
20 min
30 min

45 min

1 h

1 h 30 min

40 min

45 min

20 min

30 min

30 min

1 h 30 min

1 h 30 min

20 min

1 h 30 min

2 uri

45 min

Geelong

Ballarat

Melbourne

BASS  STRAITPort Campbell
Na�onal Park

Twelve Apostles

Searoad Vehicle
Ferry

Princetown Lavers Hill

Mortlake

Lismore

Timboon

Port Campbell

Camperdown

Ararat

Colac

Werribee

Anglesea

Cape Otway

Lorne

Apollo Bay

Torquay

Stawell

Dunkeld

Warrnambool

Avoca
Maryborough Castlemaine

Daylesford

Ballan

Smeaton

Creswick

GREAT OCEAN ROAD

GEELONG in 
BELLARINE

BALLARAT
GOLDFIELDS

Halls Gap

Portland

Heywood

Port Fairy

Penshurst

1 h 30 min

Hamilton

3 ure

GRAMPIANS

Queenscliff

Sorrento

VIKTORIJA · AVSTRALIJA

GREATSOUTHERNTOURING.COM.AU

GeelonG  •  Great ocean road  •  Grampians  •  ballarat

G
S
D
M
11
6
74



Živahno in moderno mesto, ki v svojem osrčju ponuja pravo gurmansko doživetje.

geelong je zapeljivo regionalno središče 
21. stoletja, čigar seznam reči, ki jih 
»ne smete zamuditi«, presega vašo 
domišljijo. Onstran mesta se razprostira 
čudovita pokrajina Bellarine, ki vabi s 
svojimi plažami, vasicami in legendarnimi 
restavracijami.
Mesto Geelong je samo uro sproščene vožnje 
oddaljeno od Melbourna in se ponaša s prelepim 
zalivom ter živahnim obalnim okrožjem, ki je 
idealno za sprehode in otroško rajanje. Raziščite 
poti skozi Baywalk Bollard in mimo pisanih skulptur, 
ob katerih dediščina mesta zares zaživi. Na voljo 
vam je bogat izbor restavracij, kavarn, barov in 
okrepčevalnic s pogledom na osupljiv obalni predel.

Sprehodite se po obali mimo parkov in marine 
z jahtami do starinskega vrtiljaka in obrežnih 
promenad ter uživajte v razgledu na ladje križarke, 
izletniške helikopterje in polete s hidroplanom. V 
daljavi se dvigajo granitni vrhovi You Yangs, ki vabijo 
s svojimi zelenicami za piknik, stezami za gorsko 
kolesarjenje, pohodniškimi potmi ter bujno floro 
in favno.

V zgornjem delu mesta se v območju Arts and 
Culture nahajata Geelonška galerija (Geelong 
Gallery) in Geelonški center za uprizoritvene 
umetnosti (Geelong Performing Arts Centre ali 
GPAC), ki predstavljata osrčje živahne regionalne 
umetniške skupnosti. Vstop v galerijo je prost, zato 
si lahko celotna družina ogleda njene raznolike in 
bogate zbirke, preden se odpravi na predstavo v 
GPAC.

V kulturnem centru Narana Creations Aboriginal 
Culture Centre je na ogled osupljiva kulturna 
dediščina regionalnih aboridžinov, ki sega več tisoč 
let v preteklost.

Če radi pijete vino, ali če je vino vaša strast, boste 
navdušeni nad bogato ponudbo vina, s katerim se 
ponaša vinorodna pokrajina Geelong. Vinske kleti, 
številne med njimi tudi z vrati v tleh, so posejane 
po treh manjših regijah in se ponašajo z vrhunskimi 
letniki vin, butično domačnostjo in razkošnimi 
regionalnimi jedmi.

Bellarine je skrit, a ne več tako nepoznan zaklad 
Geelonga – v njem živi napol podeželska skupnost, 
ki svojo majhnost premaguje s fantastično 
gurmansko hrano, izbranimi restavracijami in 
sproščujočimi okrepčevalnicami. Tukaj boste našli 
slavne šefe kuhinj, lovce, pridelovalce, obrtnike in 
ljubitelje počasi kuhane hrane (slow food buffs). 
Naj se vam cedijo sline ob doma pridelanih pivih 
in vinih iz ekološke pridelave. Ne zamudite ničesar 
– raziščite Bellarinsko degustacijsko pot (ang. 

Bellarine Taste Trail) in izbirajte med približno 
60 ponudniki, ki vas bodo pozdravili vsak s svojo 
izbrano pokušnjo.

Pokukajte v bellarinske vasice – Portarlington, 
Ocean Grove, Queenscliff, Drysdale, Point Lonsdale 
in Barwon Heads – in odkrili boste nepozabna 
doživetja. Tihe plaže, pristaniške kavarne, 
antikvariati in knjigarne.

Vasica Queenscliff slovi po svojem novembrskem 
glasbenem festivalu, slikovitih ulicah in trajektnem 
terminalu. Zato le stopite na krov in se podajte na 
križarjenje čez zaliv do Sorrenta. Na voljo so vam 
različne ekoturistične pustolovščine, ribarjenje, 
potapljanje in križarjenja, na katera se lahko 
podate iz modernega pristanišča v Queenscliffu 
in kjer se lahko povzpnete tudi na stolp, ki ponuja 
360-stopinjski razgled, ali pa se preprosto pogostite 
s pravkar ulovljeno morsko hrano.

V tej regiji se nahaja pet od petdesetih najbolje 
ocenjenih avstralskih igrišč za golf – odličen razlog, 
da zloščite palice in jo mahnete na oddih po 
zelenicah.

Geelong in Bellarine kipita od vsem najljubših 
stvari: peščenih plaž, navdihujočih pohodniških 
poti, umetniških prizorišč, edinstvenih prodajaln, 
izletniških poti, pustolovščin in jedi, ki vam bodo 
vzele sapo. Tukaj je stičišče najboljšega, kar 
ponujajo mesto, podeželje in obala.



Kjer je cestno popotovanje, ki vam bo spremenilo življenje,  
le kapljica v morju razburljivih in doživetih pustolovščin.

Regija great Ocean Road se ponaša z 
nekaterimi najbolj osupljivimi ter slikovitimi 
pokrajinami na svetu in je veliko več kot le 
cestno popotovanje – je izkušnja potovanja 
ob obali, ki se vam bo za zmeraj vtisnila v 
spomin ter vas prikovala v te kraje.
Pustolovščino pričnite v mestu Torquay, ki se 
nahaja ob obali Surf Coast, zibelki avstralske kulture 
deskanja. Obiščite muzej Surf World Museum ali 
uživajte ob pogledu na spektakularne valove na 
znameniti plaži Bells Beach, na kateri se mednarodni 
deskarji vsako leto pomerijo na tekmovanju v 
deskanju Rip Curl Pro. Razveselite otroke z učno uro 
deskanja ali se odpravite po nakupih v rojstnem kraju 
znamenitih deskarskih blagovnih znamk.

Ob obali in v zaledju se od mesta Torquay pa do 
Princetowna razteza narodni park Great Otway 
National Park. Predstavljajte si: hladen deževni gozd, 
starodavna visoka drevesa, kaskadni slapovi ter bujna 
flora in favna. 103.000 hektarjev narave, ki jih lahko 
prekolesarite, prepešačite ali prevozite, bo poskrbelo 
za odlično izkušnjo v naravnem okolju in na ne tako 
obljudenih poteh.

Postanite za trenutek ob slavoloku (Memorial Arch) 
v mestu Eastern View, da počastite spomin na padle 

vojake prve svetovne vojne in na delavce, ki so po 
vrnitvi domov med letoma 1918 in 1932 gradili cesto 
Great Ocean Road.

Letoviško mesto Lorne, ki je aktualno v vseh letnih 
časih, je idealno za postanek v času kosila. Je 
namreč kraj, kjer se svetovljansko srečuje z obalno 
samotnim – trendovski pas nakupovalnih središč in 
kavarn v kot na razglednici popolni okolici čudovite 
plaže in veličastnega deževnega gozda. Idealno 
za pohajkovanje po plaži, večerje na prostem, 
oprezanjem za kiti in opazovanje ljudi.

Obalno mesto Apollo Bay je sproščujoče in 
prekrasno – odličen kraj za postanek med enostavno 
dostopnimi regionalnimi atrakcijami. Obiščite 
svetilnik Cape Otway Lightstation, ki se nahaja na 
vrhu klifov na najjužnejši točki obale. Naj vas pot 
zanese še v celinski del pokrajine in se razvedrite v 
sprehodu med krošnjami dreves ali se z jeklenico 
spustite skozi deževni gozd v bližini gozdarskega 
mesta Beech Forest. Če vam je hoja bolj pri srcu, 
se odpravite na kak kos ali pa kar celotno 104 km 
dolgo pot po Great Ocean Walk, ki se vije ob obali in 
začenja v mestu Apollo Bay.

