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1η μέρα: Λάρνακα -Αθήνα – Μελβούρνη 
Αναχώρηση από την Λάρνακα για την Αθήνα. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την  πτήση 
μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Μελβούρνη. 
 
2η μέρα : Μελβούρνη  
Άφιξη αργά το βράδυ στη Μελβούρνη, την πόλη με τον έντονο ελληνικό χαρακτήρα και 
δεύτερο πιο σημαντικό αστικό κέντρο της Αυστραλίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : Μελβούρνη 
Πρωινή ξενάγηση στη Μελβούρνη, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βικτόρια, που θεωρείται 
σαν η 3η μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο λόγω των χιλιάδων ελληνικής καταγωγής 
κατοίκων της. Πέρα από αυτό, η Μελβούρνη είναι ίσως η ιδανική μεγαλούπολη αφού οι 
ουρανοξύστες και τα κομψά κτίρια του κέντρου της συνδυάζονται ιδανικά με τα καταπράσινα 
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και καλοσχεδιασμένα προάστιά της. Το ιστορικό κέντρο της πόλης γύρω από την περίφημη  
 
 
 
Σουόνστον Στριτ, η ελληνική περιοχή στο κέντρο της πόλης, το αριστοκρατικό Paris End με το 
κτίριο του κοινοβουλίου της πολιτείας, η περιοχή των Βοτανικών κήπων με το μνημείο των 
πεσόντων στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Εξοχικό του Κάπταιν Κουκ, ο Ιρλανδικός 
καθολικός Καθεδρικός Ναός του Αγ. Πατρικίου, το περίφημο MCG – Melbourne Cricket 
Ground όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956, οι όχθες του Γιάρα ποταμού που 
διασχίζει την πόλη και το κομψό προάστιο της Σαίντ Κίλντα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που 
θα επισκεφθούμε στη διάρκεια της ξενάγησής μας. Απόγευμα ελεύθερο για το πλούσιο 
εμπορικό κέντρο της πόλης με τα κομψά καταστήματα. Αμέσως μετά το δείπνο μας, μια 
βραδινή βόλτα στις όχθες του ποταμού Γιάρα με τα σικ καφέ και μπαρ, είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να κλείσει η γνωριμία μας με την υπέροχη αυτή μητρόπολη της Ωκεανίας. 
 
4η μέρα : Μελβούρνη – Σύδνεϋ 
Σήμερα πετάμε για την απόλυτη μεγαλούπολη της Αυστραλίας, το Σύδνεϋ. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Η βραδινή μας βόλτα έως το λιμάνι της πόλης με την 
φημισμένη Όπερα και την διάσημη γέφυρα του λιμανιού, είναι μία ιδανική πρώτη επαφή με τα 
θέλγητρα της υπέροχης αυτής πόλης που πάντα ψηφίζεται σαν μία από τις πιο όμορφες του 
κόσμου. 
 
5η μέρα : Σύδνεϋ 
Θαυμάσιο τοπίο με εξαιρετικές εναλλαγές των δαντελωτών κολπίσκων με την ξηρά, εμπνευσμένη 
αρχιτεκτονική με κτίρια ορόσημα αλλά και μοντέρνους κομψούς ουρανοξύστες, αριστοκρατικά 
προάστια με άλλοτε μοντέρνο και άλλοτε βικτωριανό ύφος συνθέτουν το παζλ μιας πόλης 
ξεχωριστής που δίκαια κατατάσσεται στις «παγκόσμιες» πόλεις του κόσμου μας. Η ολοήμερη 
ξενάγησή μας είναι αποκαλυπτική: Η γραφική περιοχή Ροκς εκεί που εγκατασταθήκαν οι πρώτοι 
άποικοι στις αρχές του 18ου αιώνα, η διάσημη Όπερα της πόλης (εξωτερικά) σε πρωτοποριακό 
σχήμα αμοιβάδας, η περίφημη κρεμαστή Γέφυρα του Λιμανιού, το Υπερμοντέρνο Ντάρλιγκ 
Χάρμπορ με τα δεκάδες μαγαζιά καφέ και εστιατόρια, το “downtown” με τους ουρανοξύστες να 
αναμιγνύονται με τα κτίρια της Βικτωριανής εποχής, οι κοσμοπολίτικες παραλίες και τα 
αριστοκρατικά προάστια Ελίζαμπεθ Μπέυ, Ρόουζ Μπέυ και Μποντάι, εδώ που έχουν τα σπίτια 
τους οι πλουσιότεροι κάτοικοι της πόλης καθώς και το Γκαπ εδώ που ο κόλπος του Σύδνεϋ 
καταλήγει στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι τα κυριότερα σημεία που επισκεπτόμαστε. 
 
