
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО АВСТРАЛИЯ + НОВА ЗЕЛАНДИЯ + 
СИНГАПУР 

Сидни, Мелбърн, Тасмания, Кернс, Големият бариерен риф, Брисбейн, Голд Коуст 
Нова Зеландия: северен и южен остров - 6 дни. 

 

ПРОГРАМА: 

  

   

Ден 1 

Полет Истанбул - Сингапур. 

  

Ден 2 

Кацане в Сингапур. Възможност за разходка в Сингапур. Полет Сингапур – Кристчърч 

(административния център на Южния Новозеландски остров). 

   

Ден 3 

Пристигане в Кристчърч. Трансфер и настаняване в хотела. Пешеходна разходка в 

централната част на града, включваща: Англиканската Катедрала, Парламента, Моста на 

възспоменанията, Колежът Крист, автентичните административни сгради в центъра и 

градините по поречието на река Авон. 

  

Ден 4 

Целодневен тур до Маунт Кук (http://www.mtcook.org.nz) и пътуване до Куинстаун. 

Пътуване на югозапад до подножието на новозеландските Южни Алпи. Посещение на 

езерото Текапо и църквата, която се намира в близост до него. Посещение на селището 

Маунт Кук и разходка по някоя от алпийските пътеки. След обяд по пътя за Куинстаун се 

преминава през прохода Линдис. Настаняване в хотел в Куинстаун. 

  

Ден 5 

Целодневен тур до Националния Парк Fiordland (http://www.fiordland.org.nz) 

Пътуване до Националния Парк Fiordland - местност известна със своите планини, езера, 

долини, фиорди, водопади и гъсти гори. Пътуване до езерото Те Анау и долината 

Еглингтън. Преминаване през тунела Хомър и круиз по езерата на местността Милфърд 

Саунд - разглеждане на водопадите и връх Митре. Възможност за връщане до Куинстаун с 

частен самолет и разглеждане на парка от въздуха. 

  

Ден 6 

Пътуване до глетчера Франц Йозеф и Националния Парк Westland  

(http://www.fourcorners.co.nz/new-zealand/westland/) и целодневна обиколка на района. 

Пътуване до Западното Крайбрежие през Кромуeл, Уанака и Хавеа и преминаване през 

прохода Хааст, за да се стигне до Националния Парк Westland. Посрещане в селището 



Франц Йозеф и разходка през тропическата гора за разглеждане на глетчера Франц Йозеф 

- уникален природен феномен при който може да се наблюдава глетчер на много ниска 

надморска височина. Нощувка във Франц Йозеф. 

  

Ден 7 

Пътуване с автобус и влак до Кристчърч: пътуване през живописния район Greymouth с 

атракционния влак TranzAlpine (http://www.railnewzealand.com/Tranzalpine.html). 

Пътуването с влака трае около 4 часа и преминава през Националния Парк Arthur's Pass, 

тунела Отира и местността Canterbury Plains, за да достигне до Кристчърч. Трансфер до 

летището. 

Полет Кристчърч - Окланд. Трансфер и настаняване в хотела. 

  

Ден 8 

Полудневна туристическа обиколка на Окланд - моста Harbour Bridge, яхтеното 

пристанище Westhaven Marina, търговския и финансов център на Окланд, загасналия 

вулкан Mount Eden, парка Auckland Domain, търговския район Parnell Village, разходка по 

крайбрежната улица Tamaki Drive. 

  

Ден 9 

Свободна програма в Окланд. 

Трансфер до летището и полет до Брисбейн. 

  

Ден 10 

Целодневен тур до крайбрежния район Голд Коуст – курортния център Марина Мираж, 

хотел Палацо Версаче, круиз с корабче из местността Броудуотър, разходка из 

тропическата гора. 

Трансфер до летището и полет Брисбейн - Кернс.  

  

Ден 11 

Целодневен тур до кораловите рифове включващ: круиз на катамаран до рифа Moore Reef, 

екипировка за гмуркане, обяд (бюфет с тропическа кухня), посещение на подводна 

обсерватория, пътуване с лодка с прозрачно дъно. 

  

Ден 12 

Целодневен тур до тропическите гори на Северен Куинсленд. Пътуване с влак, гондоли и 

военни вседеходи "амфибии" през гората и реките. Посещение на селището Куранда, 

аборигенски танци и наблюдение на диви животни.  

Турът включва: пътуване с влакче, тур с военни амфибии, обяд барбекю, аборигенски 

танци, разходка за запознаване с местните легенди и култура, пътуване с кабинков лифт, 

посещение на овощна градина с тропически плодове. 

Полет Кернс - Сидни. Трансфер и настаняване в хотела. 

  

Ден 13 

Туристическа обиколка на Сидни (Операта, Консерваторията, катедралата Св. Мери, 

Стария град, Бонди бийч). 

  

Ден 14 

Свободна програма в Сидни или по желание, и срещу допълнително заплащане, 

целодневен тур до столицата Канбера или курорта Порт Стефенс, известен като родно 

място на делфините със сплескани носове. 

  



Ден 15 

Полет Сидни - Хобарт. Настаняване в хотела и нощувка в Хобарт - столицата на Тасмания. 

  

Ден 16 

Прекосяване на Тасмания с автомобили и стигане до Девънпорт. Отпътуване с ферибот за 

Мелбърн. Нощувка на ферибота. 

  

Ден 17 

Пристигане в Мелбърн. Трансфер и настаняване в хотела. Туристическа обиколка на 

Мелбърн (Парламента, Митницата, градините Флагстаф, Университета, Казиното, къщата 

на капитан Кук, Централната гара). 

 

Ден 18 

Целодневен тур "GREAT OCEAN ROAD ADVENTURE" - природните феномени на 

австралийското крайбрежие. Пътуване до известните каменни монолити “Дванадесетте 

апостоли”, остров Арч, местността Розорбек и скалистото крайбрежие в района. 

  

Ден 19 

Свободна програма в Мелбърн или по желание, и срещу допълнително заплащане, 

целодневен тур до най - известния винарски район в Австралия разположен по 

протежението на река Яра. 

  

Ден 20 

Полет Мелбърн - Сингапур. Трансфер и настаняване в хотела. 

  

Ден 21 

Туристическа програма в Сингапур (Парламента, Върховния съд, Китайския квартал, 

Малката Индия, Финансовия център, О-в Сантоса, Търговската улица Орчард роуд). 

Трансфер до летището. Полет Сингапур - Истанбул. 

  

 Ден 22 

Кацане на летище Истанбул. 

 

ПАКЕТ УСЛУГИ:   
* Австралийска виза; 
* Здравна застраховка на QBE с покритие 10 000 евро; 
* Самолетен билет с “Singapore Airlines” Истанбул - Сингапур - Кристчърч и Мелбърн - 
Сингапур - Истанбул; 
* Самолетни билети Кристчърч - Окланд; Окланд - Брисбейн; Брисбейн - Кернс; Кернс - Сидни; 
Сидни - Хобарт; 
* 2 нощувки в Кристчърч в хотел  3* или 4*, в централната част на града; 
* 2 нощувки в Куинстаун в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 1 нощувка във Франц Йозеф в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 2 нощувки в Окланд в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 1 нощувкa в Брисбейн в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 2 нощувки в Кернс в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 3 нощувки в Сидни в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 1 нощувка в Хобарт, Тасмания в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 1 нощувкa на ферибота “SPIRIT OF TASMANIA”, в каюта с две легла; 
* 3 нощувки в Мелбърн в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* 1 нощувка в Сингапур в хотел 3* или 4*, в централната част на града; 
* Трансфери летище-хотел-летище в Сингапур, Хобарт, Сидни, Мелбърн, Кернс, Брисбейн, 
Кристчърч; 



* Трансфер хотел-ферибот в Мелбърн; 
* 5 дневна туристическа програма на Южния Остров в Нова Зеландия съгласно програмата; 
* Билет за панорамния влак Tranz Alpine на Южния Остров в Нова Зеландия; 
* Круиз по фиордите в местността Милфърд Саунд на Южния Остров в Нова Зеландия; 
* Прекосяване на Тасмания; 
* Туристическа обиколка на Сидни; 
* Туристическа обиколка на Мелбърн; 
* Туристическа обиколка на Сингапур; 
* Туристическа обиколка на Окланд; 
* Тур до Голд Коуст от Брисбейн; 
* Тур до тропическата гора “KURANDA” от Кернс; 
* Тур до Големия Бариерен Риф от Кернс; 
* Тур “GREAT OCEAN ROAD ADVENTURE” от Мелбърн; 
* Преводач-придружител по време на цялото пътуване; 
 


