
 

 

AVSTRALIJA self-drive 21 dni 
 

Individualno potovanje  

 
Avstralija je dežela, ki si zasluži v načrtu vsakega potovalca prav posebno mesto. Dežela brezmejnih prostranstev, 
obdana z morjem in kronana z bajnimi lepotami, ki segajo od prvinske puščave preko deževnih gozdov do stotin 
kilometrov belih plaž. Tu prostrane puščave skrivajo zaklade tisoče let zgodovine, avtohtoni prebivalci pa so v njenem 
osrčju ohranili stare navade še do danes. Avstralija je več kot le obisk Sydneyja ali sončni zahod ob Uluruju. Je več 
kot osupljive lepote Velikega koralnega grebena in večna pomlad Zahodne obale. Avstralija je skupek vseh teh 
doživetij, ki jih v popolno celoto združi simpatična odprtost domačinov, vrhunska kulinarika z vplivi z vsega sveta, ter 
odlična klima. 
 

 
                         

KLIMA 

Avstralija ima dve klimatski coni - tropski pas in zmerno topel pas. Tropski pas na severu, obsega okoli 40 odstotkov 
države in doživlja dve sezoni - mokro poletje in suha zima. Ljubitelji sonca, peska in morja ne boste želeli zamuditi 

poletja v Avstraliji. Pomlad in jesen sta najboljši čas za bush sprehode in odkrivanje narave. Avstralske zime (od 
junija do avgusta), so praviloma blage, vendar boste našli sneg tudi na področju južnih gorskih regij. Vendar še 

vedno dovolj tople, da obiščete Avstralijo. 

 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

Stil: individualno potovanje 

1. dan MELBOURNE. Prihod v Melbourne. Po opravljenih carinskih in policijskih formalnostih sledi prevoz do vašega 
hotela. Prosto za samostojno raziskovanje mesta. Predviden: Travelodge Melbourne Southbank. Nočitev. (H) 

 

2. – 3. dan MELBOURNE. Zajtrk. V Melbournu je veliko stvari za imeti rad - samo vprašajte domačine. To prefinjeno 
svetovno mesto v jugovzhodnem kotu celinske Avstralije navdihuje globoko strast pri tistih, ki tam živijo. Melbourne 

slovi kot ena izmed najbolj prijetnih mest na svetu, slovi po živahni energiji, restavracijah, modnih butikih, 
nahajališčih v kavarnah, kulah, nepremagljivih galerijah, prostornih parkih in notranjih predmestjih, podobnih vasi, 

od katerih ima vsak svoj poseben značaj. Melbourne je star manj kot 200 let in nikoli ne sedi. Sodobni, najsodobnejši 

modeli dodajajo fascinantni mešanici arhitekture dediščine in zagotovijo, da se obzorje stalno spreminja. Nočitev. 
(H, Z) 

 
 

https://www.travelodge.com.au/hotel/melbourne-southbank/


 

 

Možni izleti/ogledi (za doplačilo): 

• celodnevni panoramski voden ogled mesta Melbourne, cena na osebo od 60 €, 

• celodnevni Philip Island – pingvini, kenguruji in koale, cena na osebo od 120 €, 

• jutranji Melbourne in Eureka tower, cena na osebo od 60 €. 
 

4. dan MELBOURNE – NP GREAT OTWAY – 12 APOSTOLOV – PORT CAMPBELL. Po zajtrku prevzamete 
vozilo in potujete po najbolj slikoviti cesti v Avstraliji, Veliki oceanski cesti. Na pot se podate zgodaj, spremljajo vas 

osupljivi razgledi na dramatično avstralsko obalo, s krajšimi postanki se peljete mimo slavnih surferskih obalnih mest 

kot so Torquay, Bells Beach in Lorne. Obiščete NP Great Otway, kjer se podate na doživet sprehod… Vrnete se na 
Veliko oceansko cesto in nadaljujete s postanki na izbranih točkah do tiste najbolj težko pričakovane: 12 apostolov! 

Slavni skalnati osamelci se dvigujejo do 45 m visoko iz razpenjenega oceana … Na poti do Port Campbella se ustavite 
še pri Loch Ard Gorge, izjemnem prikazu erodiranja apnenčastih obalnih klifov v nove zanimive formacije. Prihod v 

obalno mestece Port Campbell, namestitev in nočitev. Predviden: Best Western, Great Ocean Road Inn (Z, H)     

 

 
 

5. dan PORT CAMPBELL – rezervat TOWER HILL – BRAMBUK – HALLS GAP. Jutranji postanek pri zadnji 
atrakciji Velike oceanske ceste, Londonskem oboku, nekdanjem Londonskem mostu, preden se je del odlomil in padel 

v morje … Nato obiščete naravni rezervat Tower Hill, kjer spoznate tiste ljubke avstralske endemične živalce, kot so 
koale, emuji in kenguruji. Zapustite obalo in se odpeljete v notranjost vse do NP Grampiansa in kulturnega centra 

Brambuk, kjer vstopite v kulturo Aboriginov. Prisluhnete njihovim zgodbam, okusite njihovo hrano, seznanite se z 

njihovo zgodovino in umetnostjo. Bi vrgli pravi bumerang ali pihnili v didgeridoo? Namestitev in nočitev. Predviden: 
Gariwerd Motel (H) 

 
6. dan HALLS GAP – NP GRAMPIANS – MOUNT GAMBIER. Že zgodaj zjutraj se podate na raziskovanje NP 

Grampiansa. Sprehod vas vodi mimo več vrtoglavih razgledišč vrh klifov vse do Čeljusti smrti – občudujte dih jemajoč 

pogled na Viktorijino dolino, a ne stopite preblizu roba! Poiščete še MacKenziejeve slapove, ki so bogati z vodo tekom 
celega leta. Vožnja v mestece Mount Gambier, ki leži na pobočju vulkana. Nočitev. Predviden: Best Western 

Southgate Motel (H)  
 

7. dan MOUNT GAMBIER – NP COORONG – ADELAIDE. Obiščete glavno mestno zanimivost, fotogenično Modro 
jezero, ki je nastalo v kraterju izumrlega vulkana. Pot nadaljujete do NP Coorong, ki je poznan po svojem edinstvenem 

sistemu peščin in lagun in je dom številnim vrstam ptic. Prava paša za oči! Vožnja v glavno mesto Južne Avstralije, 

obmorski Adelaide. Namestitev in nočitev. Predviden: Majestic Minima (H) 
 

https://greatoceanroadmotorinn.com/
http://www.gariwerdmotel.com.au/
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-mount-gambier/best-western-southgate-motel/propertyCode.90782.html
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-mount-gambier/best-western-southgate-motel/propertyCode.90782.html
https://www.minimahotel.com.au/


 

 

8. dan ADELAIDE – ULURU (AYYERS ROCK)(UNESCO). Zajtrk. Prevoz na letališče. Oddaja avtomobila in sledi 
notranji polet v središče avstralske ikone: pred očmi se vam zariše večni osamelec Uluru v oranžno-rdečih odtenkih 

sončnega zahoda! Magija narave! Kaj ste res tu? Tak dogodek kliče po zdravici, nazdravite s penečim vinom. Prespite 
tu, pod zvezdnatim nebom in v objemu Rdeče dežele. Predviden: Outback Pioneer (Z, H) 

 

9. dan ULURU. Vstanete še pred sončnim vzhodom, saj ne želite zamuditi predstave prelivanja barv na Uluruju v 
tem posebnem času dneva. Danes se največjemu kamnitemu osamelcu na svetu povsem približate. Odpravite se na 

pohod po poti Mala na SZ strani Uluruja. Občudujete domišljijske formacije rdečega peščenjaka in poslušate zgodbe 
ljudstva Anangu. Izveste zakaj je to tako svet kraj. Po kosilu obiščete Aboriginski kulturni center, kjer spoznate 

zgodovino, verovanja, tradicijo in sodoben način njihovega življenja. Večerja v naravi sredi puščave. Nočitev. (H, V)  

  
10. dan ULURU – KATA TJUTA (MT. OLGAS). Odpravite se do znamenitih skalnih formacij gore Olgas oz. Kata 

Tjute. Sprehodite se skozi prelepo Dolino vetrov (v kolikor vam bo vročina dopuščala), da doživite "avstralsko rdečo" 
od blizu. Kajti nikjer na svetu ni peščenjak tako rdeč kot tu. Po želji si lahko privoščite panoramsko vožnjo s 

helikopterjem nad Kraljevim kanjonom (za doplačilo). Nočitev. (H)  
 

11. dan ULURU – KINGS CREEK. Jutranji pohod po Kraljevem kanjonu, ki je del NP Watarrka. Uživate v naravnem 

amfiteatru, severnih in južnih stenah ter skrivnem Rajskem vrtu. Po želji zajahate kamele (za doplačilo). Namestitev 
in nočitev. (H)  

 
12. dan KINGS CREEK – let v SYDNEY. Zgodaj zjutraj sledi polet v Sydney. Po opravljenih carinskih formalnostih 

sledi prevoz do vašega hotela. Prosto. Predviden hotel: Mercure Sydney. Nočitev. (H) 

 

 
 

13. – 16. dan SYDNEY. Sydney ni glavno, je pa najstarejše, največje ter poslovno najpomembnejše avstralsko 
mesto, kjer živi in dela skoraj 5 milijonov ljudi. S svojo lego na bregovih členovitega zaliva Tihega oceana se kot dlan 

s številnimi prsti zajeda v celino. Jedro mesta je predel The Rocks, v bližini pa so slovita Opera, pristaniški most, ki 
mu ljubkovalno pravijo tudi »obešalnik«, pristanišče Circular Quay, pa prostrani botanični vrtovi in živahno pristanišče 

Darling Harbour. Za večerjo priporočamo za en večer odhod v vrtečo restavracijo, ki se nahaja na vrhu Sydneyjskega 

stolpa, kjer boste uživali v dobri hrani s spektakularnim razgledom na večerni Sydney. Prosti dnevi za samostojno 
raziskovanje mesta in okolice. Nočitev. (Z, H) 