6η μέρα : Σύδνεϋ 
Μέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την πόλη κόσμημα, να περπατήσετε στις κοσμοπολίτικες 
λεωφόρους της, να κάνετε τα ψώνια σας ή κάποια (προαιρετική) εκδρομή στην πρωτεύουσα 
της Αυστραλίας Καμπέρα ή στα κοντινά Blue Mountains. 
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7η μέρα : Σύδνεϋ – Άγιερς Ροκ Αλλαγή σκηνικού σήμερα καθώς πετάμε στο 
γεωγραφικό κέντρο της απέραντης χώρας εδώ που βρίσκεται ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα 
της Αυστραλίας, το ξακουστό Άγιερς Ροκ. Αμέσως μετά την άφιξή μας ξεκινάμε με την 
επίσκεψη στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ουλούρου που φιλοξενεί αυτό το μοναδικό 
βράχο που έχει φωτογραφηθεί όσο ελάχιστα άλλα αξιοθέατα της Ωκεανίας. Η μέρα μας θα 
ολοκληρωθεί εντυπωσιακά, καθώς θα παρατηρούμε τις ασύλληπτες αποχρώσεις που 
ξετυλίγονται όσο το αδύναμο φως της δύσης του ήλιου χαμηλώνει σε ένταση 
παραλλάσσοντας διαφορετικές πτυχές του χρωματικού φάσματος πάνω στα επιβλητικά 
βουνά Όλγας καθώς και στο ίδιο, το μοναδικό Ayers Rock. Όλα αυτά φυσικά συνοδεύονται 
από τις φυσαλίδες της εκλεκτής σαμπάνιας που ταιριάζει απόλυτα με την περίσταση. 

 

η 
8η μέρα : Άγιερς Ροκ – Άλις Σπρινγκς 
Η μέρα μας σήμερα θα ξεκινήσει… αξημέρωτα, αφού η εμπειρία να παρακολουθήσει κανείς 
τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να αλλάζουν σταδιακά το χρώμα του βράχου από το απόλυτο 
μαύρο στο ιδανικό μελί, είναι τόσο αποκαλυπτική, που χιλιάδες άνθρωποι την περιγράφουν 
σαν σημείο καμπής του ενήλικου βίου τους. Η επιστροφή μας στο ξενοδοχείο για το πρωινό 
είναι ο ενδιάμεσος κρίκος της οδικής μεταφοράς μας στην καρδιά της ηπείρου, στο Άλις 
Σπρινγκς, χτισμένο από το 1888 σαν σταθμός του τραίνου στη μέση μιας από τις πιο 
αφιλόξενες ερήμους του πλανήτη. Η πόλη, παρότι μικρή, έχει σήμερα μία από τις πιο 
δυναμικές κοινότητες Aboriginals, των ιθαγενών της Αυστραλίας και κυριαρχεί στη κοινωνική 
ζωή του Outback, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η απομονωμένη αυτή πλευρά της 
ηπείρου. 
 
9η μέρα : Άλις Σπρινγκς – Κέρνς 
Πρωινή ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της ιδιότυπης αυτής πόλης που θυμίζει έντονα 
την… αμερικάνικη δύση και διατηρεί τον νωχελικό, επαρχιακό της χαρακτήρα. Στη συνέχεια 
θα υπάρχει χρόνος να ψωνίσετε θαυμάσια χειροποίητα κοσμήματα, είδη λαϊκής τέχνης αλλά 
και εμπνευσμένους πίνακες ζωγραφικής της μοναδικής τέχνης των Αβοριγίνων στις κομψές 
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μπουτίκ της πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο από όπου πετάμε για το Κερνς, 
άλλο ένα μοναδικό μέρος που προσφέρει η Αυστραλία στον επισκέπτη της. Η βραδινή μας 
βόλτα στην κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Esplanade είναι γοητευτική και σαφώς 
κοσμοπολίτικη -ειδικά για όσους επισκεφτούν το Καζίνο της πόλης-, αλλά δεν μπορεί να 
προϊδεάσει τον επισκέπτη για την αυριανή μέρα, αφιερωμένη στη μαγεία του ασυναγώνιστου 
Great Barrier Reef (Μέγας Κοραλλιογενής Ύφαλος). 
 
10η μέρα : Κερνς 
Η μέρα μας σήμερα είναι βέβαιο ότι θα σας συναρπάσει και θα σας γοητεύσει. Είναι φυσικά 
αφιερωμένη στην ολοήμερη κρουαζιέρα στον Μέγα Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας, 
που έχει μήκος 2.000 χλμ. και είναι σαφώς ορατός από το φεγγάρι. Καταγάλανα νερά, 
απίστευτος πλούτος από έμβια όντα του βυθού, κοράλλια όλων των αποχρώσεων και 
σχημάτων και όλα αυτά λουσμένα από τον τροπικό ήλιο της τροπικής Βόρειας Αυστραλίας, 
αποτελούν τις βασικές συνιστώσες μιας υπέροχης μέρας. Επιστροφή στο Κερνς και 
διανυκτέρευση. 
 
11η μέρα : Κερνς – Μπρίσμπεϊν 
Αμέσως μετά το πλούσιο πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο από πετάμε για το Μπρίσμπεϊν 
που έχει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας του Κουήνσλαντ και 
φυσικά η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η ξενάγησή μας περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο 
της πόλης που είναι χτισμένο στις όχθες του ομώνυμου ποταμού καθώς και τα ειδυλλιακά της 
προάστια που θα μας κάνουν να «ζηλέψουμε» για τις εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης των 
κατοίκων της γοητευτικής αυτής πόλης. 
 
12 μέρα : Μπρίσμπεϊν – Ώκλαντ 
Εγκαταλείπουμε προσωρινά την Αυστραλία για την μακρινή και απομονωμένη Νέα Ζηλανδία. 
Άφιξη στο Ώκλαντ, στο Βόρειο Νησί της χώρας και φυσικά απόλυτη μητρόπολη του Νοτίου 
Ειρηνικού. Ξενάγηση της πόλης, που το παρατσούκλι της είναι City of Sails λόγω των 
χιλιάδων ιστιοπλοϊκών σκαφών των κατοίκων της. Το περίφημο Domain, με τα ονόματα των 
τόπων που έχασαν τη ζωή τους Νεοζηλανδοί πολίτες πολεμώντας για την Βρετανική 
Αυτοκρατορία σε Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η γραφική καλλιτεχνική συνοικία του Παρνέλ, η 
πανοραμική θέα της πόλης από το όρος της Εδέμ καθώς και η πολύβουη περιοχή του 
“downtown” με τα καταστήματα, τα καφέ και τα εστιατόρια είναι τα κυριότερα σημεία της. Το 
βράδυ ο περίπατος στην πολυσύχναστη Κουίνς Στριτ καθώς και στην παραλιακή λεωφόρο 
της πόλης είναι αποκαλυπτική της ομορφιάς της. 
 
