountEden noktasından muhteşem şehir manzarasının ardından,Auckland savas müzesi, Harbour bridge, yat
limanı,Sky Tower,Parnell Village panoramik açıdan görme ve sonrası ve konaklama otelinizde...
8.GÜN: AUCKLAND-WAITOMO-ROTORUA...Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrasi özel Turkce rehber ve aracınızla Rüyalar ülkesi Yeni Zelandayı keşfetmeye baslıyoruz, Auckland‘tan Waitomo mağarasına
muhteşem doğa manzarasıyla yolculuk . Mağarayı botla gezerken ilginç ateş böceklerinin mağarayı nasıl aydınlattiğına tanık olacaksınız.
Daha sonra yine sınırsız yol manzaralarıyla Rotorua yolculuk ve burada otelinizde yemekli Maori show’unda eğlencenin tadını çıkaracaksınız
ve konaklama otelinizde.
9.GÜN: ROTORUA-LAKE TAUPO Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrasiı Dünyanin en şifalı yeraltı suyu, thermal çamur ve su banyolarının bulunduğu Rotarua yı gezerken yerden çıkan buharlara
dikkat,Te Puia ‘yı keşfettikten sonra Paradise Springs açık hava parkında yeraltı su kaynaklari gezerken Aslan şovunu unutmayın ve
sonrasında dunyanın en çok koyun,kuzu yetiştirldiği Yeni Zelanda ‘nın ünlü çiftliği Agrodomede kuzularının kırpılmasından tutunda hertürlü
süt ürünlerinin tanıtıldığı doğal ortamda gezinmeye ne dersiniz? Bu güzel turun ardından Lake Taupo’da konaklama..
10.GÜN: LAKE TAUPO -AUCKLAND Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrası şehir turunun ardından Ayın kraterlerini andıran yeryüzü oluşumunun değişik, ilginş
thermal su ve çamur kraterlerinin bulundugu Craters of the Moon’u gördükten sonra yine muhteşem
doğal güzellikleriyle dolu Yeni Zelanday’ı keşfederek Auckland’a dönüş ve geceleme.
11.GÜN: AUCKLAND – TÜRKIYE
Kahvaltı sonrası serbest zamanın ardından güzel ve unutulmaz anılarla birlikte Türkiye'ye dönüş...
TURA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne 2 Sydney 2 Gold coast 2 Auckland 2, Rotorua 1 ve Lake Taupo da 1 gece,tüm otellerde
oda& kahvaltı dahil konaklama.
• Sydney, Gold Coast, Melbourne,Auckland, Rotorua,Taupo şehir tanıtım turları ve Altın madeni,wild life
park, Sydney tekne,blue mountains,waitomo caves,Te puia,Paradise springs,Agrodome,Craters of
Moon giriş ücretleri
• Tüm transferler,Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimali lüks araçlar...
TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• İç ve dış hatlar uçak biletleri ve Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.).
• Öğle ve akşam yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak içecekler.

Tel: +61.3.8060 3838

-

Mob: +61.432 506 416

Web: www.elbaytravel.com

-

E-mail: mert@elbaytravel.com

Elbay

Melbourne - Sydney - Gold Coast - Auckland

Travel

(Tur Kodu: EL-007)
Tur Süresi: 10 Gün

1. GÜN : MELBOURNE
Melbourne havalimanından Türkçe Rehberlik eşliğinde karşılama ve şehir merkezindeki 4 Yıldızlı Vebenzeri otele lüks,klimalı araşla
transfer ve geceleme otelde.
2. GÜN : MELBOURNE (Tam gün 8 saat)
Turkce rehber ve aracınızla Snt Kilda sahil şeridinden,Port Melbourne klasik Victorian style evleri gezerek Fitzroy Garden daki çiçek
bahçesinden Kaptan Cook Evini takiben meşhur Anzak Anıtı ve şehrin ortaıindaki muhteşem 20 000 ceşit fauna ve ﬂoranın bulunduğu
Royal Botanical Gardens ‘ ta dinlendirici bir gezintinin ardından,alış veriş imkanı....Konaklama Otelde.
3. GÜN : MELBOURNE-BALLARAT ZOO-SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ ( 8 Saat)
Melbourne’den yaklaşık 1 saatlik mesafedeki, eski orjinal hali ve yasantı tarzıyla Sovereign Hill Ballarat Altın Madeni kasabasinda altın
muzesiyle birlikte nostaljik gezinti, ardından Avusturalya’nın meşhur kanguru ve koalasını yaıindan tanıma imkanını Ballarat Wild Life Park
‘ta bulabilirsiniz...Tur sonu Sydney’e uçuş,otel transferi ve geceleme.
4. GÜN : SYDNEY Tam Gün Şehir Turu (8 Saat)
Kahvaltı sonrasi öğleden önce aracınızla The Rocks -Sydney şehrinin ilk doğduğu bölge, Sydney Town Hall,Parliament House,Hyde Park
ve muhteşem liman ve köprüsüyle birlikte Sydney’in sembolü Opera House panoramik açıdan ve daha sonrada alınacak tekne turu ile
yakından görme imkanı..Konaklama Otelinizde .
5. GÜN : Sydney –Gold COAST
Kahvaltımızın ardından 2000 Olimpiyatlarının düzenlendiği bölgelerden, Meşhur Bondi beach ziyaretinin ardından doğayla iç içe raylı sistem
ve teleferikle yapacağınız doyulmaz manzarasıyla Blue mountains turunun ardından Gold coast uçuş ve transfer ile birlikte geceleme
otelinizde.
6. GÜN : GOLD COAST Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrası Avusturalya’ nın meşhur beyaz kum sahili ve yazlık eğlence merkezi Gold Coast’ta doğru
panoramik gezinti ve Surfers Paradise ‘ te istenilirse denizden faydalanma sörfçülerle izlerken muhteşem
kumsalın tadını çıkaracaksınız ..Akşam sizleri harika bir AU Outback show bekliyor Barbekülü akşam
yemeği eşliğinde Ozzy’ler gibi eğlenmeye doyamıyacaksınız,geceleme Surfers Paradise’te.
7. GÜN : Yarim Gün sehir turu (4 saat)
Kahvaltının ardından Yeni Zelanda’nın başkenti Auckland uçuşu sonrası öğlen civarında Auckland havalanında yine Türkçe lokal
Rehberiniz ve özel aracınız eşliğinde MountEden noktasından muhteşem şehir manzarasının ardından,Auckland savas müzesi, Harbour
bridge, yat limanı,Sky Tower,Parnell Village panoramik açıdan görme ve sonrası ve konaklama otelinizde...
8. GÜN : AUCKLAND-WAITOMO-ROTORUA...Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrası özel Türkçe rehber ve aracınızla Rüyalar ülkesi Yeni Zelandayı keşfetmeye başlıyoruz, Auckland‘tan Waitomo mağarasına
muhteşem doğa manzarasıyla yolculuk . Mağarayı botla gezerken ilginç ateş böceklerinin mağarayı nasıl aydınlattığına tanık olacaksınız.
Daha sonra yine sınırsız yol manzaralarıyla Rotorua yolculuk ve burada otelinizde yemekli Maori show’unda eğlencenin tadını
çıkaracaksınız ve konaklama otelinizde.
9. GÜN : ROTORUA-LAKE TAUPO Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrasiı Dünyanin en şifalı yeraltı suyu,thermal şamur ve su banyolarının bulunduğu Rotarua yıi gezerken yerden çıkan buharlara
dikkat,Te Puia ‘yı kesfettikten sonra Paradise Springs açık hava parkında yeraltı su kaynaklari gezerken Aslan şovunu unutmayın ve
sonrasında dunyanın en çok koyun,kuzu yetiştirldiği Yeni zelanda ‘nın ünlü çiftligi Agrodomede kuzulaıin kırpılmasından tutunda hertürlü süt
ürünlerinin tanıtıldığı doğal ortamda gezinmeye ne dersiniz? Bu güzel turun ardından Lake Taupo’da konaklama..
10. LAKE TAUPO -AUCKLAND Tam gün (8 saat)
Kahvaltı sonrası şehir turunun ardından Ayın kraterlerini andıran yeryüzü oluşumunun değişik, ilginş
thermal su ve çamur kraterlerinin bulundugu Craters of the Moon’u gördükten sonra yine muhteşem
doğal güzellikleriyle dolu Yeni Zelanday’ı keşfederek Auckland’a dönüş ve geceleme.
11. GÜN : AUCKLAND – TÜRKİYE
Kahvaltı sonrası serbest zamanın ardından güzel ve unutulmaz anılarla birlikte Türkiye'ye dönüş...
TURA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne 2 Sydney 2 Gold coast 2 Auckland 2, Rotorua 1 ve Lake Taupo da 1 gece,tüm otellerde
oda& kahvaltı dahil konaklama.
• Sydney, Gold Coast, Melbourne,Auckland, Rotorua,Taupo şehir tanıtım turları ve Altın madeni,wild life
park, Sydney tekne,blue mountains,waitomo caves,Te puia,Paradise springs,Agrodome,Craters of
Moon giriş ücretleri
• Tüm transferler,Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimali lüks araçlar...
TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• İç ve dış hatlar uçak biletleri ve Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.).
• Öğle ve akşam yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak içecekler.
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AUCKLAND
Bu turumuz esnasında panoramik olarak; Auckland Limanı ve Köprüsü, Şehir Katedrali, Marina, Üniversite Binası, Auckland Müzesi, Kelly Karlton Su
Dünyası, Mission Point Bölgesi, şehrin tam içinde bulunan Eden Yanardağı, Parnell Village ve Skytower göreceğimiz yerler arasındadır. Tur esnasında
alışveriş yapmak ve dinlenmek için serbest zaman verilecektir. (4 Saat)
AUCKLAND – RUSSEL – KAWITI MAĞARASI
Sabah erken hareketle ülkenin ilk başkenti olan Russel'a gidiyoruz. Yol üzerinde muhteşem doğa manzaraları
göreceğiz. Önce dünyanın en yaşlı ve en büyük ağaçlarının olduğu milli parkı ziyaret edip sonrasında ateş
böceklerinin aydınlattığı eşsiz doğa mucızesi mağara'yı ziyaret edeceğiz. Russel'a gelince feribotla şehir merkezine
geçip öğle yemeği ve alışveriş için serbest zaman veriyoruz.(8-9 Saat)
TAURANGA – ROTORUA
Bu turda Rotorua ve Whakarewarewa termal reservleri, bölgedeki diğer gayserler(doğal sıcak su kaynakları) ve çok çeşitli jeolojik yapılar ve Maori (Yeni
Zelanda Yerlileri) köyü görülecek ve burada Maori dans show’u izlenecektir. Sonrasında, Rotorua şehir turu yapılacaktır. Tur esnasında göl kıyısında mola
verilecek, gül bahçeleri, mavi banyolar gibi çok değişik aktiviteler ziyaret edilecektir. (6-7 Saat)
WELLINGTON-WELLYWOOD(YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SETLERİ VE VADİSİ)
Güneyin başkenti olarak bilinen Wellington’da turumuz Oriental koyundan başlıyor. Wellington şehrini tanıtan şehir turumuzda, Victoria Dağında duracağımız
ilk yerde muhteşem liman manazarası bizi bekliyor olacak. Bir sonraki durağımız Wellington’ın iş ve alışveriş merkezi olan Lambton Quay’dır. Botanik
bahçesini görmek için Kelburn’den teleferiklere bineceğiz. Burada Begonvil evini ve Bayan Norwood’un gül bahçesini de göreceğiz. Daha sonra Beehive
mimarisine sahip ve dünyanın en büyük ahşap binalarından biri olan hükümet binasını gezeceğiz. Frederick Thatcher’ın tasarladığı ve 1866 yılında bitirilen
St. Paul Kilisesini gezip şehir turumuzu tamamlamış olacağız. Wellington şehir turundan sonra günün ikinci yarısını dünyayı sarsan ve Wellington’un
“Wellywood” olarak değişmesini sağlayan “Yüzüklerin Efendisi” ﬁlminin çekildiği yerleri ziyaret edeceğiz. (7-8 Saat)
CHRISTCHURCH
Christchurch, İngiltere dışındaki bir küçük İngiltere gibidir. Viktoria ve Edward tarzı binalar ve parkların çevrelediği şehirdeki turumuzda, Lyttleton tüneli,
Remembrance Köprüsü, Chrsitchurch Katedrali, Canterbury Müzesi ve 30 hektarlık bir alana kurulmuş botanik bahçe göreceğimiz yerler arasında. Şehir
turunun ardından Uluslararası Kutup Merkezi’ni ziyaret. 1950’den beri Amerikan Hükümeti’nin güney kutbunda yaz yaşandığı sırada yürüttüğü çalışmaların
sergilendiği müzeyi ziyaret. Christchurch’deki Antartik bağ, 1900’lerde Kaptan Scott’un Lyttelton’dan başlamak suretiyle güney kutbuna yaptığı gezi ile başlar.
Güney kutbundaki donmuş hayatı anlamlandırmanızı sağlayacak turumuz esnasında “Muhteşem Beyaz Güney” videosunu izleyeceksiniz. Bu tur esnasında
kutup bölgesindeki yaşam şartlarını yakından tanıma fırsatı bulabileceksiniz. Sonrasında ayaklarımızın yerden kesileceği “Gondola” teleferiğine binecek ve
şehrin bir de kuş bakışı görüntüsünü izleyeceğiz. (5 Saat)
DUNEDIN
Otaga Yarımadası ve Dunedin şehir turu. Turumuz Dunedin limanından çıkarak başlayacak ve ilk durağımız Otaga
yarımadası olacak. Dar ve dağlık arazilerden, Macandrew Bay, Portobelo gibi sahil kasabalarından geçerek
varacağımız Otaga Yarımadası’nda otobüsümüzden inip yaklaşık 45 dakika kadar penguenlerin bulunduğu yerleri
ziyaret edeceğiz. Sonrasında Kraliyet Albatros Merkezi bizleri bekliyor olacak. Burası, dünyada albatrosları doğal
yaşamında görebileceğiniz tek yer. Albatroslar buraya, Eylül ayında gelir, Ekimde çiftleşir ve Ocak ayına kadar
kuluçkaya yatarlar. Turumuz esnasında bu kuşların yaşam koşulları ve doğal hayat hakkında bilgiler alacak ve
eğlenceli bir gün geçireceksiniz. Sonrasında, Larnach Sarayı’nı ziyaret edeceğiz. Burası 1871 yılında politikacı
Baron William Larnach tarafından yaptırıldı. Larnach, Yeni Zallanda’nın tarihine büyük ölçüde yön veren kimselerden
biridir. Karısı Eliza için yaptırdığı bu enfes sarayı gezdikten sonra; Olveston Müzesi, Otago Üniversitesi, Otago
Limanı, büyük taş bloklarla inşa edilmiş tren garı, dünyanın en dik yokuşu olan Buldwin Caddesi (400 m), kilise ve
plajları göreceğimiz şehir turunu yapacağız. (5 Saat)
MELBOURNE
Melbourne şehrini tanıtan yarım günlük panoramik şehir turunda Anzak Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket Sahaları,
Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali göreceğimiz yerler arasında. Sonrasında şehrin önemli meydanları ve alışveriş bölgeleri de ziyaret edilecek ve buralarda
serbest vaktimiz de olacaktır. (3 Saat)
TASMANYA – HOBART
Tur dahilinde, görülecek olan 1800’lü yılların basında kurulan ve erken İngiliz Koloni döneminde ana karadan gelen 12.000 den fazla tutuklu ve mahkumun
ilk olarak yerleştirildiği hapishane (bugün müze) olan Port Arthur bölgesindeki Georgian tarzı tarihi yerleşke ve tarihi Richmond şehri köprüsü ve tüm
Avustralya’daki en eski Katolik Kilisesi olan St John Kilisesi ile adeta bir zaman tüneli etkisi yaratmaktadır. Günümüzde de pek çok şık dükkan, galeri, cafeler,
restaurantlar ve çayhaneler ile oldukça keyiﬂi olan bu bölgede serbest zamanımız da olacak. Sonrasında özellikle vahşi doğada yaralanan ve terk edilen
bakıma muhtaç hayvanların korunduğu ve büyütüldüğü dünyada ki en büyük Kanguru, Tazmanya Şeytanı, Koala ve Platypus, Wallaby gibi nadir hayvanların
bulunduğu Bonorong Vahşi Hayatı Koruma Parkı ziyaret edilecektir. Hatta belki bazılarını besleyebilir ya da yakından tanıyabiliriz. (5 Saat)
SYDNEY SEHIR
Bu turumuz esnasında dünyaca ünlü deniz kabuğu şeklindeki Sydney Opera Binası (bu binayı mimarı, bir restoranda peçete kağıdı üzerine çizip
projelendirmiştir), Harbour Bridge, Darling Harbour, şehrin en hareketli bölgesi olan Kings Cross ile Sydney’e ilk gelen göçmenlerin mahalleleri olan
Paddington ve Rocks, ata binenlarin gözde parkı Hyde Park, Centennial Park, Camp Körfezi, kıtanın ilk askeri kışlası olan Barracks, Noel’de ve yılbaşında
binlerce insanın toplanıp eğlenceler düzenlediği, ayrıca surf ve dalgalara karşı büyük sandal yarışmalarının yapıldığı, barların, pubların, restoranların
bulunduğu ünlü Bondi Beach, Tamarama Beach göreceğimiz yerlerden bazıları. Alışveriş yapmak için serbest zaman. Alışverişlerinizi Sydney’in büyük
mağazalarından yapabilirsiniz. Ancak alışveriş yaparken sizlere tavsiyemiz Ken Done’a (Ken Done aynı zamanda Sydney Olimpiyatlarının resmi tasarımcısı
olup, Avustralya’nın rahatlığını ve çok renkliliğini işlerine yansıtmış bir tasarımcıdır) ve Queen Victoria Building’e ve Pitp Street Mall’a uğramanızdır. (4 Saat)
SYDNEY - BLUE MOUNTAINS
Turda ilk önce özel aracımız ile bir doğal yaşam parkı olan ve kıtanın en vahşi hayat tarzına en yakın olabileceğiniz, yer olarak da değerlendirebileceğimiz
Featherdale’e gideceğiz. Burada kıtanın sembolü olan kanguruları, koalaları, wombad’leri ve çizgi ﬁlmi bulunan dünyaca ünlü Tasmanya Canavarını görerek
bu hayvanları ellerinizle besleme imkanına sahip olacaksınız. Daha sonra dünyanın en yüksek asansör biçiminde yapılmış olan treni ile 250 metrelik bir
yolculuk neticesi Avustralya’nın en büyük kanyonunun eteklerine inilecek, mistik kokulu vahşi tabiatın kokusuna, nefes kesen görüntüleri ile küçük şelalelerin
görüntülerine hayran kalacaksınız. Ayrıca bir Aborijin (Avustralya yerlisi) efsanesi olan 3 Kız Kardeşler (3 Sisters) Kayalıklarını ve yeşille gökyüzü mavisinin
birbirine karıştığı Mavi Dağları izleyeceksiniz. Öğle yemeğimizi tur esnasında alacağız. (8 Saat)
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SYDNEY(3) - MELBOURNE(3) - LAUNCESTON(1) - HOBART(1) - AUCKLAND(2) - ROTORUA(1) WELLINGTON (1) - QUEENSTOWN(2) - CHRISTCHURCH(1)
1. GÜN : İSTANBUL - SYDNEY
Sydney’e varışta karşılama levhası ile ELBAY TRAVEL’dan Türkçe Rehber ile karsılama ve Lux-klimali otobüsümüzle sehir merkezindeki
Otelimize yerleşme,geceleme otelde...
2. GÜN : SYDNEY
Sabah kahvaltısından sonra klasik Sydney turumuza ELBAY TRAVEL Türkçe Rehberliği eşliğinde ve otobüsümüzle başlıyoruz. İlk
durağımız şehre ilk gelen mahkumların gemilerle giriş yaptıkları Macquaries Chair yerinden tüm Sydney limanını ve boğazını muhteşem
manzarasi ile görme imkanı sonra sırasi ile eski yerleşim yerleri TheRocks başta olmak üzere,panaromik Sydney Town Hall, China
town,Sydney Entertainment Centre,Parliament House,Hyde Park,St James Cathedral,St Marys Cathedral, King Cross ve Sydney Opera
House civarında ufak bir gezinti sonrası, Circular Quaydan alacagımız yaklaşık 1 saatlik keyiﬂi bir feribot turunda Meshur Opera binasi her
sene yılbaşı kutlamalarının yapıldıgı Sydney harbour bridge koprusunun altından geçerek Sydney koylarını ve büyük limani birde denizden
görme ﬁrsatını bulacaksınız .Tur sonunda Darling Limanında deniz ürünlerinden, manzaralı, enfes bir akşam yemeği Geceleme otelimizde..
3. GÜN : SYDNEY – BLUE MOUNTAINS - SYDNEY
Kahvaltı sonrası yapılacak tam günlük tur muhtesem tur esnasında, tüm ülkenin meşhur sörf cenneti ve şehrin çok ünlü Bondi Plajı, ve
diğer görülecek yerleri gezilecektir. Özel otobüsümüz ile Sydney’in batısında mavi bir duvarı anımsatan Blue Mountains bölgesine
gidilecektir. Unesco Dünya Miras Tarihi Listesi’nde yer alan bölgede Parkta yürüyüş, tren ve teleferik ile gezi bu turumuzda Wentworth
Şelalerinin olduğu bölgede muhteşem manzarasi ile öğle yemeği ve turun ardından otobüsümüzle Sydney’e dönüş ve geceleme.
4. GÜN : SYDNEY - MELBOURNE
Kahvaltı sonrası erken saatte havalimanına transfer ve MELBOURNE’e uçuş, aynı gün 11.00 am Melbourne Tullamarine iç hatlardan yine
ELBAY TRAVEL Türkçe Rehberinizin karsılamasi sonrasında klasik Melbourne yarım günlük panoramik tur sırasında Anzak Anıtı, Fitzroy
Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçesi, Kriket Sahaları, Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders Caddesi ve tarihi Tren
Garı göreceğimiz yerler. Turun sonunda alisveriş merkezi ve sonrasi otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra Crown bolgesinde acik
büfe Aksam yemeği için otelden ayrılma ve Geceleme otelimizde.
5. GÜN : MELBOURNE - BALLARAT ZOO - SOVEIRGN HILL ALTIN MADENİ
Kahvaltı sonrası Melbourne yaklaşık 1 saatlik mesafedeki,bölgenin olmazsa olmaz turlarından Ballarat altın madenine yolculuk öncesi
Avustralyanın sembolü Kanguru ve Koalalarını çok yakından gürüp hatta onları ellerinizle besleyip dokunacağınız Ballarat Zoo ziyareti
esnasında birçok farklı yerel türdeki hayvanları görme imkani ve sonrasında otantik,eski orijinal hali ile eski bir kasaba yaşantısını,
kıyafetleri,yollari ve binalari ile sizleri bölgenin ilk yerlesim yerlerinden biri olan Soverign Hill de unutulmaz anılarla ve hatta anında sizde
hemen o an altın arama calışmalarına katılabilirsiniz .Turumuz bölgede şimdiye kadar .ıkarılan altınların hikayesi ile birlikte sunumları ile
ilgili Altın Muzesini çok beğeneceksiniz. Akşam üzeri Melbourne’e dönüş geceleme otelinizde ...
6. GÜN : – MELBOURNE
Kahvaltı sonrası tüm gün şahsi aktiviteleriniz için serbest zaman ve geceleme otelde...