Iz mesta Princetown se razprostira narodni park 
Port Campbell National Park, ki se vije ob enem od 
najznamenitejših avstralskih obalnih predelov, ki teče 
čez London Bridge, skozi sotesko Loch Ard Gorge in 

mimo legendarnih Dvanajst apostolov (ang. Twelve 
Apostles). Vpijte lepoto teh naravnih osamelcev s 
pogledom iz helikopterja, z razgledne ploščadi na 
vrhu klifa ali pa se spustite po klifih navzdol skozi 
Gibsons Steps in si osamelce oglejte s plaže.

Obmorska vasica Port Campbell, ki je ugnezdena 
v zalivu v obliki podkve, slovi po svojih svežih 
morskih jedeh, pogledih na morje ter sproščujočem 
nakupovalnem in gostinskem vzdušju.

Regionalno središče Warrnambool je prežeto s 
pomorsko dediščino. Spustite sidro za dan ali dva in 
raziščite obmorsko vasico Flagstaff Hill, natančneje 
njen muzej in njeno interaktivno ulico, ki je videti 
prav takšna kot v letih okrog 1870. Zamuditi ne 
smete seveda niti osupljive predstave z zvočnimi in 
laserskimi učinki, imenovane »Shipwrecked«.

Samo streljaj zahodno od mesta Warrnambool se 
nahaja rezervat Tower Hill Wildlife Reserve, ki se 
ponaša s prazgodovinskimi vulkanskimi reliefnimi 
tvorbami in avtohtonimi živalskimi vrstami.

Zahodno področje neverjetnih kontrastov te 
regije zaključuje očarljiva ribiška vasica Port 
Fairy. Osupljiva paša za oči na vsakem ovinku, od 
razgibane obale do podeželskega zaledja.



Vznemirljiva, spiritualna in pustolovska – regija grampians vam bo spodnesla tla pod nogami. 

V pogorju grampians, tej bohotni gorski 
verigi, ki se dviga iz prostrane pokrajine 
planjav Western District, domuje več 
kot 400 milijonov let zgodovine. to je 
tudi območje, kjer najdemo največjo 
zbirko aboridžinskih kamnitih umetnin v 
Avstraliji.

Zgodovina aboridžinov v tej regiji sega več 
kot 10.000 let v preteklost. Brambuk, narodni 
park in kulturno središče znotraj narodnega 
parka Grampians National Park, morajo nujno 
obiskati vsi, ki se želijo poučiti o kulturi lokalnih 
aboridžinov ter iz prve roke pridobiti najboljše 
informacije in pomen narodnega parka.

Narodni park Grampians National Park ponuja 
številne pustolovske dejavnosti, od plezanja in 
pohodništva do uživanja v razgledih s številnih 
razglednih točk na skalnatih gorskih vrhovih.

Veliko je tudi slapov, najbolj znani med njimi so 
slapovi MacKenzie Falls, ki so eni od štirih slapov 
v soteski MacKenzie River Gorge. Pomlad, ko 
se razbohotijo divje cvetlice, je najboljši čas za 
obisk slapov Beehive Falls, do katerih se zlahka 
sprehodite iz rekreacijskega centra Roses Gap.

Med naravnimi lepotami regije je tudi geološki 
park Kanawinka Geopark. Med vrhunci tega 
območja so še vrhova Mt. Rouse in Mt. Eccles ter 
slapovi Nigretta Falls. 

Obiskovalci narodnega parka Grampians ne bodo 
imeli nobenih težav pri iskanju odlične pijače in 
jedače, ki gre z roko v roki s čudovito pokrajino. 
Trta je bila v tej regiji prvič zasajena v 19. stoletju. 
Danes tam pridelujejo penino, bela vina z živahno 
kislino in klasična rdeča vina. Zamuditi seveda 
ne smete sprehoda skozi kilometre podzemnih 
vinskih kleti Seppelts (Great Western). Vina je 
mogoče kupiti ob vhodu v vinsko klet.

Narodni park Grampians ponuja številne odlične 
pohodniške poti, nekatere manj, druge bolj 
zahtevne, kot je denimo vzpon na Mt. Sturgeon, 
Pinnacle, Mt. Abrupt in Mt. William – najvišji vrh 
narodnega parka.