13η μέρα : Ώκλαντ – Ροτορούα 
Πρωινή αναχώρηση διασχίζοντας την καταπράσινη ενδοχώρα του Βορείου Νησιού με 
προορισμό την πολιτιστική πρωτεύουσα των ιθαγενών κατοίκων της Νέας Ζηλανδίας, των 
ξακουστών Μαορί, που ακούει στο εξωτικό όνομα Ροτορούα. Άφιξη και επίσκεψη στο 
πολυνησιακό κέντρο των Μαορί καθώς και στην περιοχή των επιβλητικών Geyser 
(Θερμοπιδάκων) στην περιοχή της Βακαρεβάρεβα. Το υπερθέαμα του καυτού νερού που 
πετάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ύψος έως και 30 μέτρων είναι πράγματι 
εντυπωσιακό και θα μας συναρπάσει. Το βράδυ θα μας περιμένει μία ασυνήθιστη εμπειρία. 
Θα παρακολουθήσουμε τυπικούς χορούς των Μαορί και θα καθίσουμε σε παραδοσιακό 
δείπνο «Χάνγκι», αποκομίζοντας μία γνήσια γεύση των ιθαγενών του Νοτίου Ειρηνικού. 
 
14η μέρα : Ροτορούα – Ώκλαντ 
Πρωινή αναχώρηση για τα σπήλαια Γουαϊτόμο με τον περίφημο διάστικτο θόλο από 
εκατομμύρια πυγολαμπίδες που κάνει την οροφή τους να μοιάζει με έναστρο ουρανό και τους 
έχει χαρίσει παγκόσμια φήμη.  
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 Στη συνέχεια αφού διατρέξουμε την αμόλυντη φύση της Νέα Ζηλανδίας με τις εικόνες του 
πράσινου των λιβαδιών και των αμέτρητων προβάτων να συνθέτουν ένα υπέροχο, βουκολικό 
σκηνικό θα καταλήξουμε στο γνώριμό μας Ώκλαντ για διανυκτέρευση. 
 
 
15η – 16η μέρα : Ώκλαντ – Λάρνακα 
Χρόνος στη διάθεσή σας για τα τελευταία ψώνια και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
απ’ όπου θα πετάξουμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα. Αφιξη στην Λάρνακα την 
16η μέρα. 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
 
 



 

5                  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ - 16 ημ. 

Τιμή κατά άτομο:  
 

Αναχώρηση Δίκλινο Μονόκλινο 
23.12.18 € 6.570 € 7.770 

 
 
Περιλαμβάνονται: 

- Aεροπορικά εισιτήρια μετ΄επιστροφής για τη Μελβούρνη/Ωκλαντ 
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*,4* με πρωινό μπουφέ 

καθημερινά 
- Ημιδιατροδή καθημερινά 
- Μεταφορές/εκδρομές/ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα 
- Φιλοδωρήματα 
- Εμπειρος αρχηγός / συνοδός του ταξιδιού (θα τον συναντήσετε στην 

Αθήνα) 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 

- Ασφάλεια ταξιδιού 
- Ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω ή αναγράφεται προαιρετικό ή 

προτεινόμενο 
 
 
Πτήσεις : 
    

Διαδρομή Ωρα Αναχώρησης Ωρα Αφιξης 
ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ 05.40 07.25 

ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΧΑ 10.35 16.15 
ΝΤΟΧΑ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 20.45 18.45 

ΩΚΛΑΝΤ-ΝΤΟΧΑ 16.15 23.40 
ΝΤΟΧΑ-ΑΘΗΝΑ 01.50 06.15 

ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 08.10 09.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Γρήγορη Αυξεντίου Άγιος Δομέτιος, 2360 , Τηλ. 22666888, sales@holidaytours.com.cy 
www.holidaytours.com.cy  
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