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Grampians

Sovereign Hill Ballarat

Great Ocean Road

FOLHETO DO CLIENTE

VICTORIA • AUSTRÁLIA

ROTEIRO DE VIAGEM 
PELA REGIÃO SUL 
DA AUSTRÁLIA



Uma das mais famosas estradas do mundo. Você ficará maravilhado com a 
impressionante linha costeira e as estonteantes vistas.

eSTRaDa gReaT OCeaN 

Estrada Great ocean é uma das 
melhores estradas costeiras do 
mundo. contornando o litoral 
sudoeste de victoria, ela passa por 
alguns dos mais emocionantes 
cenários da austrália, inclusive 
pelas famosas twelve apostles 
(Doze apóstolos). 

Geelong, uma viagem de aproximadamente 
uma hora ao longo da auto-estrada Princes a 
partir de  Melbourne, é a entrada oriental 
para a emocionante costa da estrada Great 
Ocean.

Ela também é a segunda maior cidade de 
Victoria. Um dos “tem que fazer” para 
qualquer visitante de Geelong é fazer uma 
tour de barco, ou um voo sobre a cristalina 
Corio Bay. Local das principais regatas de 
vela, a baía também é um excelente porto em 
funcionamento. A orla de Geelong Waterfront 
possui excelentes restaurantes e cafés com 
vista para o mar e seus impressionantes 
postes de amarração coloridos com a história 
da cidade. Também há museus e um 
magnífico Jardim Botânico com flora 
internacional e local. 

Nenhuma visita para a estrada Great Ocean 
terá sido completa sem uma parada em 
Torquay, a capital de surfe da Austrália. 
O torneio Rip Curl Pro acontece em Bells 
Beach sempre na época da Páscoa.

A estrada Great Ocean é algo mais: A revista 
sobre viagens, Condé Nast, declara ser esta 
uma das 20 melhores viagens da vida. 

Frommer, a bíblia americana sobre viagens, a 
coloca entre as “10 mais” viagens rodoviárias 
do planeta. 

Fique atento a coalas, a cangurus e a outros 
animais selvagens da Austrália em Kennett 
River.

Depois de Apollo Bay, a estrada segue, por 
um tempo, rumo interior, e percorre o Parque 
Nacional Great Otway.  Um desvio curto para 
Cape Otway Lightstation é outro “tem que 
fazer”. Também há a chance de se caminhar 
um pouco pelo Passeio Great Ocean .

A estrada Great Ocean se afasta da costa e 
segue por Lavers Hill. Pode-se chegar 
facilmente a um dos mais impressionantes e 
belos passeios em uma floresta tropical na 
próxima Melba Gully se sair da estrada Great 
Ocean. Durante a noite os vagalumes podem 
ser vistos brilhando na floresta. 

Ver as Twelve Apostles - rochas calcárias 
sobrepostas que se elevam majestosamente 
do Oceano Antártico são “tem que fazer”.

Calçadões, plataformas mirantes e um centro 
interpretativo facilitam a vista e o 
entendimento deste cenário realmente 
inspirador. Para uma melhor visão é 
altamente recomendável um voo de 
helicóptero. 

A quantidade de barcos naufragados nas 
traiçoeiras águas costeiras dá a esta parte da 
estrada Great Ocean o nome bem merecido 
de Shipwreck Coast (Costa do Naufrágio).

Warrnambool é famosa pelas baleias fêmeas 
de Southern Right que visitam o local entre 
junho e setembro onde nascem seus filhotes. 

Restos de uma antiga atividade vulcânica 
podem ser vistos na próxima Tower Hill. 
A reserva está repleta de cangurus, coalas  
e avestruzes. Guias locais ajudam os 
visitantes a apreciar a vida selvagem nativa 
e a cultura aborígene.

Somente 20 minutos a mais, seguindo ao 
longo da estrada se encontra a histórica vila 
portuária de Port Fairy, um dos portos mais 
antigos de Victoria.

Bells Beach Warrnambool Prom
enadeTwelve Apostles



Uma mistura única de maravilhas naturais, vida selvagem e muito mais...

PaRQUe NaCiONaL THe 
gRamPiaNS e aRReDOReS

Há mais de 400 milhões de anos 
de história em Grampians, nas 
montanhas verdejantes que surgem 
nas vastas planícies do Western 
District existe a maior coleção 
de arte rupestre aborígene da 
austrália. 