Mnoge od teh poti potekajo tako, da nudijo pogled 
na prostrano okolico in aboridžinske kamnite 
umetnine, ki so značilne za to področje. Vzdolž 
Mt. Victory Road, glavne ceste, ki vodi do najbolje 
dostopnih razglednih točk v narodnem parku, se 
vije tudi veliko strateško postavljenih razglednih 
ploščadi.

Če se sprehodite ob mraku ali celo ponoči, lahko 
celo uzrete nekatere avtohtone nočne živali, kot so 
sove, oposumi in koale.

V narodnem parku Grampians živi več kot 200 
ptičjih vrst, po vsem parku pa je tudi veliko 
kengurujev.

Regija Grampians je dom številnim mestom in 
vasicam, ki nudijo popotnikom odlično nastanitev 
in dobro hrano; mednje sodijo Dunkeld, Hamilton, 
Ararat, Stawell in Halls Gap, ki se nahaja v osrčju 
narodnega parka.



Vznemirljiva, spiritualna in pustolovska – regija grampians vam bo spodnesla tla pod nogami. 

Z zlatom posejana regija, ki sije v blesku zgodovine in čudovitih užitkov.

mesto Ballarat predstavlja vrata v regijo 
zlatnih polj (goldfields region). Klasična 
kolonialna arhitektura tega mesta, ki se 
razteza vzdolž širokih, z drevesi posejanih 
ulic, odseva bogastvo, vzeto iz tal, 
potem ko so tukaj v 19. stoletju odkrili 
nahajališča zlata.

Mesto velja tudi za rojstni kraj avstralske 
demokracije. Ballarat je bil prizorišče upora, 
imenovanega Eureka Rebellion, ene od zgolj dveh 
ljudskih vstaj v moderni zgodovini Avstralije. Ta 
bitka med konjeniki in rudarji je na mestu Ballarat 
pustila presunljiv pečat.

Večja zbirka avstralskih umetnin se nahaja tudi 
v umetniški galeriji v Ballaratu (Art Gallery of 
Ballarat) , ki je dom prvotne zastave Eureka, pod 
katero so se borili rudarji in pod katero jih je 22 
tudi umrlo. V tej kratki bitki so padli tudi štirje 
konjeniki.

Zgodbo o krvavi vstaji vsako noč povzema dramska 
predstava Blood on the Southern Cross, polna 
zvočnih in svetlobnih učinkov, ki jo uprizarjajo v 
muzeju na prostem Sovereign Hill, eni od najlepših 
turističnih atrakcij v Avstraliji.

Sovereign Hill je zelo zvesto dodelana poustvaritev 
mesta ob rudniku zlata, ki obiskovalcem nudi 
interaktivno izkušnjo življenja v mestu, saj jim med 
drugim omogoča izpiranje zlata in vožnjo s poštno 
kočijo. V mestu so še delujoča pekarna, kovačija, 
slaščičarna in gledališče s predstavami v živo.

Ballarat ponuja še številne druge atrakcije. 
Mednje sodijo botanični vrtovi s prečudovitimi 
nasadi begonij, jezero Lake Wendouree, parki z 
rastlinstvom in živalstvom divjine in 23 kilometrov 
dolga avenija Avenue of Honour.

Regije okrog mesta Ballarat so polne osupljivih 
vasi in mest, kjer bodo nekatere postregle s 
svojimi zgodbami iz časov zlate mrzlice, druge pa s 
slovitimi zdravilišči.

Daylesford in Hepburn Springs skupaj predstavljata 
avstralsko zdraviliško prestolnico – sta namreč 
kraja, ki omogočata zares razkošen oddih.

Mineralna voda, ki se dviga iz tal, obiskovalce 
privablja že več kot 150 let. 

V številnih krajih v regiji si lahko obiskovalci 
ustekleničijo lastno mineralno vodo. Nastanitev, 
restavracije in zdraviliški centri v obeh mestih so 
najvišjega standarda.

Vino v regiji Ballarat velja za novo zlato. S kratko 
vožnjo skozi mesto je mogoče najti nekatere 
najboljše avstralske vinske kleti. Številne med njimi 
pred vhodi v kleti prodajajo tudi vino, spet druge 
imajo svoje restavracije.

