Avstralija - Oskar plus, 24 dni
Hoteli/moteli/kampiranje, zajtrk/razno
– puščavsko Rdeče jedro z osamelcema Uluru in Kata Tjuta
– nacionalni parki, pragozdovi in slapovi ter Veliki koralni greben
– koale, kenguruji, emuji in krokodili …
– starodavne zgodbe in kultura Aboridžinov

11.10.2019 do 03.11.2019
99 - Oskar Plus
Avstralija, neznana južna dežela in zadnja med celinami na poti odkrivanja Evropejcev.
Naleteli so na drugačno zemljo, drugačne ljudi, drugačne živali. Tako drugačna in hkrati tako
neustavljivo privlačna buri domišljijo še danes! S svojimi naravnimi lepotami in spektakularno
divjino, tradicionalnimi Aborigini in svetovljanskimi mesti osvaja srca sodobnih popotnikov.
Rdeče središče daje občutek, da se je čas ustavil in tam našel svoj mir in lepoto.
Predstava prelivajočih se barv oranžno rdečih odtenkov na ikonskem osamelcu Uluru je
prava magija narave! Na pohodih skozi neverjetne formacije rdečega peščenjaka se
zavemo, da smo v povsem drugem svetu … Prisluhnemo zgodbam Aboriginov, začutimo
eno najbolj starodavnih kultur sveta, polno mitov in legend.
Nacionalni parki so rdeča nit naše avstralske avanture, saj želimo raziskati tiste
neokrnjene kotičke avstralske divjine. Vstopimo v tropske gozdove in morske lagune,
sprehodimo se do vrtoglavih skalnatih pečin in prostranih razgledov, postanemo v
puščavskem osrčju Rdeče celine, zapeljemo se z ladjico po reki, polni krokodilov, kopamo se
pod mogočnimi slapovi in zaplavamo v barviti podmorski svet Velikega koralnega grebena …
Od Avstralije se poslovimo v enem najlepših mest sveta, kozmopolitanskem Sydneyu, ki nam
pomaha v slovo s podobo svoje operne hiše.
Vrhunska potovalna avantura nas popelje na veliki avstralski krog, na katerem na
lastni koži doživimo vse obraze dežele … Gre za popotniško potovanje, spanje v hostlih in na
prostem, v objemu neverjetnih razsežnosti avstralske narave … Gre za skupinski duh in
sodelovanje, raziskovalsko radovednost in željo po izjemnih doživetjih … Rdeča celina,
prihajamo!
1. in 2. dan LJUBLJANA – MELBOURNE. Zbor v Ljubljani in polet z enim ali dvema
prestopoma proti Melbournu. V primeru, da bo odhod letala z enega od bližnjih letališč, bo do

tja organiziran prevoz. Obroki in počitek na letalu. Pristanek v Melbournu. Po ureditvi
obmejnih formalnosti se odpeljemo do hotela. Nočitev. (letalo, H)
3. dan MELBOURNE – NP GREAT OTWAY – 12 APOSTOLOV – PORT CAMPBELL.
Po zajtrku potujemo po najbolj slikoviti cesti v Avstraliji, Veliki oceanski cesti. Na pot se
podamo zgodaj, spremljajo nas osupljivi razgledi na dramatično avstralsko obalo, s krajšimi
postanki se peljemo mimo slavnih surferskih obalnih mest kot so Torquay, Bells Beach in
Lorne. Obiščemo NP Great Otway, kjer se podamo na doživet sprehod … Vrnemo se na
Veliko oceansko cesto in nadaljujemo s postanki na izbranih točkah do tiste najtežje
pričakovane: 12 apostolov! Slavni skalnati osamelci se dvigujejo do 45 m visoko iz
razpenjenega oceana … Na poti do Port Campbella se ustavimo še pri Loch Ard Gorge,
izjemnem prikazu erodiranja apnenčastih obalnih klifov v nove zanimive formacije. Prihod v
obalno mestece Port Campbell, namestitev in nočitev. (H, Z)
4. dan PORT CAMPBELL – rezervat TOWER HILL – BRAMBUK – HALLS GAP. Zajtrk.
Jutranji postanek pri zadnji atrakciji Velike oceanske ceste, Londonskem oboku, nekdanjem
Londonskem mostu, preden se je del odlomil in padel v morje … Nato obiščemo naravni
rezervat Tower Hill, kjer spoznamo tiste ljubke avstralske endemične živalce, kot so koale,
emuji in kenguruji. Zapustimo obalo in se odpeljemo v notranjost vse do NP Grampiansa in
kulturnega centra Brambuk, kjer vstopimo v kulturo Aboridžinov. Prisluhnemo njihovim
zgodbam, okusimo njihovo hrano, seznanimo se z njihovo zgodovino in umetnostjo. Bi vrgli
pravi bumerang ali pihnili v didgeridoo? Namestitev in nočitev. (H, Z)
5. dan HALLS GAP – NP GRAMPIANS – MOUNT GAMBIER. Zajtrk. Že zgodaj zjutraj se
podamo na raziskovanje NP Grampians. Sprehod nas vodi mimo več vrtoglavih razgledišč
vrh klifov vse do Čeljusti smrti – občudujte dih jemajoč pogled na Viktorijino dolino, a ne
stopite preblizu roba! Poiščemo še MacKenziejeve slapove, ki so bogati z vodo tekom celega
leta. Vožnja v mestece Mount Gambier, ki leži na pobočju vulkana. Nočitev. (H, Z)
6. dan MOUNT GAMBIER – NP COORONG – ADELAIDE. Po zajtrku obiščemo glavno
mestno zanimivost, fotogenično Modro jezero, ki je nastalo v kraterju izumrlega vulkana. Pot
nadaljujemo 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. (H, Z)
7. dan ADELAIDE – CLARE VALLEY – PORT AUGUSTA. Zajtrk. Odpeljemo se v
vinorodno dolino Clare Valley, kjer obiščemo eno izmed tamkajšnjih vinarn. Izvemo vse o
avstralskem pridelovanju vina in pokusimo nekaj najboljših. Za Avstralce je to rizling, sledita
cabernet sauvignon in shiraz. Vožnja v Quorn, namestitev in nočitev. (H, Z)
8. dan PORT AUGUSTA – WILPENA POUND – BELTANA. Po zajtrku se podamo na
enega bolj impresivnih sprehodov, stopili bomo v 800 milijonov let star naravni amfiteater,
vrezan v pogorje NP Flinders Ranges. To je sveti kraj aboridžinskega ljudstva

Adnyamathana. Spoznali bomo tudi zgodovino in umetnost tega ljudstva, ki živi tu že več
deset tisoč let. Med pohajanjem po neverjetni pokrajini bodimo pozorni, morda uzremo
kenguruja ali emuja. Vožnja v Beltano in nočitev. (H, Z)
9. dan BELTANA – SLANO JEZERO EYRE – WILLIAM CREEK. Zajtrk. Potujemo ob
stari ghanski železnici mimo ostankov mest prvih naseljencev … Postanemo ob avstralskem
največjem jezeru, to je slano jezero Eyre. Večino leta je suho, le plast soli belo blešči v
vročem soncu. Po monsunu pa se napolni z vodo in postane kraj gnezdenja številnih vrst
ptic, med njimi pelikanov. Kosilo. Po želji si lahko privoščite enourni panoramski polet nad
jezerom Eyre (za doplačilo). Kaj pa kopanje v odročnih termalnih vrelcih? Vožnja v William
Creek in nočitev. (H, Z)
10. dan WILLIAM CREEK – COOBER PEDY. Zajtrk. Vožnja preko puščavske avstralske
notranjosti v edinstveno rudarsko mesto Coober Pedy, svetovno prestolnico opalov.
Obiščemo rudnik, spoznamo proces kopanja opalov in njihovo pomembnost. Prebivalci so se
prilagodili neizmerni vročini avstralske notranjosti na izviren način: svoje domove so si
izkopali kar pod zemljo. Tudi mi uidemo nepopustljivi vročini, saj nocoj prespimo v
podzemnem hotelu – enkratna življenjska priložnost! (H, Z)
11. dan COOBER PEDY – ULURU (AYERS ROCK)(UNESCO). Zgodnji zajtrk.
Celodnevna vožnja nas nagradi z vrhunskim doživetjem avstralske ikone: pred očmi se nam
zariše večni osamelec Ayers Rock ali Uluru v oranžno-rdečih odtenkih. Kaj smo res tu?
Obiščemo aboridžinski kulturni center, kjer spoznamo zgodovino, verovanja, tradicijo in
sodoben način njihovega življenja ter obkrožimo to sveto goro in se sprehodimo. Kakšne
barve med sončnim zahodom! Magija narave! Prespimo v preprostem kampu/lodgu v
objemu Rdeče dežele. (O, Z)
12. dan ULURU – KINGS CREEK. Vstanemo še pred sončnim vzhodom, saj ne želimo
zamuditi predstave prelivanja barv na Uluruju v tem posebnem času dneva. Nadaljujemo z
vožnjo do znamenitih skalnih formacij gore Olgas oz. Kata Tjute. Občudujemo domišljijske
formacije rdečega peščenjaka in poslušamo zgodbe ljudstva Anangu. Izvemo, zakaj je to
tako svet kraj. Zajtrk na poti v naravi. Mini treking (do 2 uri) v Dolino vetrov. V Yulari
poiščemo mesto za kosilo, nato nadaljujemo Kings Canyonu. Nastanitev v ali okolici Kings
Creeka, kjer se nastanimo v lodgu. (O, Z)
13. dan KINGS CREEK – ALICE SPRINGS. Zajtrk. Odhod v Kraljevi kanjon, ki je de lNP
Watarrka. Uživam ov naravnem amfiteatru in opravimo krožni treking (Rim Walk, 6 km/3h
hoje). Vrnitev v kamp nekaj počitka in časa za kosilo ter nadaljevanje proti Alice Springsu,
geografskemu središču Avstralije. Nastanitev v hotelu in prosto za večerjo, možnosti je
veliko. (H, Z)
14. dan ALICE SPRINGS. Po zajtrku dopoldanski ogled znamenitosti Alice Springsa,
sprehod po glavnih ulicah do Anzac Hilla, kjer se ponuja lep razgled na mesto in okolico. Po

želji ogled telegrafske postaje, ki stoji na kraju prve poselitve mesta in drugih znamenitosti.
Prosto popoldne za individualne oglede (možnost obiska Alice Springs Reptile Centra, Royal
Flying Doctor Centra in muzeja) in sprostitev v mestu. Nočitev. (H, Z)
15. dan ALICE SPRINGS – let v DARWIN. Prosto dopoldne za raziskovanje Alice
Springsa ali počitek. Popoldanski polet v Darwin. Prevoz do hotela in nočitev. (H, Z)
16. dan DARWIN – NP KAKADU (UNESCO). Zgodaj zjutraj se vkrcamo v predelan
tovornjak-džip in se odpeljemo po brezpotjih v avstralsko divjino – čaka nas NP Kakadu.
Najprej se podamo na razburljivo križarjenje po reki Mary, kajti tu živi največja koncentracija
krokodilov na svetu, njena močvirja pa so dom več kot 30 vrst pticam! Po kosilu se
sprehodimo do najbolj slavnih skalnih poslikav v Avstraliji, do skalnatega Ubirrja. Od tu se
odpira tudi neverjeten pogled na pokrajino, točno tisti iz filma Krokodil Dundee … Za konec
obiščemo aboridžinski center obrti, kjer ustvarja več kot 200 umetnikov in obrtnikov;
občudujemo njihovo delo in spoznamo notranji pomen njihovih izdelkov. Večerja. Nočitev v
naravi – kampiramo v spalnih vrečah. (O, KV, ladjica)
17. dan NP KAKADU – slapovi – GARNAMARR. Zajtrk. Pred nami je cel dan
raziskovanja. Doživet pohod nas popelje vse do slapov Twin Falls in komaj čakamo, da se
okopamo pod dvojčkoma! Po prijetni osvežitvi nadaljujemo do slapov Jim Jim. Kateri je
mogočnejši? Kako paše skok v tolmun! Po kosilu sledi vožnja do safari kampa v
Garnamarru. BBQ Večerja s krokodilom in nočitev v naravi – kampiramo v spalnih
vrečah. (O, ZKV)
18. dan GARNAMARR – JABIRU. Zgodnji zajtrk. Napotimo se proti kulturnemu centru
Warradjan, kjer izvemo več o Aboridžinih, ki bivajo na območju Kakaduja. Zatem sprehod v
naravi po soteski Barramundi ob kristalno čisti vodi. Kopanje v tolmunčkih. Sproščen
popoldan in nastanitev v nastanitvi v okolici Jabiruja. Nočitev v spalkah v ali izven šotora v
kampu brez elektrike. To je to – odklop. (O, ZKV)
19. dan JABIRU – ARNHEMLAND (Aboridžini ekskluzivno) – DARWIN. Zajtrk. Obisk
Aboridžinov na območju Arnhema. Obisk območja je ekskluziven samo za določene skupine
in mi smo ena od njih. Lokalni vodnik nam pokaže skalne poslikave, ki so najbrž najbolje
ohranjene in celovite na celem kontinentu. Čaka nas izjemen pogled z vrha hriba na ravnico z
bilabongi (vrsta jezera) in pticami pod nami. Pravi neokrnjen in miren pogled na Avstralijo,
kot si ga želimo. Vožnja v Darwin, kamor prispemo pozno popoldan. Namestitev in
nočitev. (H, ZK)
20. dan DARWIN – let v CAIRNS – izlet v KURANDO. Zajtrk. Jutranji let v Cairns. Po
pristanku se odpravimo v avstralski tropski deževni gozd. Vožnja z gondolo je doživetje zase,
saj gondola potuje tik nad gozdom in se večkrat ustavi za pristne stike z ohranjenim
pragozdom. Pred našimi očmi se bodo slikali prizori mogočnih slapov … Postanek v vasici
Kuranda … Vrnitev v Cairns, namestitev in nočitev. (H, Z, letalo, gondola)

