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victoriaaustralia

atraksi alami, pemandangan pantai, sejarah dan 
warisan budaya terbaik di australia – semua 
dalam satu paket jalur perjalanan yang lengkap 
dan fleksibel.

Download FREE app Anda untuk iPhone, iPad atau Android:  

www.greatsoutherntouring.com.au

victoriaaustralia

Jalur yang mendebarkan 
ini akan melewati beberapa 
pemandangan yang paling 
menarik, mempesona dan unik 
di australia. tur di jalur ini 
dapat dilakukan dengan mobil 
atau oleh perusahaan tur 
spesialis. 

melbourne yang menawan, 
ibukota kosmopolitan dengan 
menara-menaranya yang 
dramatis, galeri seni, restoran 
dan sungai yang cantik, 
merupakan titik awal dan akhir 
yang alami.

Romansa Great Ocean Road, 
dengan pesisir pantainya yang 
berbatu-batu, hutan yang 
rimbun dan perasaan bebas yang 
luar biasa, pasti akan menjadi 
pengalaman yang tak terlupakan. 

Jalan ini juga menghubungikan 
kota-kota besar di kawasan 
ini seperti Geelong dan 
warrnambool, yang juga 
merupakan destinasi yang 
semarak.

pegunungan yang menjulang 
di Taman nasional Grampians, 
berpusat di sekitar halls 
Gap, telah menjadi pusat 
spiritual masyarakat Aborigin 
selama puluhan ribu tahun. 
Seni bebatuan kuno mereka 
merupakan bagian dari 
pengalaman yang akan 
memperkaya wawasan saat 
mengunjungi Grampians.

ballarat dan Goldfields 
merupakan perpaduan antara 
romansa dan kemegahan 
demam emas di tahun 1850-
an. Sedangkan Sovereign 
hill dan pertunjukan blood 
on the Southern Cross akan 
menghidupkan kembali kisah dari 
masa ladang emas itu.

bagi yang ingin bersantai, 
perairan yang menyegarkan 
atau pijat yang menenangkan 
ditawarkan di Spa Country, 
berpusat di kota permai 
daylesford dan hepburn Springs. 

margasatwa liar asli Australia 
juga berlimpah di kawasan ini, 
termasuk kangguru dan koala.

Hari 1
Melbourne ke Queenscliff

> Berangkat dari: melbourne

> Menginap di: Queenscliff

> Jarak: 107 kilometer

> Yang Istimewa: South bay eco 
Adventures, Oakdene Vineyards 
Restaurant & Cellar door dan 
Queenscliff.

Hari 2
Melbourne ke Great ocean road

> Berangkat dari: Queenscliff

> Menginap di: Apollo bay

> Jarak: 133 kilometer

> Yang Istimewa: Surf world 
Torquay, Teddy’s Lookout (Lorne), 
marriners falls (Apollo bay),  
Great Ocean walk.

Hari 3
Great ocean road ke Grampians

> Berangkat dari: Apollo bay

> Menginap di: halls Gap/dunkeld

> Jarak: Sekitar 351 kilometer

> Yang Istimewa: Cape Otway 
Lightstation, Otway fly Treetop 
Adventures, Great Ocean Road 
wildlife park, Twelve Apostles, 
Loch Ard Gorge, flagstaff hill 
maritime Village, Logans beach, 
Tower hill, moyne River,  
mt Sturgeon dan mt Abrupt.

Hari 4
Grampians ke Ballarat

> Berangkat dari:  halls Gap/
dunkeld

> Menginap di: ballarat

> Jarak: Sekitar 152 kilometer

> Yang Istimewa: Taman nasional 
dan pusat budaya, macKenzie 
falls, Gum San Chinese heritage 
Centre, Art Gallery of ballarat, 
Sovereign hill dan pertunjukan 
blood on the Southern Cross.

Hari 5
Ballarat ke Melbourne

> Berangkat dari: ballarat

> Menginap di: melbourne

> Jarak: 113 kilometer

> Yang Istimewa: Art Gallery of 
ballarat, Sovereign hill, blood on 
the Southern Cross , museum of 
Australian democracy at eureka 
dan ballarat wildlife park.

5 hari/4 malam...  
Bellarine Peninsula – Great ocean road – Grampians – Ballarat

RENCANA PERJALANAN

Untuk informasi lebih lanjut dan jadwal 
perjalanan, kunjungilah:  
www.greatsoutherntouring.com.au
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Berselancar, Torquay MacKenzie Falls Royal Hotel Ballarat
Gibsons Steps Margasatwa lia

r Grampians Ballarat Wildlife Park

salah satu jalan paling dramatis di dunia. Paduan unik antara keajaiban alam dengan 
margasatwa liar.

Menapak tilas sejarah masa lalu.

Great Ocean Road adalah salah 
satu jalan pesisir yang paling 
memukau di dunia. persis di tepi 
laut pantai barat daya Victoria, 
jalan ini melewati beberapa 
pemandangan paling dramatis 
di Australia, termasuk bebatuan 
kapur Twelve Apostles yang 
terkenal di dunia. 

Geelong, satu jam perjalanan di 
sepanjang princes freeway dari 
melbourne, merupakan pintu 
gerbang timur menuju pesisir 
Great Ocean Road yang dramatis 
ini.

Kunjungan ke Great Ocean Road 
belumlah lengkap jika belum 
singgah di Torquay, pusatnya 
selancar di Australia. The Rip Curl 
pro diadakan di bells beach setiap 
paskah.

Great Ocean Road memiliki 
beragam atraksi: majalah wisata 
Condé nast mengatakan jalan 
ini adalah 20 perjalanan terbaik 
seumur hidup.

frommer’s, panduan wisata nomor 
satu Amerika, menyebutnya 
sebagai 10 wisata jalan raya yang 
terbaik di planet ini. 

Simak juga koala, kangguru dan 
margasatwa Australia lain di 
Kennett River.

The Twelve Apostles, bebatuan 
kapur raksasa yang menjulang 
megah dari samudera Southern 
Ocean, ‘tempat wajib’ untuk Anda 
sambangi. 

Jalur jalan kaki, anjungan 
pengamatan dan pusat interpretif 
menjadikannya mudah untuk 
melihat dan memahami 
pemandangan yang sangat 
inspirasional ini. bagi yang ingin 
panorama terbaik, perjalanan 
dengan helikopter di atas pesisir 
sangatlah dianjurkan.

warrnambool terkenal dengan 
ikan paus Southern Right betina 
yang biasanya datang antara 
bulan Juni-September untuk 
melahirkan anaknya. 

Ada kandungan sejarah lebih dari 
400 juta tahun di Grampians, 
pegunungan hijau yang muncul 
dari bentang alam maha luas di 
daratan western district. Inilah 
latar bagi koleksi seni bebatuan 
Aborigin terbesar di Australia.

Sejarah kaum Aborigin di 
kawasan ini telah berusia lebih 
dari 10.000 tahun. brambuk, 
Taman nasional dan pusat 
budaya di Taman nasional 
Grampians, juga ‘wajib dikunjungi’ 
bagi wisatawan yang ingin 
mengetahui budaya Aborigin 
setempat dan mendapatkan 
informasi dan interpretasi terbaik 
mengenai taman nasional ini.

Grampians menawarkan banyak 
kegiatan petualangan seperti 
panjat tebing, berjalan kaki atau 
menikmati pemandangan dari 
berbagai tempat pengamatan 
yang bertengger di puncak bukit 
yang terjal. 
 
Terdapat pula sejumlah air terjun, 
yang paling terkenal adalah 
macKenzie falls, satu dari empat 
yang terletak di ngarai macKenzie 

River. musim terbaik untuk 
mengunjungi air terjun beehive 
falls adalah musim semi, saat 
bebungaan liar menghiasinya. 
beehive falls dapat dicapai 
dengan berjalan kaki dari Roses 
Gap.

pengunjung juga akan 
dimanjakan dengan hidangan 
lezat dan wine sembari 
menikmati pemandangan luar 
biasa di Grampians. perkebunan 
anggur pertama di kawasan ini 
bermula sejak abad ke 19. Kini, 
mereka telah menghasilkan 
sparkling wine, anggur putih yang 
lezat serta anggur merah klasik. 
Yang ‘wajib’ adalah berjalan-jalan 
di gudang anggur bawah tanah 
di Seppelts - Great western yang 
panjangnya sampai berkilo-
kilometer. wine dapat pula di beli 
di gudang bawah tanah ini.

berjalan-jalan saat senja, atau 
bahkan saat malam, memberi 
kesempatan untuk menyaksikan 
beberapa satwa malam asli 
seperti burung hantu, possum 
dan koala.

ballarat adalah pintu masuk ke 
kawasan Goldfields. Arsitektur 
kolonial klasik di kota ini tersebar 
di jalan-jalan besar yang dinaungi 
pepohonan, mencerminkan 
kekayaan yang diambil dari bumi 
setelah ditemukannya emas di 
abad ke 19.

Kota ini juga disebut sebagai 
tempat kelahiran demokrasi 
Australia. ballarat adalah salah 
satu lokasi dari hanya dua 
pemberontakan rakyat dalam 
sejarah modern Australia, 
yang disebut sebagai eureka 
Rebellion. pertempuran antara 
tentara dengan penambang di 
sini memberi warisan sejarah 
yang menggelegar di ballarat.

blood on the Southern Cross, 
sebuah pertunjukan dengan 
tata suara dan tata cahaya 
yang dramatis dan gemerlap, 
menghidupkan kembali kisah 
pemberontakan berdarah itu 
setiap malam di Sovereign hill, 
salah satu atraksi wisata terbaik 
di Australia.

diciptakan dan senantiasa 
direnovasi sebagai sebuah kota 
tambang emas dengan detil 
yang sangat teliti, Sovereign hill 
memberi pengalaman interaktif 
bagi pengunjung, termasuk 
aktivitas mencari emas atau naik 
kereta kuda. Terdapat pula toko 
roti, pandai besi, toko permen 
dan teater dengan pertunjukan 
langsung.

daylesford dan hepburn Springs 
mendapat julukan bersama 
sebagai Ibukota Spa Australia – 
tempat untuk sungguh bersantai 
dalam kemewahan.

Anggur kini dianggap sebagai 
emas baru di kawasan ballarat 
ini. beberapa perkebunan anggur 
terbaik Australia dapat dicapai 
dengan sejenak berkendara dari 
kota. Sebagian besar perkebunan 
ini juga memiliki toko dan 
restoran untuk melengkapi 
indahnya pengalaman Anda.