A história aborígine da região data de mais 
de 10.000 anos. Brambuk, o Parque Nacional 
e o Centro Cultural em Grampians, é um 
“tem que fazer” para os visitantes ávidos em 
conhecer a cultura aborígene local e obter 
as melhores informações e entendimento do 
parque nacional. 

Grampians oferece muitas atividades de 
aventura inclusive alpinismo, passeios ou 
simplesmente para se apreciar a vista dos 
muitos mirantes localizados em picos de 
montanhas íngremes.

Há um grande número de cachoeiras, a mais 
famosa, como a MacKenzie Falls, uma das 
quatro do desfiladeiro do rio MacKenzie. 

Na primavera, quando emoldurada por flores 
selvagens, é a melhor época para se visitar 
Beehive Falls, uma caminhada fácil a partir de 
Roses Gap.

Outras características naturais na região 
incluem o Kanawinka Geopark. Atrações 
incluem Monte Rouse, Monte Eccles e 
Nigretta Falls.

Os visitantes têm pouca dificuldade em 
encontrar ótima comida e vinho para 
acompanhar o cenário excepcional de 
Grampians. Os vinhedos começaram a ser 
plantados na região no século IXX.  Hoje, 
eles produzem vinhos espumantes, brancos 
frescos e tintos clássicos. Outro “tem 
que fazer” é um passeio pelas adegas em 
Seppelts - Great Western.

Os vinhos podem ser comprados diretamente 
das adegas. O Parque Nacional Grampians 
oferece muitas caminhadas, algumas fáceis, 
outras nem tanto, como escalar o topo do 
Monte Sturgeon, the Pinnacle, Monte Abrupt 
e Monte William – o mais alto pico no Parque 
Nacional. 

Muitos passeios são para se apreciar a vista 
e também a arte rupestre aborígene. Há 
um grande número de mirantes colocados 
estrategicamente ao longo da estrada Monte 
Victory, a principal estrada que leva para as 
mais acessíveis vistas do Parque Nacional.

Uma caminhada ao crepúsculo, ou mesmo 
à noite oferece a chance de se ver animais 
nativos de hábitos noturnos, inclusive coruja, 
gambá e coala. 

Mais de 200 espécies de aves e cangurus 
vivem no Grampians.

Há muitas cidades e vilas na região de 
Grampians que oferecem aos viajantes 
excelentes acomodações e refeições, 
inclusive Dunkeld, Hamilton, Ararat, Stawell e 
Halls Gap que se situa no Parque Nacional. 

MacKenzie Fall
s

Grampians 
National 

ParkGrampians Food & Wine



Se atualize na história.

miNaS De OURO 
De BaLLaRaT

Ballarat é o portão de entrada 
para a região das minas de ouro 
(Goldfields). a arquitetura de estilo 
colonial da cidade estende-se ao 
longo de ruas largas ladeadas por 
árvores que refletem a riqueza 
retirada do solo após o ouro ter 
sido descoberto no século iXX. 

A cidade também é considerada o local 
de nascimento da democracia australiana.  
Ballarat foi o palco de uma das duas 
rebeliões civis da História Moderna da 
Austrália, a Eureka Rebellion. Esta batalha 
entre a cavalaria e os mineiros deixou um 
legado agitado em Ballarat.

Entre a maior coleção de arte australiana, 
a Art Gallery de Ballarat também possui 
a bandeira original Eureka sob a qual os 
mineiros lutaram e 22 deles morreram. 
Quatro cavaleiros também foram mortos 
nesta breve batalha. 

Blood on the Southern Cross (Sangue no 
Cruzeiro do Sul), um show de luz e som 
vibrante que reconta a estória da sangrenta 
rebelião todas as noites em Sovereign Hill 
é uma das melhores atrações turísticas na 
Austrália. 

Constantemente atualizada como uma das 
mais detalhadas atração de uma cidade 
de garimpo, Sovereign Hill fornece uma 
experiência interativa para visitantes, 
permitindo-os extrair ouro ou andar em uma 
diligência.  Também há em funcionamento 
uma padaria, uma ferraria, uma sorveteria e 
um teatro com shows ao vivo. 