21. dan CAIRNS – izlet na VELIKI KORALNI GREBEN (UNESCO). Zajtrk. Ladjica nas
popelje na celodnevni izlet do največjega koralnega grebena na svetu! Vleče se 2.300 km
vzdolž obale Queenslanda, sestavlja ga okoli 3.000 posameznih grebenov in otočkov.
Neprecenljivo bogastvo tega živopisnega sveta se skriva pod morsko gladino, zato si
nadenemo maske in dihalke in “odsnorklamo” morskim dogodivščinam naproti! Kosilo na
ladjici. Prost večer v Cairnsu in nočitev. (H, Z, ladjica)
22. dan CAIRNS – let v SYDNEY. Po zajtrku poletimo v Sydney, eno najlepših pristaniških
mest na svetu. Leži ob razčlenjenem pacifiškem zalivu, ki se kot dlan z razprtimi prsti zajeda
v obalo. Čeprav ni glavno mesto, pa je najstarejše, največje in najpomembnejše mesto
Avstralije. Popoldan se vzpnemo na Sydney Tower z neverjetnim razgledom na mesto. Skozi
botanične vrtove se sprehodimo do operne hiše (UNESCO) – arhitekturne mojstrovine in
simbola mesta. Namestitev in nočitev v hotelu. Užijemo zadnji avstralski večer. (H, Z, letalo)
23. in 24. dan SYDNEY – LJUBLJANA. Zajtrk. Dopoldan se sprehodimo v marino Darling
Harbour z živahnim vzdušjem. Po želji ogled akvarija (za doplačilo) z nazornim prikazom
avstralskega morskega življenja, vključno z morskimi psi. Vožnja na letališče in polet proti
Evropi. Pristanek v Ljubljani ali bližnjem letališču (v tem primeru organiziran prevoz do
Ljubljane). Konec nepozabnega potovanja. (Z, letalo)
Vrstni red ogledov in programa se lahko tudi spremeni glede na konkretne
razmere.
Z doplačilom možnost podaljšanja potovanja v Singapurju ob povratku. Vodnik
potuje z glavnino skupine domov, razen v primeru, da bo potnikov na podaljšku več
kot 8.
Program podaljška:
23. dan SYDNEY. Zajtrk. Dopoldan se sprehodimo v marino Darling Harbour z živahnim
vzdušjem. Po želji ogled akvarija (za doplačilo) z nazornim prikazom avstralskega morskega
življenja, vključno z morskimi psi. Za slovo od mesta se vkrcamo na ladjico in se popeljemo
na spektakularno vožnjo po Sydneyskem zalivu. Prost večer. (H, Z)
24. dan SYDNEY – let v SINGAPUR. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče in polet proti
Singapurju. Predviden večerni pristanek v Singapurju in vožnja v hotel. Nastanitev in
nočitev. (H, Z)
25. in 26. dan SINGAPUR. Dva dneva za raziskovanje Singapurja. Tu sta futuristična
Marina Bay z večernim spektaklom luči in Gardens by the Bay, ena najbolj impozantnih
zgradb na svetu. Pa Clarke Quay – predel ob reki z restavracijami in bari. V Singapurju si jo
moč ogledati tudi zabaviščni park Universal Studios ali zaviti v kitajsko četrt ali celo na plažo
Sentosa. Več kot dovolj za polna dva dni. Brez nočitve, saj se okrog 22h odpravite na

letališče in (predvideno) ob 1:30 naslednjega dne odletite proti Evropi (H, Z) (Z)
27. dan SINGAPUR – LJUBLJANA. Polet s prestopom v Ljubljano oz. na okoliško letališče
(v tem primeru še vožnja do Ljubljane). Konec nepozabnega potovanja. (letalo)
Podaljšek vključuje: 1x nočitev z zajtrkom v Sydneyju, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3-4*,
povratni transfer z letališča v Singapurju, prevoz do Ljubljane (če ob povratku ni prihod v
Ljubljane).
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po razpisnem programu

Redna cena
5550 EUR

Aktualna cena
5550 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 9 - 14 oseb

240,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za izpolnitev obrazca eVisitor
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za podaljšek v Singapurju (v dvoposteljni sobi)
Doplačilo za podaljšek v Singapurju (v enoposteljni sobi)
Zdr. zav. Mondial, do 30 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

15,00 EUR
690,00 EUR
60,00 EUR
4,56 %
290,00 EUR
390,00 EUR
31,79 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine, tri notranje lete po Avstraliji (Alice Springs-Darwin, Darwin-Cairns,
Cairns-Sydney), prevoz do bližnjega letališča (v primeru, da odhod/prihod ni Ljubljana),
nočitve in prehrano glede na spodnji opis, vse prevoze in oglede po programu (vsi vključeni
izleti in vstopnine spodaj), slovensko vodenje in lokalni vodniki.
Vključeni izleti: obisk vinarne z degustacijo vin v Clare Valley, obisk rudnika v Coober
Peddyju, vsi izleti po NP Kata Tjuta s prepustnico, 4-dnevni vodeni obisk v NP KakaduArnhem z Aboridžini, gondola v Kurandi (SkyRail), izlet na Veliki koralni greben z ladjico,
vstopnino na Sydney Tower, vstopnine po programu, stroške priprave in organizacije
potovanja.
Namestitev in prehrana: 16 nočitev v dvoposteljnih sobah v hotelih 2-3* ali motelih, 2
nočitvi v lodgu okrog Uluruja (koče z več sobami), 3 nočitve na prostem (v šotorih in spalnih
vrečah, spanje v naravi), prehrana po programu.

Prevoz: prvih 13 dni se vozimo z najetim vozilom (odvisno od števila prijavljenih je to kombi
ali minibus, ki ga vozi slovenski ali avstralski voznik). Kasneje potujemo z letali ter vozili in
vozniki lokalnih partnerjev.
VIZE: Potnik mora pred potovanjem izpolniti elektronski obrazec “eVisitor”, ki je
dostopen na spletnem naslovu http://www.immi.g52ov.au/e_visa/evisitor.htm. Obrazec lahko
ob doplačilu in predložitvi kopije potnega lista izpolnimo tudi v Agenciji Oskar.
ZDRAVJE: Cepljenje proti rumeni mrzlici je za vstop v državo pogojno obvezno, in sicer za
popotnike, ki so se nahajali na območju rumene mrzlice oziroma prihajajo iz držav, v katerih
je ta bolezen razširjena. Več na http://www.zdravinapot.si.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je
z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 9
PRIPRAVA POTOVANJA: 13.02.2019
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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