 
Možni izleti/ogledi (za doplačilo): 

• celodnevni panoramski voden ogled mesta Sydney, cena na osebo od 80 €, 

• vzpon na Sydneyjski stolp, cena na osebo od 120 €, 

• Jervis Bay, križarjenje in opazovanje delfinov, cena na osebo od 150 €, 

• Novoletno križarjenje – MV Jerry Bailey (vključuje praznovanje in večerjo), cena na osebo od 540 €, 

https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneer-hotel
http://www.mercuresydney.com.au/


 

 

• celodnevni izlet v Modre gore, postanek tudi v Featherdale Wildlife parku, kjer so za ogled tipične avtohtone 

avstralske živali – koala, kenguru, emu, mali pravljični pingvin, wombat, različni ptiči in plazilci,  cena na 
osebo od 150 €. 

 
17. dan SYDNEY – CAIRNS. Zajtrk. Odhod do letališča in polet proti Cairnsu. Vožnja do hotela. Tu so možnosti 

odprte za doživljanje različnih znamenitosti. Prosto za samostojno raziskovanje. Zvečer se lahko sprehodite do peš 

cone Esplanade, kjer je ogromno restavracij, barov, pubov in nočnih klubov... Predviden: Bay Village Tropical Retreat. 
Nočitev. (Z, H) 

 

 
 

18. – 20. dan CAIRNS. Zajtrk in prosto za samostojno raziskovanje okolice. En dan je vključen celodnevni 

organiziran izlet na Veliki koralni greben. Neprecenljivo bogastvo tega živopisnega sveta se skriva pod morsko 
gladino, zato si nadenemo maske in dihalke in "odsnorklamo" morskim dogodivščinam naproti! Nočitev. (Z, H) 

 
Možni izleti/ogledi (za doplačilo): 

• predlagamo obisk parka Hartley Crocodile Adventure, kjer vas čaka plovba po močvirju Melaleuca, naravnem    

habitatu morskih krokodilov. Na farmi krokodilov boste z varne razdalje uživali v pogledu in predstavi teh 
mogočnih živali. Cena na osebo od 80 €, 

• priporočamo izlet / prevoz na železniško postajo Freshwater. Potovanje z vlakom po panoramski železnici na 

planoto nad Cairnsom, do starega rudarskega mesta Kuranda z očarljivim starim jedrom in stojnicami z 

avtentičnimi spominki. Popoldan spust z žičnico do prve postaje za ogled razstave rastlin in ekologije 
deževnega pragozda. Nadaljevanje poti v dolino do jezer Caravonica, kjer boste obiskali pleme Aboriginov 

Tjapukai. Predstavitev njihove zgodovine in verovanj v posebnem avditoriju nato pa ogled folklorne 
predstave in spretnosti v metanju puščic in bumerangov. Cena na osebo od 130 €, 

• priporočamo izlet / 4WD Cape Tribulation, Daintree & Mossman Gorge, raziskovanje deževnega gozda. Cena 

na osebo od 160 €. 

 
21. dan CAIRNS – SYDNEY. Zajtrk. Prosto do odhoda. Nato sledi prevoz do letališča Cairns za nadaljevanje leta 

v Sydney in od tu naprej nadaljujete lasten polet proti domu. (Z) 
 

 
 

 

 

http://www.bayvillage.com.au/


 

 

** Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz 
okoliških letališč znaša 1100,00eur.** 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:                       od             2.970,00 EUR 
 

Cena pri (2 udeležencih) vključuje: prevoz letališče-hotel Melbourne in Sydney ob prihodu, prevoz letališče-
hotel-letališče v Ayers Rock-u in Cairns, transfer hotel-letališče v Sydney-u, 20x nočitev glede na opis v programu, 

prehrana po programu, najem avtomobila (kategorija SUV, Ford Ecosport ali podobno, od 5. dne do 9. dne 
potovanja), izlet na Veliki koralni greben s kosilom, večerja v puščavi,  izlet v Kata Tjuta, izlet 10. dan potovanja, 

izlet po Kraljevem kanjonu, stroške organizacije in priprave potovanja. 

 
Opozorilo! V programu navedeni izleti so vodeni tako, da se pridružite že obstoječim skupinam tam – v primeru, da 
na določene dni ni razpisanih skupin bodo izleti vodeni kot privat, kar pomeni, da se lahko poviša tudi cena. Več info 
prejmete ob fiksni  rezervaciji. Prav tako v programu potovanja niso vključeni potrebni notranji leti: Adelaide – Uluru 
– Sydney – Cairns, 
 
Doplačila po želji:  

- odstopnina v primeru višje sile: 4,05 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Vizum za Avstralijo je potreben. Pridobite jo lahko prek spleta – tukaj. Za doplačilo 20 eur na osebo vam jo 

uredimo z naše strani.  Potrebujete najmanj še 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja.  
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na 
vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠT OSEB: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/651-/eVisitor-Online-application
http://www.nijz.si/