7. GÜN : CUMARTESI - MELBOURNE - HOBART(TAZMANYA)
Erken saatte havalimanına transfer Baskent HOBART’a uçuş, iç hatlardan yine ELBAY TRAVEL Türkçe
Rehberinizin karsılaması sonrasında klasik Hobart tam günlük panoramik bir tur sırasında Mnt Wellington
da enfes doğal güzelliğe şahit olucaksınız sonrası tüm Hobart çok geniş bir açıdan kuşbakışı göreceğiniz
muhteşem Mnt Nelson parkından şehre bakış ve sonrası panoramik şehir turunun ardından,şehrin
göbeğinde herhafta sonu açılan,ünlü SALAMANCA MARKET’te bölgeye ait el sanatlarının hediyelik
eşyalarının sergilendiği,renkli showların yapıldığı ve bölgeye ait lokal yiyecek ve içeceklerinin satıldığı
bu yerel markette serbest zaman ve sonrası akşam yemeği ve geceleme otelde
8. GÜN : HOBART - LAUNCESTON
Kahvaltı sonrası tüm adayı ortadan ikiye ayıran otobandan yaklaşık 2 saatlik bol manzaralı yolculuk sonrası Adanın ikinci büyük şehri
Launcestona varış.bölgeyi tanıtan Queen Victoria Museum ve Art galerisini ziyaret ettikten sonra burada Cataract Vadisi bölgenin en güzel
manzaralı parkındaki manzaraya doyamıyacaksınız.Ufak bir teleferikle vadinin oteki tarafına kısa bir yolculuk sonrası vadinin doğa
harikasıyla tanışıp geze geze yine yemyeşil tepelerin eteklerinden asağa inerken bölgenin en güzel bahçelerinin görmekten çok büyük keyif
alacağınıza eminiz .Panoramik şehir turunun ardından otele giriş,geceleme otelde. …
9. GÜN : LAUNCESTON - AUCKLAND (YENİ ZELANDA)
Erken saatte (kahvaltı paket olarak alınacaktır) bu turistik Tazmanya Adasından ayrılış ve havalimanına transfer ve Auckland’a uçuş ELBAY
TRAVEL karşılama ve Otele yerleşme ve sonrası Sky Tower restoranda alınacak akşam yemeği ve geceleme otelde.
10. GÜN - AUCKLAND
Sabah kahvaltı sonrası tam gün turumuz esnasında panoromik olarak Auckland Limanı ve Köprüsü, Şehir Katedrali, Marina, Üniversite
Binası, Auckland Müzesi, Kelly Karlton Su Dünyası, Mission Point Bölgesi, şehrin tam içinde bulunan Eden Yanardağı, Parnell Village
gezildikten sonra otelde geceleme...
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SYDNEY(3) - MELBOURNE(3) - LAUNCESTON(1) - HOBART(1) - AUCKLAND(2) - ROTORUA(1) WELLINGTON (1) - QUEENSTOWN(2) - CHRISTCHURCH(1)
11. GÜN : AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA
Kahvaltı sonrası otobüsle Waitomo’ya hareket. Ünlü Waitomo mağara oluşumları görüldükten sonra Rotorua’ya varış. Yeni Zelanda’nın
doğal oluşumu ve ılıcası olan Rotorua’da Te Puia ve sıcak kaynakların olduğu yer görüldükten sonra Otele yerleşme. Akşam Maori
kültürünü yakından tanıyacağınız konser izleme ve Hangi ziyafeti sonrası otelde geceleme..
12. GÜN : ROTORUA - WELLINGTON
Kahvaltı sonrası kuzey adanın ikinci büyük kenti Rüzgarli sehir olarakta adlandırılan Wellingtona hareket.Kuzey adanın muhteşem doğa
manzaralı yolculuğu sonrası Wellingtona varış, panaromik şehir turunun ardından Yeni Zelanda’nın en büyük ve kapsamlı kültür ve sanat
müzesi TEPAPA ziyareti sonrası otelinize giriş geceleme otelde.
13. GÜN :WELLINGTON-QUEENSTOWN
Sabah kalhvaltısı sonrası havalimanına transfer ve varışta şehir tanıma turu sonrası Otele yerleşme. Serbest zaman ve geceleme...
14. GÜN : WELLINGTON -QUEENSTOWN – FIYORDLAND MILLI PARKI - MILFORD SOUND – QUEENSTOWN
Kahvaltı sonrası otobüsümüz ile Wakatipu Gölü kenarında yer alan ve dünyanın doğa harikasından biri olan Queenstowndan,zengin kayın
ağaçlarının karlı tepeler ile buluştuğu Fiordland Ulusal Parkı görülerek Milford Sound’a varılacaktır. 1,5 saatlik tekne gezisi sırasında Boğaz,
şelaleler ve Mitre tepesi yakından görülecektir. Öğle yemeği açık büfe olarak teknede alınacaktır. Tur sonrası Queenstown’a dönüş ve
geceleme otelde.
15. GÜN: QUEENSTOWN_CHRISTCHURCH
Kahvaltı sonrası yine güney adanın eşsiz manzaralı yolculularından biri ile yolda fotoğraf molalari ile Christchurch’e ulaşım ve Canterbury
müzesi ve Botanik bahçesi gezildikten sonra otele yerlesme. Akşam yemegi otelde
16. GÜN : CHRISTCHURCH - İSTANBUL
Kahvaltı sonrası serbest zaman ve öğleden sonra transfer geri dönüş ve ertesi gün İstanbula varış.
DAHİL OLAN HİZMETLER
AU 4* ve benzeri otellerde, kahvaltılar dahil (8 gece) twin share
NZ 4* ve benzeri otellerde, kahvaltılar dahil (7 gece) twin share
• Tüm ulaşım, transferler ve Türkçe/Ing yerel rehberlik hizmetleri
• 15 gece 4 yıldızlı ve benzeri otellerde konaklama
• Kahvaltı her sabah
• Aksam yemekleri 3&5&7&9 &11 & 15 günler
• Öglen yemekleri 4 & 14 günler
• Hangi & Concert and Waitapo girişleri
• Auckland Museum girişi
• Kelly Tarlton Underwater World girişi
• TePAPA Museum girişi
• Waitomo Caves ve TePuia Girişi
• Milford Sounds Cruise öglen yemekli
• Canterbury Museum and Botanical gardens girişi
• Mountains Park Girişi ve Ferry boat Sydney
• Ballarat zoo ve Soverign Hill &müze girişi
• Cataract Gorge ve Queen Vic ART museum girişi(Launceston)
TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Ekstra turlar ve organizasyonlar
• Yukarda belirtilen tüm iç ve dış hat uçak biletleri (AU-NZ)
• Programda belirtilmeyen ekstra yemekler
• Tüm Kişisel harcamalar
• Menü harici tüm alkollü ve alkolsüz içecekler
• Rehber ve soför bahşişleri
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AUCKLAND(3) - CHRISTCHURCH(2) - MELBOURNE(2) - HOBART(1) - SYDNEY(3)
İSTANBUL
Uçuş ve Aucklanda varış. Havalimanında bizleri bekleyen ELBAY TRAVEL rehberi ve özel otobüsünüz ile otelinize transfer. Check-in
işlemleri ve oda dağılımın ardından dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde
AUCKLAND
Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından Auckland şehrini tanımak için kapsamlı bir şehir gezisi gerçekleştireceğiz. Bu turumuz
esnasında Auckland Limanı ve Köprüsü, Şehir Katedrali, Marina, Üniversite Binası, Auckland Müzesi, Kelly Tarlton Su Dünyası, Mission
Point Bölgesi, şehrin tam içinde bulunan Eden Yanardağı, Parnell Village göreceğimiz yerler arasında yer almaktadır. Turumuzun ardından,
alışveriş için serbest zamanınız olacak. Birlikte alacağımız skytower akşam yemeğinin ardından geceleme otelimizde
AUCKLAND
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dünyaca ünlü Rotorua / Waitomo turunu gerçekleştirmek için otelden hareket edeceğiz. TE PUIA
muzesinde gayzerleri (doğal sıcak su kaynakları), Kaynak Sularını görecek ve muhteşem doğa manzarasının içerisinde Yeni Zelanda’nın
esas sahipleri olan Maori Yerlilerinin yaşadığı alana gelecek, onlarla tanışacak ayrıca burada çamur banyosu yapma imkanına da sahip
olacaksınız. Daha sonra dünyanın en büyük süt endüstrisi merkezi olan Waikato Vadisini, Mamaku Tepelerini, Waitomo Mağaralarını ki bu
mağaralarda yer altı sularında kayık ile dolaşıp muhteşem manzaralara tanık olacaksınız.(Bu tur yaklaşık olarak 12 saat civarında
sürmektedir.) Geceleme otelimizde.
AUCKLAND / CHRISTCHURCH
Sabah otelde alınacak erken kahvaltının ardından havalimanına transfer olacağız ve gün çizgisine en yakın ülkelerden, Polinezya
kültürünün hem en renkli hem de son derece modern ülkesi olan Christchurch’e hareket ve yerel saat ile 12:20 de varış. Havalimanında
bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer olmadan once bu güzel ve şirin şehri tanıtan bir tur yapacağız. Bu turumuz
esnasında İngiltere dışındaki küçük bir İngiltere gibi olan, Victoria ve Edward tarzı binaların ve parkların çevrelediği bu şehirdeki turumuzda,
Lyttleton tüneli, Remembrance Köprüsü, Christchurch Katedrali disardan, Canterbury Müzesi ve 30 hektarlık bir alana kurulmuş botanik
bahçe göreceğimiz yerler arasında. Turdan sonra alışveriş yapmak, dinlenmek ve çevreyi tanımak için serbest zamanımız olacak.
Turumuzn ardından otele transfer ve yerleşme, geceleme otelimizde
CHRISTCHURCH
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra ünlü Uluslararası Kutup Merkezi turu için otelden hareket edeceğiz. Bu turumuzda 1950’den beri
Amerikan Hükümeti’nin güney kutbunda yaz yaşandığı sırada yürüttüğü çalışmaların sergilendiği müzeyi ziyaret edecek ve Christchurch’de
ki Antartik bağ, (1900’lerde Kaptan Scott’un Lyttelton’dan başlamak suretiyle güney kutbuna yaptığı gezi ile başlar.) Güney kutbundaki
donmuş hayatı anlamlandırmanızı sağlayacaktır. Bu tur esnasında kutup bölgesindeki yaşam şartlarını yakından tanıma fırsatı
bulabileceksiniz Geceleme otelimizde.
CHRISTCHURCH / MELBOURNE
Sabah otelde alınacak kahvaltıdan sonra serbet zaman. Öğle saatlerinde havalimanına transfer. Avustralya’nın (Okyanusya) doğu
kıyısındaki en büyük ikinci şehri olan Melbourne’a hareket, yaklaşık 4 saat sürecek olan bir yolculuğun ardından yerel saatle varış.
Havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer olmadan once akşam yemeğimizi almak için Melbourne kalbi olarak
nitelendiren Crown casino bolgesinde alacagimiz acik büfe akşam yemeğinin ardından Geceleme otelimizde
MELBOURNE
Sabah otelde alınacak kahvaltıdan sonra bu güzel şehri tanıtan kapsamlı bir şehir turu yapacağız. Bu
turumuz esnasında Anzak Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket
Sahaları, Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders Caddesi ve tarihi Tren Garı göreceğimiz
yerler arasında. Serbestçe alacağımız öğle yemeğimizin ardından bolgenin olmazsa olmazlarindan,
Balllarat Zoo kanguru ve koalara dokunup hatta elle besleyeceginzi doğal park,yuzlerce değisik hayvan
türlerı ile en iyisi ve Ballarat Soverign Hill Altin Madeni,sizleri kostumleri,binalari,yolları ile geçen yüzyılın
başlarına gotürcek ve hatta aynı anda sizde altın arama calışmalarına başlıyabilirsiniz,Altın Muzesinin
ardından otele dönüş Geceleme otelimizde
MELBOURNE / HOBART
Sabah erken saatlerde otelde alınacak kahvaltıdan sonra havalimanına transfer ve okyanusya Kıtasının en güneyinde bulunan,
Avustralya’nın bir parçası olmuş, muhteşem doğal güzelliklerine sahip ve ünlü Tazmanya Canavarı’nın da vatanı sayılan Tazmanya’nın
başkenti Hobart’a hareket. Havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer olmadan önce Hobart şehir turunu
yapacağız. Turumuz esnasında, Salamanca meydannda unlu market Hobartin Avustralya çapında un yapmış, sehrin göbeğinde her hafta
sonu acilan,unlu SALAMANCA MARKET te bölgeye ait el sanatlarının hediyelik eşyalarının sergilendiği,renkli showların yapıldığı ve lokal
yiyecek ve içeceklerinin satıldığı bu yerel markette serbest alışveriş zamanı, Zafer ve Anayasa Limanları, Şelale Bahçeleri, eski kadınlar
hapishanesi, Franklin Caddesi ve Botanik Bahçesi . Mnt Wellington da enfes doğal güzelliğe şahit olucaksınız sonrası tüm Hobart çok geniş
bir açıdan kuşbakışı göreceğiniz muhteşem Mnt Nelson parkından şehre bakış ve sonrası Richmond Kasabasına gideceğiz. Avustralya’nın
en eski ve tarihi yerleşim birimlerinden biri olan bu kasabada, eski köprü ve tarihi evleri görecek, hediyelik eşya alışverişi yapabileceğiz. Bu
keyiﬂi gezinin ardından otelimize transfer olacağız. Odalarımızın dağılımının ardından Geceleme otelimizde
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AUCKLAND(3) - CHRISTCHURCH(2) - MELBOURNE(2) - HOBART(1) - SYDNEY(3)
HOBART / SYDNEY
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından alışveriş ve çevre gezisi için serbest zaman. Öğle
saatlerinde havalimanına transfer. ünlü İngiliz denizci Kaptan James Cook tarafından tesadüfen
bulunmuş kıta olarak bilinen Avustralya’nın (Okyanusya) doğu kıyısındaki en büyük ve dünyanın en
güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Sydney’e hareket. Yerel saat ile 16:40 da varış.
Havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer olacağız. Odaların dağılımından
sonra serbest zaman. Geceleme otelimizde
SYDNEY
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından bu muhteşem güzellikteki şehri tanıtan kapsamlı bir gezi yapacağız. Bu turumuz esnasında
dünyaca ünlü deniz kabuğu şeklindeki Sydney Opera Binası (bu binayı mimarı bir restoranda peçete kağıdı üzerine çizip projelendirmiştir),
Harbour Bridge, Darling Harbour, şehrin en hareketli bölgesi olan Kings Cross ile Sydney’e ilk gelen göçmenlerin mahalleleri olan
Paddington ve Rocks, ata binenlerin gözde parkı Hyde Park, Centennial Park, Camp Körfezi, kıtanın ilk askeri kışlası olan Barracks,
Noel’de ve yılbaşında binlerce insanın toplanıp eğlenceler düzenlediği, ayrıca surf ve dalgalara karşı büyük sandal yarışmalarının yapıldığı,
barların, pubların, restoranların bulunduğu ünlü Bondi Beach, Tamarama Beach göreceğimiz yerlerden bazıları. Turdan sonra alışveriş ve
dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde.
SYDNEY
Sabah alınacak açık büfe kahvaltıdan tam günlük Blue Mountains turu için otelde hareket edeceğiz. Katoomba denilen kasabaya, kendi
imkanlarinizla şehir merkezinden trenle gidilecektir, trenden sonra ring seferler yapan otobüsle çevre gezilerimiz devam edecektir.
Doyumsuz manzara eşliğinde yöreyi geziyoruz;bolca fotoğraﬂar çekiyoruz; ;(isterseniz bu turu rehberli+treni biz ayarlayarak +Blue
mountains national parkina giriş Scenic World de 3 sisters ve rail ve teleferikle birde manzarayi kusbakisi gormek ister ve neﬁs manzarali
restorantta oglen yemegini katabilrsiniz ekstra). Daha sonra Şehre dönüşün ardından akşam yemeğimizi alacağımız Sydney limanında
bulunan gemimize gideceğiz. Işıklar altında Sydney gezisi yaparken hem akşam yemeğimizi alacak hem de şahane bir gösteri izleyeceğiz.
Gezimizin ardından otelimize transfer. Odaların dağılımının ardından serbest zaman, geceleme otelimizde
SYDNEY / İSTANBUL
Sabah erken alınacak kahvaltıdan sonra havalimanına transfer. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinden sonra İstanbula hareket

TURA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Sydney’de 3 gece, Hobart’ta 1 gece, 2 gece Melbourne l, Christchurch’de 2 gece, Auckland’da 3 gece, BB konaklama
• Her şehirde havalimanı / otel / havalimanı transferleri
• Panoramik şehir turları esnasında Te Puia Muzesi,,Crown Casino acik bufe Aksam yemegi,Ballarat Zoo ve,Soverign Hill, Sydneyde
yemekli tekne, WAitomo Cave gitrisi,Skytowerda aksam yemegi, Christchurch’de Uluslar arası Antatika Merkezi, Auckland’da Auckland
Müzesi ve Kelly Tarlton’s Su Altı müzeleri giriş ücretleri
• Türkçe yerel(MLB-AKL-SYD)……rehberlik hizmetleri
• ELBAY TRAVEL tur güvencesi…
TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Ekstra turlar ve organizasyonlar
• Sydney / Hobart / Melbourne / Christchurch / Auckland arası yerel Virgin Blue veya başka yerel
havayolları ile ekonomi sınıfı tek yön uçuşlar
• Yerel havayollarının tek yön uçuşlarında ki havalimanı vergileri
• Programda belirtilmeyen ekstra yemekler
• Tum Kisisel harcamalar
• Menu harici tum alkollu ve alkolsuz icecekler
• Rehber ve sofor bahsisleri
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1. GÜN: İSTANBUL
...............
2. GÜN: SYDNEY
Sabah varış ve şehri keşfetme Sydney yarım gün şehir turu, şehir merkezi, Macquaries Chair , The
Rocks başta olmak üzere,panaromik Sydney Town Hall, China town,Sydney Entertainment Centre,
Parliament House,Hyde Park,St James Cathedral,St Marys Cathedral, King Cross ,Circular Quay
Sydney Opera House ve Queen Victoria Building Sydney ‘in en populer alışveriş merkezi kendine has
binasıyla, muhteşem yapı ve burada alışveriş imkanı bulacağımız serbest saatler..Sonrası isteyenlere
ufak bir açık büfe öğlen yemekli tekne turu ile Darling harbour ve meşhur yılbaşı gecesinde havai
ﬁşeklerin atıldığı harbour bridge altından geçerek bölgeyi denizden görme imkanı Geceleme otelimizde.
3. GÜN: SYDNEY - Blue Mountains – ZOO
Kahvaltı sonrası bugün dileyenleri çok özel bir bölgeye götüreceğiz. Adeta Sydney’in simgesi durumunda olan ; ‘’MAVI DAĞLAR ‘’ olarak
bilinen tam gün Blue Mountains turu, bu yöre şehrin dışında, dünyaca meşhur bir manzaraya sahiptir. Öncesinde Featherdale hayvanat
bahçesinde dünyaca meşhur kanguru koalayı çok yakından görme hatta besleme imkanı,,Muhteşem unutulmaz bir tur Katoomba denilen
kasabaya ulaşılarak devam edecek burada öğlen yemeği , Three sisters doyumsuz manzarasi eşliğinde ormanın içinden ufak bir raylı
sistemle iniş ve ardından orman içinde yürüyüş ve bölgeyi fauna,ﬂorası ile tanıma ,ardından teleferikle turu tamamlayıp, bolca fotoğraﬂar
çekiyoruz; akşam üzeri otelimize dönüyoruz.Geceleme otelimizde olacak.
4. GÜN: SYDNEY – Wollongong Dolphin and whale Watch by Premium Cruise
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra alışveriş yapmak, dinlenmek ve çevreyi tanımak için serbest zaman. Arzu edenler rehberinizin tavsiyesi
üzerine sabah 7.30 am deparlı 10.30 am Dolphin and whale Watch by Premium Cruise turu ardınadan Mangrove yengeçleri görmek için
yürüyüş ve öğlen Buffet Fusion Full Asian &Western Lunch Nowra sonrası ağaçlar şehri Berry’e hareket orda muhteşem doğa yürüyüşü
sonrası Sydney e dönüş ve geceleme ..
5. GÜN: MELBOURNE
Sabah kahvaltı sonrası havaalanı transfer transfer ve Melbourne varış sonrası şehir turu yarım günlük panoramik bir tur sırasında Anzak
Anıtı, Fitzroy Bahçeleri, Kaptan Cook’un Evi, Botanik Bahçeleri, Kriket Sahaları, Olimpiyat Bölgesi, St Paul Katedrali, ünlü Flinders Caddesi
ve tarihi Tren Garı göreceğimiz yerler. Geceleme Melbourne Otelde.
6. GÜN: MELBOURNE-Hallsgap (Brambuk Aborjin Kültür Merkezi)
Kahvaltı sonrası dileyenlere tam gün bu güzel Ülkenin asıl yerlileri Aborjinlerin eskiden yaşadıkları Hallsgap bölgesine gidiyoruz . Burada
Brambuk Aborjin merkezinde yerlilerin tüm kültürel unsurlarının sergilendiği muhteşem bir tanıtım merkezini gezdikten sonra kısa orman içi
yürüyüşüyümüzü yaparken Aborjinlerin doğadan beslendikleri topladıkları yiyecekleri yerinde tadacak ve onların avcılıkta kullandıkları
bumerang’ı ve dans gösterilerinde çaldıkları Didgeridoo ‘yu deneme fırsatı bulacaksınız ! Bu muhteşem turdan sonra otelimizde dinlenmek
için serbest zaman.
7. GÜN: MELBOURNE- Auckland (Yeni Zelanda)
Sabah kahvaltı sonrası havaalanına transfer Tullamarine havalanından Yeni Zelandanın başkenti
Aucklanda hareket yaklaşık 3 saatlik ucuş sonrası varışta yapılacak şehir turunda Cennet Tepesi,
marina ve köprü ,parnell village Auckland müzesi müze gezisi ve sonra otele yerleşme ve geceleme
otelde.
8. GÜN: Auckland- Waitomo- Rotorua
Kahvaltı sonrası isteyenlere ekstra olarak otobüsle Waitomo’ya hareket. Ünlü Waitomo mağara
oluşumları görüldükten sonra Rotorua’ya varış. Yeni Zelanda’nın doğal oluşumu ve ılıcası olan
Rotorua’da Te Puia ve sıcak kaynakların olduğu yerle görülme esnasında Maori kültürünü yakından
tanıyacağınız show eşlik ettikten sonra aucklanda dönüş ve sonrası otelde geceleme..
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9. GÜN: Auckland - Waitakere Ranges Regional Park
Kahvaltı sonrası bölgenin yağmur ormanları arasında devasa agaçların arasından yeni zelandanın
fauono ﬂorasını görüp o muhteşem doğada yarım günlük Yeni Zellanda Sahilleri ve Yağmur Ormanları
gezisine katılarak gününüzü renklendirebilirsiniz. . Bu turumuzun turumuzun ilk durağı Auckland
merkezine çok yakın bir mesafede bulunan ve Auckland’ın en geniş ulusal parkı Waitakere Ranges
Regional Park’ın da yer aldığı, Arataki Visitor Centre olacak. Parkta Pasiﬁk Okyanusu’nun müthiş
manzarasına, Yeni Zelanda yerlilerinin inanılmaz el işçiliği olan Maori oymalarına, dev ağaçlarla
kaplanmış bölgenin eşsiz ﬂorasına tanık olacaksınız,alacağımız ekolojik turumuz, binlerce yıllık torpikal
kauri ağaçlarının eşliğinde yapacağımız yolculukla son bulacak dönüş sonrası öğleden sonra alışveriş
ve şahsi aktiviteleriniz için serbest zaman geceleme otelde..
10. GÜN: Auckland - İSTANBUL

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Melbourne (2) - Sydney (3) BB - Auckland (3) BB
• 4 Yıldızlı otellerde toplamda 8 Gece oda & kahvaltı dahil konaklama + Auckland ‘da akşam yemeği
• Sydney, Melbourne,Auckland şehir tanıtım turları ve müze girişleri
• Tüm transferler.Tecrübeli Elbay Travel Türkçe rehberlik hizmetleri ve klimali lux Araclar...
• ELBAY TRAVEL tur güvencesi…
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
• Otellerde yapılacak ekstra harcamalar (telefon, minibar vb.).
• Program dışındaki Öğle ve akşam yemekleri ve tüm yemeklerde alınacak
içecekler.
• Program dışı ekstra olarak belirtilen tüm geziler,girişler ve organizasyonlar...
• İç ve dış hatlar uçak biletleri
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Hospitality beyond borders!..

Discover the unexpected!..
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