
AUSTRĀLIJAS ZELTA KAKLAROTA
Sidneja – Zelta Krasts – Lielais Barjerrifs 

1. diena. SIDNEJA
Ierašanās  Sidnejā.  Tikšanās  lidostā  ar  krievu  valodā  runājošu  gidu.
Transfērs uz izvēlēto viesnīcu. Brīvais laiks.

Viesnīca Sidnejā

2. diena. SIDNEJA
Brokastis. Sidnejas apskates ekskursija. Sidneja – Jaunās Dienvidvelsas
štata galvaspilsēta, Austrālijas finansu un darījuma centrs un viena no
pasaules  skaistakajām  pilsētām,  kuru  tiecas  apmeklēt  tūristi  no  visas
zemeslodes.  Jūs  iepazīsiet  valsts  pirmās  pilsētas,  pirmā  štata
galvaspilsētas  unikālo  vēsturi.  Ekskursijas  laikā  apskatīsiet  pasaules
slaveno operas teātri (Opera House) un Sidnejas tiltu (Sydney Harbour
Bridge),  Haidparku,  vēsturisko  rajonu  The  Rocks,  pilsētas  Rātsnamu,
nakts  dzīves  centru  Kings  Cross,  izstāžu  centru  “Darling  Harbour”  un
Sidnejas austrumu pludmales, tai skaitā populāro Bondi Beach. 
Pēc ekskursijas pusdienas Sidney Tower restorānā, kas griežas ap savu
asi. Jums būs iespēja ne tikai nogaršot Eiropas, Āzijas un vietējo virtuvi,
tai  skaitā  ķengura  un  emu  gaļu,  bet  arī  izbaudīt  burvīgus  skatus  uz
milzīgo pilsētu no putna lidojuma. Pēc vakariņām brīvais laiks. 

Viesnīca Sidnejā

3. diena. SIDNEJA
Brokastis. Brīvais laiks. Par papildus samaksu iespējams izvēlēties kādu
no ekskursijām:  Austrālijas  dzīvnieku parks;  okeanārijs  un  līča  kruīzs,
Zilie kalni (Blue Mountain) vai vīndaru ieleja.

Viesnīca Sidnejā

4. diena. SIDNEJA - BRISBENA
Brokastis. Transfērs uz Sidnejas lidostu. Pārlidojums Sidneja – Brisbena
(Zelta Krasts). Transfērs un izmitināšanās izvelētajā viesnīcā.

Viesnīca Zelta
Krastā

5. – 6.
diena.

BRISBENA
Brokastis.  Atpūta  Zelta  Krastā.  Par  papildus  samaksu  tiek  piedavātas
ekskursijas:  džipu  safari  uz  Lamingtona  nacionalo  parku  (Lamington
National Park); kruīzs uz Stredbroka salu (Stradbroke Island); ekskursija
uz austrāliešu fermu; Austrālijas  kovboju šovs ar vakariņām; 1 dienas
tūre ar hidroplānu uz Barjerrifu; tematiskie parki “Sea World”, “Warner
Brothers Movie World”.  

Viesnīca Zelta
Krastā

7. diena. BRISBENA - KĒRNSA
Brokastis. Transfērs uz Brisbenas lidostu. Pārlidojums Brisbena – Kērnsa.
Transfērs un izmitināšanās izvēlētajā viesnīcā. 

Viesnīca Kērnsā

 8. diena. KĒRNSA
Brokastis. Kruīzs uz Lielo Barjerrifu (angliski runājošas grupas sastāvā).
Jums  būs  iespēja  redzēt  vienu  no  pasaules  dabas  brīnumiem –  Lielo
Barjerrifu.  Pēc izmēra kā Lielbritānija  un Īrija  kopā ņemtas,  šis  dabas
brīnums ir iekļauts vispasaules mantojuma sarakstā. Tas apvieno vairāk
nekā  1000  salas  un  kalpo  par  mājvietu  daudziem  jo  daudziem  jūras
iemītniekiem. Komfortabls okeāna kuteris aizvedīs jūs uz ārējo koraļļu rifu
– pēdējo robežu starp šelfa sēkli un okeāna dzelmi. Šeit gids – ekologs
iepazīstinās  jūs  ar  Austrālijas  zemūdens  pasauli  un  ar  pašu
daudzveidīgāko dzīvnieku un augu ekosistēmu pasaulē. Jums būs iespēja
doties lieliskā “jūras pastaigā” ar puszemūdeni, peldēt ar masku, ienirt
kristāldzidrajā okeānā,  kur aug skaistie  koraļļi  un peld krāsainas tropu
zivis. Par papildus samaksu iespejama niršana ar akvalangu. Pusdienas
kruīza laikā.

Viesnīca Kērnsā

9. – 10.
diena.

KĒRNSA
Brokastis. Brīvais laiks. Par papildus samaksu iespējamas ekskursijas: 
Kuranda Village ar aborigēnu teātri; safari uz Cape Tribulation, kur 
tropiskie meži tiekas ar koraļļu rifu un kruīzs pa krokodilu upi; ekskursija 
uz nakts zooloģisko dārzu; krokodilu ferma.  

Viesnīca Kērnsā

11.  diena. LIDOJUMS
Brokastis. Transfērs uz Kērnsas lidostu. Lidojums mājup.

Lidojums



Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pasūtījuma un ir atkarīga no brauciena laika, izvēlētās 
viesnīcu kategorijas un braucēju skaita grupā!

Ceļojuma cenā ietilpst:
 transfēri;
 nakšņošana divvietīgā numurā;
 brokastis;
 programma minētās ekskursijas;
 iekšējie pārlidojumi.

Papildus izdevumi:
 aviobiļetes Rīga – Sidneja; Kērnsa – Rīga;
 pusdienas, vakariņas;
 papildus ekskursijas;
 apdrošināšana;
 vīzas nepilsoņiem.


	AUSTRĀLIJAS ZELTA KAKLAROTA

