
 

 



EKSTRA TUR 
PENGUENLER VE PHILIP ISLAND TURU (KİŞİ BAŞI: 175 USD) 
Muhteşem bir program 10:00 de başlayıp gece 21:00 e kadar sürecek. Unutulmaz bir tur. 
Güzergâhımız Philip Island denen yöreye… Yolda çikolata tatma imkanımız olacak, bir fabrika 
ziyaretimiz, Botanik Bahçeleri ; Koala koruma merkezi ziyareti; Turun en son durağında ise 
Melbourne ü dünyaya tanıtan PENGUENLER var. Bu penguenler akşam gün batımızı sonrası 
okyanustan belli bir sahil bölgesine çıkış yapıyorlar. İşte bu çıkış plajları üzerine bir koruma parkı 
ve Turist ziyaret merkezi inşa edilmiş. Yüzlerce meraklı gezgin akşam saatlerinde Plan kıyısında - 
tıpkı bir stadyum gibi bankaları olan kısma yerleşiyorlar ve sessizce Penguenlerin çıkışlarını 
bekliyorlar. NOT: Akşam gün batımı sonrası deniz kıyısı hayli serin oluyor. Yanınızda ceketlerinizi 
getirmeyi unutmayın! meşhur minik Penguenlerin geçişini izlenmesi ve biraz alışveriş molası 
sonrası turumuz sona erecek. Bu turumuz esnasında Öğle saatlerinde Paket sandviç ve içecek 
servisi yapılacaktır. Geceleme MELBOURNE’de. 

 

1. Gün/ 25 Mayıs 2023, Perşembe   Ankara-Doha-Melbourne 13:05    16:40 
Ankara Havalimanında saat 09:00’da buluşma, bagaj ve check in işlemlerimizi takiben, QATAR Hava 
Yolları ile Doha aktarmalı olarak MELBOURNE yolculuğumuz başlıyor. Yerel saat ile 16:40’ta Doha’ya 
varışımızı takiben yerel saat ile 19:35’te Melbourne’e hareket. Geceleme Uçakta. 

 

2. Gün/ 26 Mayıs 2023, Cuma  Melbourne Varış 16:10 
Akşam saatlerinde MELBOURNE’e ulaşıyoruz. Havalimanında karşılanma ve otelimize transfer. 
Geceleme otelimizde. 

 

3. Gün/ 27 Mayıs 2023, Cumartesi   Melbourne 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Melbourne Konvansiyon Merkezi’ne 
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Konvansiyona katılmayan üyelerimiz için ekstra turumuz olacak. 

 

 



EKSTRA TUR 
Puffing Billy and Healesville Sanctuary TURU (KİŞİ BAŞI: 185 USD) 
Otelimizden ayrılıyoruz. BUHARLI TREN turumuz ile Melbourne Yarra Vadisini güzelliklerini 
doğal yaşımını yakından göreceğiz. Avustralya ‘ya özgü Koala, Kangru korunaklarında onları 
yakından tanıma imkânımız olacak. Bu Doğa turumuz saat 07:45 de başlayıp akşam 
saatlerine kadar sürmektedir (8 saatlik tur). 
Otele transfer, Geceleme MELBOURNE. 

EKSTRA TUR 
Great Ocean Road Classic Day Tour (Tam gün) (KİŞİ BAŞI: 150 USD) 
Otelimizden ayrılıyoruz. Büyük Okyanus Yolu'nun uzun kumlu plajların ve etkileyici 
kayalıklarını izleyerek gideceğiz. Kireçtaşı yığınları ve tarihi uçurum çizgilerinin bulunduğu 
Gibson's Steps dahil, dünyadaki en muhteşem sahil manzaralarını keşfedeceğiz. Kennet 
Nehri boyunca koalaları görme şansımız olacak. Turumuzun sonunda otelimize transfer. 
Geceleme MELBOURNE’de. 

EKSTRA TUR 
Yarra Valley Wine and Winery *Bağlar, Şarap Turu (Tam gün) (KİŞİ BAŞI: 139 USD) 
Otelimizden ayrılıyoruz. Bugün Victoria'nın şarap ülkesinin lezzetlerini deneyimleyeceğiz. 
Bilgilendirici bir şarap rehberi ile dört popüler şarap imalathanesini ziyaret edeceğiz: 
Balgownie Estate, Steels Gate Şaraphanesi, Greenstone Üzüm Bağları ve Yering Çiftliği. 
Avustralya'da şarap yapımı hakkında bilgi edinirken ve pitoresk manzaralara hayran 
kalırken, şarap tadımının tadını çıkaracağımız bir gün bizleri bekliyor. Turumuzun sonunda 
otelimize transfer. Geceleme MELBOURNE’de. 

4. Gün/ 28 Mayıs 2023, Pazar   Melbourne 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Melbourne Konvansiyon Merkezi’ne 
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Konvansiyona katılmayan üyelerimiz için ekstra turumuz olacak. 

 

 

5. Gün/ 29 Mayıs 2023, Pazartesi   Melbourne 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Melbourne Konvansiyon Merkezi’ne 
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Konvansiyona katılmayan üyelerimiz için ekstra turumuz olacak. 

 

 

6. Gün/ 30 Mayıs 2023, Salı   Melbourne 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Melbourne Konvansiyon Merkezi’ne 
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Konvansiyona katılmayan üyelerimiz için ekstra turumuz olacak. 

 



EKSTRA TUR 
MELBOURNE ŞEHİR TURU (KİŞİ BAŞI: 90 USD) 
Melbourne şehir turumuzu yapacağız. Yarra nehir kıyılarını göreceğimiz bu turumuzda tekne ile 
açılıp doğal Yarra Nehri boyunca Melbourne'ün önemli noktalarını keşfedeceğiz. Princes 
Köprüsü’nün altından süzülürken Herring Adası'nı, Melbourne Kriket Sahası'nı ve diğer kültürel 
mekanları keşfe çıkacağız. Turumuzun sonunda otelimize dönüş. Geceleme MELBOURNE’de. 

7. Gün/ 31 Mayıs 2023, Çarşamba   Melbourne 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Melbourne Konvansiyon Merkezi’ne 
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Konvansiyona katılmayan üyelerimiz için ekstra turumuz olacak 

 

 

8. Gün/ 01 Haziran 2023, Perşembe   Melbourne-Hobart uçuşu 08:00 09:50 
Otelimizden erken ayrılıyoruz. Havalimanına geçiyoruz ve iç hat uçuşu işlemlerimizi yapıyoruz ve 
tarifeli sefer ile Hobart’a yani Tazmanya adasına yolculuğumuz başlıyor. Hobart havalimanımıza 
varışımızı takiben, özel aracımıza binerek otelimize geçiyoruz. Otelde odalarımıza yerleştikten sonra, 
Hobart şehir turumuzu yapacağız. Küçük bir yerleşim olan Hobart’ta Marina ve çevresini rehberimiz 
eşliğinde geziyoruz. Turumuzun sonunda geceleme HOBART’ta. 

 

9. Gün/ 02 Haziran 2023, Cuma   Hobart 

Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra çevreyi keşfetmeye devam edeceksiniz. 
Sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra özel aracımızla Tazmanya’nın güneyi, Hobart’a 100 km 
mesafede yer alan Port Arthur’a gideceğiz. Tam gün sürecek turumuzda keyifli bir yolculuk bizleri 
bekliyor olacak. Yol güzergahımızda lavanta tarlaları ve yeşilin her tonu ile muhteşem manzaralar 
göreceğiz. Yolumuz üzerinde Richmond kasabasında mola vereceğiz. Burada yer alan ve mahkumlara 
yaptırılmış çok eski bir köprünün fotoğraflarını çekeceğiz. Ardından yolculuğumuza devam ederek 
Port Arthur Milli park alanına ulaşıyoruz. Port Arthur 1830 yılında inşaa edilmiş eski bir İngiliz 
hapishanesidir. Burada birbirinden ilginç hikayeleri dinleyeceğimiz yürüyüş turumuzu yapacağız. 
Günümüzde Avustralya’nın en çok ziyaret edilen turistik alanlarından biridir. Aynı zamanda da 
UNESCO Dünya kültür mirası listesindedir. Burada birçok gezilecek alan vardır. Bugün öğleden sonra 
körfezde bir tekne turumuz da olacak. Gezimizin ardından kısa serbest saatlerimiz olacak. Bugünkü 
turumuz henüz bitmedi. Özel aracımızla yol üzerinde ‘’Devil’s Kitchen’’ ve ‘’Tasman Arch’’ olarak 
bilinen seyir noktalarında fotoğraflar çekerek doğa yürüyüşü yapacağız. Daha sonra otelimize 
dönerek dinleniyoruz. Geceleme otelimizde. 

 
 



10. Gün/ 03 Haziran 2023, Cumartesi   Hobart-Sydney uçuşu 09:00 11 :45 
Otelimizden valizlerimizle ayrılıyoruz. Havalimanı varışımızın ardından bilet ve bagaj işlemlerimizi 
yapacağız. Yerel havayolları tarifeli seferi ile Avustralya ana karasına, New South Wales eyaletinin 
başkenti Sydney’e uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Varışta havalimanında karşılanmamızın ardından 
yarım günlük panoramik şehir turumuzu yapmak üzere yola koyuluyoruz. Turumuz esnasında aşıklar 
koyu, ünlü opera binası , ve Sydney’in kendine özgü havasıyla yürüyüş yapabileceğimiz Mrs. 
Macquaire chair ın da bulunduğu botanik Royal Parkında yürüyüş fırsatımız olacak. Öğleden sonra 
turumuzu bitirerek konaklayacağımız otelimize transfer oluyoruz. Giriş işlemlerimizi yaparak 
dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme SYDNEY’de. 

 

11. Gün/ 04 Haziran 2023, Pazar   Sydney / DOHA 21:00 04:55+1 

 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından turlarımıza devam ediyoruz. Şehrin 2 saat dışında 

kalan, dünyaca meşhur Hunter Valley bağlarını ziyaret edeceğiz, turumuz esnasında Şarap tatma 
imkânımız olacak. Hunter Vadisi, Sydney ve çevresinde yer alan, en güzel doğal vahşi yaşam parkları 
araında yer almaktadır. Hoş bir gün bizleri bekliyor. Turumuza öğle yemeği dahildir. Turumuzun 
sonunda havalimanına transfer. Yerel saat ile 21:00’da dönüş yolculuğumuz başlıyor. Geceleme 
uçakta. 

 
 
 
 

 

12. Gün/ 05 Haziran 2023, Pazartesi   Doha / ANKARA varış 11:45 
Yerel saat ile 04:55’te Doha’ya varış. Kısa bir beklemeyi takiben yerel saat ile 07:55’te Ankara’ya 
hareket. 11:45’te Ankara’ya varış. Turumuzun sonu. 

 
 
 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
• Qatar Havayolları ile Ankara / Melbourne – Sydney / Ankara arası, Doha aktarmalı ekonomi 

sınıfı uçak bileti 

• Melbourne’de 6 gece kahvaltı dahil standart odada konaklama 

• Melbourne’de yapılacak olan şehir turu 

• Melbourne’de konvansiyon merkezine gidiş dönüş transferler 

• Yerel havayolları ile Melbourne / Hobart arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

• Hobart’ta 2 gece kahvaltı dahil standart odada konaklama 

• Hobart’ta yapılacak olan panoramik şehir turu 
• Hobart’ta yapılacak olan Port Arthur turu 

• Yerel havayolları ile Hobart / Sydney arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

• Sydney’de 1 gece kahvaltı dahil standart odada konaklama 

• Sydney’de yapılacak olan panoramik şehir turu 

• Sydney’de yapılacak olan Hunter Valley turu, öğle yemekli 

• Türkiye’den seyahat edecek Türkçe rehberlik hizmeti 

• Tüm tur boyunca yerel rehberlik hizmetleri 



 

 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
• Yurtdışı çıkış harcı (150 TRY) 

• Programda açıkça belirtilmeyen yemekler ve dahil yemeklerde alınan içecekler 

• Kişisel harcamalar 

• Rehberlerimiz, kaptanlar, bellboylar, garsonlar vb. hizmet verenler ve tüm servisler için 
verilecek olan bahşişler 

• Vize ücretleri 

• Ücretli event aktiviteleri 