Há em Ballarat muitas outras atrações. 
Entre elas, jardim botânico com fabulosas 
begônias, o lago Wendouree, parques de 
vida selvagem e uma avenida com 
23 quilômetros de comprimento, a Avenue 
of Honour.

Há nas regiões, ao redor de Ballarat muitas 
cidades e vilas fascinantes, algumas com 
suas próprias estórias sobre a corrida do 
ouro, outras famosas por seus spas. 

Dialesford e Hepburn Springs se unem sob 
o título de “Capital do Spa” da Austrália – 
lugares realmente de luxo. 

As águas minerais que emergem do solo 
têm atraído visitantes há mais de 150 anos.

Os visitantes podem engarrafar sua própria 
água mineral em vários locais da região.  
Acomodações, restaurantes e centros de 
spa em ambas as cidades têm o mais alto 
padrão. 

Os vinhedos são considerados o novo 
ouro na região de Ballarat. Algumas das 
melhores vinícolas da Austrália podem ser 
encontradas bem próximas à cidade. A 
maioria das vinícolas vende diretamente 
de suas adegas, algumas até possuem 
restaurantes. 

Produtos frescos podem ser comprados 
diretamente das fazendas o que é mais um 
motivo para se explorar o campo ao redor 
de Ballarat.

Hepburn Bathhouse & Spa Ballarat Wildlife Park
Royal Hotel Ballarat
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o melhor da austrália em atrações naturais, cenário costeiro, 
surfe, aventura recreativa, animais nativos, caminhadas e 
história – tudo em um pacote turístico compacto e flexível.
 

Esta divertida viagem, por algumas 
das paisagens australianas mais 
emocionantes, encantadoras e 
totalmente diferentes, se passa 
através da região sudoeste 
de vitória, o menor estado no 
continente.

A maravilhosa capital cosmopolita 
Melbourne com surpreendentes torres, 
galerias de arte, restaurantes e o charmoso 
rio é o ponto natural de partida. 

O ambiente romântico da estrada Great 
Ocean contornando o litoral escarpado e as 
exuberantes florestas tropicais transmitem 
uma incrível sensação de liberdade. É uma 
experiência inesquecível. 

A estrada também une as principais cidades 
de Geelong e Warrnambool, ambas destinos 
vibrantes por si só.

As altas montanhas do Parque Nacional 
Grampians localizadas ao redor de Halls 
Gap têm sido o coração espiritual do 
povo aborígene por milhares de anos. 
A sua antiga arte rupestre faz parte da 
experiência enriquecedora da visita a 
Grampians.

Ballarat e suas minas de ouro (Goldfields) 
são uma forte mistura do romance e da 
glória da corrida de ouro na década de 
1850 e de toda uma variedade de tesouros 
modernos. 

Aqueles que procuram relaxamento 
também encontram águas refrescantes 
ou deliciosas massagens oferecidas nos 
Spa Country, localizados nas cidades de 
Dialesford e Hepburn Springs.

A vida selvagem nativa da Austrália é farta 
por toda a região, com flores, cangurus, 
coalas, ornitorrincos e pássaros selvagens.

Baixe GRÁTIS o seu aplicativo pelo iPhone, iPad ou Androide:  

www.greatsoutherntouring.com.au

ATUALIZADO  
Aplicativo para 
iPhone

ATUALIZADO  
Aplicativo para 
Androide
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Para mais informações e itinerários, visite: www.greatsoutherntouring.com.au
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Viagem
4 dias / 3 noites...
Melbourne – Estrada Great ocean – Grampians

Dia 1 
De Melbourne para estrada Great ocean 

> Saída: Melbourne

> Pernoite: Apollo Bay

> Distância: 179 quilômetros

> Resumo da viagem: de Melbourne siga pela 
auto-estrada Princes passando por Werribee 
até Geelong, a entrada para a estrada Great 
Ocean. Aprecie a bela vista da orla em 
Geelong antes de seguir para Torquay e para 
a praia famosa Bells Beach. Siga pelo trecho 
excepcionalmente pitoresco da estrada de 
Lorne para Apollo Bay. Jante no Chris’s 
Restaurant e desfrute de sua deslumbrante 
vista para o Oceano Antártico.           

> Atrações: Werribee Open Range Zoo 
(zoológico com animais criados em liberdade), 
parque Werribee, Geelong Waterfront, Narana 
Creations, Surf World Torquay, Bells Beach e 
Marriners Falls (Apollo Bay).

Dia 2 
Estrada Great ocean 

> Saída: Apollo Bay

> Pernoite: Port Campbell / Warrnambool / 
Port Fairy

> Distância: Aproximadamente 
193 quilômetros

> Resumo da viagem: de Apollo Bay siga 
pela estrada Great Ocean através do Parque 
Nacional Great Otway até Twelve Apostles 
(os Doze Apóstolos) e o Parque Nacional 
Port Campbell.

Um vôo de helicóptero em Twelve Apostles é 
a melhor maneira de se admirar todos os 
Apóstolos de uma só vez, e também o resto 
desta costa escarpada. Prossiga para 
Warrnambool, a vila costeira Flagstaff Hill, 
pare para assistir o show de laser e som dos 
náufragos (Shipwrecked), ou prossiga para o 
pitoresco Port Fairy via Tower Hill com sua 
surpreendente vida selvagem.

> Atrações: Great Ocean Walk, Cape Otway 
Lightstation, Otway Fly Treetop Adventures, 
Twelve Apostles, Loch Ard Gorge, Bay of 
Islands, Flagstaff Hill Maritime Village, Logans 
Beach, Tower Hill, Moyne River.

Dia 3 
Da estrada Great ocean para Grampians

> Saída: Port Campbell / Warrnambool / 
Port Fairy

> Pernoite: Halls Gap / Dunkeld

> Distância: Aproximadamente 
158 quilômetros

> Resumo da viagem: enquanto estiver em 
Dunkeld aproveite para saborear uma 
refeição no hotel Royal Mail antes de seguir 
para o majestoso e mágico Parque Nacional 
Grampians. Entenda a história aborígene da 
região em Brambuk – o Parque Nacional e 
Centro Cultural em Halls Gap. Pernoite em 
Halls Gap ou em Dunkeld.

> Atrações: subida ao monte Sturgeon ou ao 
Abrupt, Royal Mail Hotel, Hamilton Art Gallery,  
Brambuk – o Parque Nacional e o Centro 
Cultural, as cataratas MacKenzie, a arte 
rupestre aborígene, caminhadas e  vida 
selvagem.

Dia 4 
De Grampians para Melbourne

> Saída: Halls Gap / Dunkeld

> Pernoite: Melbourne

> Distância: Aproximadamente 
250 quilômetros

> Resumo da viagem: visite Ararat, a única 
cidade na Austrália fundada por colonizadores 
chineses. Passe por alguns dos melhores 
vinhedos da Austrália e pare pelas adegas 
das vinícolas da região de Great Western. 
Aprenda sobre a surpreendente história da 
época da corrida de ouro de Ballarat, e passe 
algum tempo extraindo ouro em Sovereign 
Hill antes de voltar para Melbourne.

> Atrações: Gum San Chinese Heritage 
Centre, Sovereign Hill e Blood on the 
Southern Cross.

opcional 5 dias / 4 noites 
Dias 1, 2, 3 permanecem iguais

Dia 4 
De Grampians para Ballarat

> Saída: Halls Gap / Dunkeld

> Pernoite: Ballarat

> Distância: Aproximadamente 
135 quilômetros

> Resumo da viagem: visite Ararat, a única 
cidade na Austrália fundada por 
colonizadores chineses Passe por alguns dos 
melhores vinhedos da Austrália e pare pelas 
adegas das vinícolas da região de Great 
Western. Aprenda sobre a surpreendente 
história da época da corrida de ouro de 
Ballarat  e passe algum tempo extraindo ouro 
em Sovereign Hill.

> Atrações: Gum San Chinese Heritage 
Centre, Sovereign Hill e Blood on the 
Southern Cross.

Dia 5 
De Ballarat para Melbourne via Dialesford

> Saída: Ballarat

> Pernoite: Melbourne

> Distância: 157 quilômetros

> Resumo da viagem: passe a manhã 
admirando as construções de estilo colonial 
da histórica cidade de Ballarat, saboreie um 
café e faça um tour com iPod pela renomada 
coleção da Art Gallery de Ballarat antes de 
seguir para Dialesford e Hepburn Springs, 
para uma tarde de luxo no Hepburn Bathhouse 
& Spa antes de voltar para Melbourne.

> Atrações: Art Gallery de Ballarat, Hepburn 
Bathhouse & Spa.