Ob vhodih na kmetije je mogoče kupiti pridelek, 
kar je še razlog več, da se podate na podeželje, ki 
obdaja mesto Ballarat.
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4 dni/3 noči ...
melbourne – great Ocean Road – grampians

1. dan
melbourne do great Ocean Road

> Odhod: Melbourne

> Prenočitev: Apollo Bay

> Razdalja: 179 kilometrov

> Povzetek poti: Iz Melbourna se podajte na 
avtocesto Princes Freeway skozi Werribee do 
Geelonga, vstopne točke do ceste Great Ocean 
Road. Preden se odpravite v Torquay in do 
znamenite plaže Bells Beach, obiščite še čudovito 
obalo ob mestu Geelong. Peljite se skozi imenitno 
slikovit pas ceste od Lorne do mesta Apollo Bay. 
Privoščite si večerjo v restavraciji Chris’s 
Restaurant, ki nudi osupljiv pogled na Južni ocean.

> Vrhunci: Živalski vrt Werribee Open Range Zoo, 
obala Geelonga, Narana Creations, Surf World 
Torquay, plaža Bells Beach in slapovi Marriners 
Falls (Apollo Bay).

2. dan
great Ocean Road

> Odhod: Apollo Bay

> Prenočitev: Port Campbell/Warrnambool/ 
Port Fairy

> Razdalja: Pribl. 193 kilometrov

> Povzetek poti: Iz mesta Apollo Bay nadaljujte pot 
po Great Ocean Road skozi narodni park Great 
Otway National Park do osamelcev Dvanajst 
apostolov in nato do narodnega parka Port 
Campbell National Park. Izlet s helikopterjem nad 
Dvanajst apostolov je najboljši način, kako si 
ogledati ne samo te osamelce, ampak tudi 
preostale dele razgibane obale. Pot nadaljujte do 
Warrnamboola, ki je dom interaktivne obmorske 
vasice Flagstaff Hill ter predstave z zvočnimi in 
laserskimi učinki, imenovane »Shipwrecked«, ali pa 
se skozi Tower Hill odpravite v Port Fairy in si 
oglejte tamkajšnjo bujno floro in favno.

> Vrhunci: Great Ocean Walk, svetilnik Cape 
Otway Lightstation, sprehod čez vrhove dreves v 
Otway Fly Treetop Adventures, Dvanajst 
apostolov (Twelve Apostles), soteska Loch Ard 
Gorge, Bay of Islands, obmorska vasica Flagstaff 
Hill, plaža Logans Beach, Tower Hill, reka Moyne 
River.

3. dan
great Ocean Road do grampians

> Odhod: Port Campbell/Warrnambool/ 
Port Fairy

> Prenočitev: Halls Gap/Dunkeld

> Razdalja: Pribl. 158 kilometrov

> Povzetek poti: Ko ste v Dunkeldu, si privoščite 
obrok v hotelu Royal Mail Hotel, preden se 
odpravite skozi mogočne in magične lepote 
narodnega parka Grampians National Park. 
Naužijte se aboridžinske zgodovine, ki jo ponuja 
regija Brambuk – njen narodni park in kulturno 
središče v mestu Halls Gap. Noč preživite bodisi 
v mestu Halls Gap bodisi v Dunkeldu.

> Vrhunci: Vzpon na Mt. Sturgeon ali Mt. Abrupt, 
Royal Mail Hotel, umetniška galerija Hamilton 
Art Gallery, Brambuk – narodni park in kulturno 
središče, slapovi MacKenzie Falls, aboridžinske 
kamnite umetnine, sprehodi ter rastlinstvo in 
živalstvo divjine.

4. dan
grampians do melbourna

> Odhod: Halls Gap/Dunkeld

> Prenočitev: Melbourne

> Razdalja: Pribl. 250 kilometrov

> Povzetek poti: Obiščite Ararat, edino mesto v 
Avstraliji, ki so ga ustanovili kitajski naseljenci. 
Peljite se skozi nekatere najbolj izbrane vinorodne 
predele Avstralije in naredite postanek v kleteh, 
da si ogledate vrhunske letnike vin, ki jih ponuja 
Great Western. Poučite se o zgodovini mesta 
Ballarat iz časov zlate mrzlice in namenite nekaj 
časa izpiranju zlata v mestecu Sovereign Hill, 
preden se odpravite nazaj v Melbourne.

> Vrhunci: Center kitajske kulturne dediščine 
Gum San Chinese Heritage Centre, Sovereign Hill 
in predstava Blood on the Southern Cross.

Dodatna možnost 5 dni/4 noči 

1., 2. in 3. dan ostanejo nespremenjeni.

4. dan
grampians do Ballarata

> Odhod: Halls Gap/Dunkeld

> Prenočitev: Ballarat

> