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CITY TOUR WITH CRUISE - MORNING

ΓΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Έναρξη: 08:35 
Διάρκεια: 3.15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε μια γεύση από το Μπρίσμπεϊν σε αυτή την μισής μέρας 
ξενάγηση των τόπων και της αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζουν 
την πρωτεύουσα του Queensland. Μάθετε την ιστορία αυτού 
του ταχέως αναπτυσσόμενου κοσμοπολίτικου κέντρου και 
απολαύστε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Μπρίσμπεϊν.

Δείτε τα αξιοθέατα της ιστορικής Μπρίσμπεϊν, της τρίτης 
μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας και της πρωτεύουσας του 
Queensland, με τη φρέσκια, καινοτόμο και ζωντανή CBD της. 
Από μια μοντέρνα κουλτούρα καφέ club μέχρι τα ακμάζοντα 
καταστήματα και τα κτίρια ψαμμίτη του 19ου αιώνα, μάθετε 
την ιστορία και τον πολιτισμό πίσω από αυτό το μητροπολιτικό 
κέντρο. Δείτε το Μπρίσμπεϊν από ύψος πάνω στον Τροχό του 
Μπρίσμπεϊν, με θέα σε όλη την πόλη πριν απολαύσετε μια 
κρουαζιέρα στον ποταμό με πρωινό τσάι.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά (upon request)
- Κρουαζιέρα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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GOLD COAST HINDERLAND

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΘΕΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Έναρξη: 08:35 
Διάρκεια: 9.15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια γιγαντιαία υδάτινη παιδική χαρά με εκπληκτικές 
παραλίες σερφ, οικιστικών καναλιών και ευρύχωρα ποτάμια 
που υποστηρίζονται από βουνά τροπικών δασών και 
καταρράκτες συνδυάζονται  για να δημιουργήσουν μια ημέρα 
συναρπαστικών φυσικών αντιθέσεων.

Ας δούμε μερικά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Gold 
Coast πριν κατευθυνθείτε προς τα δροσερά τροπικά δάση 
και την απέραντη και φυσική ομορφιά του Hinterland. Δείτε 
το Palazzo Versace, τη Marina Mirage και το όμορφο Broad-
water. Επισκεφτείτε επίσης την Natural Bridge, που βρίσκεται 
στο Εθνικό Πάρκο Springbrook της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 
με εκπληκτική πανοραμική θέα και υπέροχα τροπικά δάση. 
Κατευθυνθείτε μέσα από το τοπικό δάσος για μια βόλτα στο 
Natural Bridge Falls και ταξιδέψτε στην πανέμορφη κοιλάδα Nu-
minbah.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά (upon request)

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CROCK EXPRESS TO AUSTRALIA ZOO

ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 8.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ο ζωολογικός κήπος της Αυστραλίας - μια κληρονομιά 
του Steve Irwin, φιλοξενεί την πιο απίστευτη άγρια   ζωή της 
Αυστραλίας. Μην φοβηθείτε να βρεθείτε οσο πιο κοντά γίνετε με 
εκπληκτικά ζώα!! Χειρισμός φιδιών, επίδειξη πτηνών, παράξενες 
και μεγάλες χελώνες και κροκόδειλοι θαλάσσιου νερού είναι 
μερικά απο οσα θα δείτε σε αυτό το πάρκο!! Κατευθηνθείτε 
βόρεια από Brisbane προς το Αυστραλίανο ζωολογικό κήπο 
απολαμβάνοντας τη θέα στα μαγευτικά βουνά Glasshouse που 
συνορεύει με φυτώρια ανανά και πευκοδάση καθώς ταξιδεύετε 
κατά μήκος του Steve Irwin Way σε μια γραφική διαδρομή.

Υπάρχει άφθονος χρόνος για να βιώσετε αυτό το άγριο 
“θεματικό πάρκο”. Παρακολουθήστε διάφορες παραστάσεις 
συμπεριλαμβανωμένων και της επίδειξης ταϊσματος  
κροκοδείλου και τον χειρισμό φιδιών. Οι χειριστές περπατούν 
ακόμη και με μερικά ζώα μέσα από το πάρκο, ώστε να 
μπορείτε να φτάσετε όσο πιο “κοντά και προσωπικά” γίνετε. Ο 
Ζωολογικός Κήπος της Αυστραλίας πιστεύει στη «παρατήρηση 
μέσω της συναρπαστικής εκπαίδευσης» και θα εξασφαλίσει για 
εσάς μια εμπειρία άγριας ζωής που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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GRAND BRISBANE

ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΡΕΠΕΣ
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ

Έναρξη: 08:35 
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ο ζωολογικός κήπος της Αυστραλίας - μια κληρονομιά 
του Steve Irwin, φιλοξενεί την πιο απίστευτη άγρια   ζωή της 
Αυστραλίας. Μην φοβηθείτε να βρεθείτε οσο πιο κοντά γίνετε με 
εκπληκτικά ζώα!! Χειρισμός φιδιών, επίδειξη πτηνών, παράξενες 
και μεγάλες χελώνες και κροκόδειλοι θαλάσσιου νερού είναι 
μερικά απο οσα θα δείτε σε αυτό το πάρκο!! Κατευθηνθείτε 
βόρεια από Brisbane προς το Αυστραλίανο ζωολογικό κήπο 
απολαμβάνοντας τη θέα στα μαγευτικά βουνά Glasshouse που 
συνορεύει με φυτώρια ανανά και πευκοδάση καθώς ταξιδεύετε 
κατά μήκος του Steve Irwin Way σε μια γραφική διαδρομή.

Υπάρχει άφθονος χρόνος για να βιώσετε αυτό το άγριο 
“θεματικό πάρκο”. Παρακολουθήστε διάφορες παραστάσεις 
συμπεριλαμβανωμένων και της επίδειξης ταϊσματος  
κροκοδείλου και τον χειρισμό φιδιών. Οι χειριστές περπατούν 
ακόμη και με μερικά ζώα μέσα από το πάρκο, ώστε να 
μπορείτε να φτάσετε όσο πιο “κοντά και προσωπικά” γίνετε. Ο 
Ζωολογικός Κήπος της Αυστραλίας πιστεύει στη «παρατήρηση 
μέσω της συναρπαστικής εκπαίδευσης» και θα εξασφαλίσει για 
εσάς μια εμπειρία άγριας ζωής που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά (upon request)
- Εισητήριο εισόδου 
- Κρουαζιέρα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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O’REILLY’S GREEN MOUNTAINS

ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΑ 
ΠΕΛΩΡΙΑ 
ΒΟΥΝΑ

Έναρξη: 08:35 
Διάρκεια: 9,15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το O’Reilly’s βρίσκεται στο κέντρο του δροσερού, ήσυχου 
τροπικού δάσους του Εθνικού Πάρκου Lamington της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με εκπληκτική πανοραμική θέα.

Πριν από την άφιξή σας στο O’Reilly, απολαύστε μια βόλτα κατά 
μήκος του ‘Gallery Walk,’ του μοναδικού τοπικού καταστήματος 
τέχνης και χειροτεχνίας του Mt Tamborine. Κατά την άφιξή σας 
στο O’Reilly, θα μαγευτείτε από τις κλήσεις μιας εκπληκτικής 
ράτσας ιθαγενών πτηνών, για να μην αναφέρουμε τη φιλικότητα 
και τη φιλοξενία αυτού του ξακουστού οικογενειακού ξενώνα. 

Απολαύστε τη ζωή στην κορυφή των δέντρων καθώς κάνετε 
μια βόλτα κατά μήκος του “Tree Top Walk” 16 μέτρα πάνω από 
το δάπεδο του τροπικού δάσους.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά (upon request)
- Μπορείτε να προσθέσετε γεύμα 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα
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BRISBANE HIGHLIGHTS WITH KOALA SANC-
TUARY - AFTERNOON

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΑ ΚΟΑΛΑ

Έναρξη: 12:45 
Διάρκεια: 4,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Περάστε το περίφημο XXXX Brewery και Suncorp Stadium 
στο δρόμο για το Lone Pine Koala Sanctuary, το πρώτο και 
μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Αυστραλίας για την άγρια   
φύση, για να αγκαλιάσετε ένα κοάλα και να τραβήξετε τη 
φωτογραφία σας, να χαιδέψετε ένα καγκουρό, να δείτε τους 
φασκωλόμυς, το emus και το platypus ζώο δείχνουν.

Γνωρίστε τη μοναδική φυσική μας άγρια   φύση πριν οδηγήσετε 
στη γραφική θέα του Mount Coot-tha, απολαμβάνοντας 
πανοραμική θέα προς την πόλη Brisbane και τον κόλπο More-
ton.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά (upon request)
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά 
- Φιλοδωρήματα
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TANGALOOMA DOLPHIN ADVENTURE 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΜΕ ΑΓΡΙΑ 
ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Έναρξη: 8:35 
Διάρκεια: 11.15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια αξέχαστη μέρα έξω στη φύση, όπου θα συναντήσετε  
έξυπνα παιχνιδιάρικα άγρια   δελφίνια. Ανακαλύψτε ένα τροπικό 
νησί κοντά στην κεντρική πόλη της Μπρίσμπεϊν. Ένας νικηφόρος 
συνδυασμός κρυστάλλινων θαλασσών, λευκής άμμου και 
ανέγγιχτων εθνικών πάρκων, το Tangalooma Resort στο νησί 
Moreton είναι ένα παρθένο χωριό θαυμάτων που περιμένει να 
εξερευνηθεί.

Περάστε τη μέρα σας χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα του 
θέρετρου ή δοκιμάστε να χαλαρώσετε με tobogganing. Στο 
ηλιοβασίλεμα πάρετε μια μοναδική εμπειρία με άγρια   δελφίνια 
και να απολαύσετε τη ζωή του νησίου για μια ημέρα. Ψάξτε για 
χελώνες, dugong, αστερίες και τροπικά ψάρια!

Περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Μεταφορά (upon request)
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα


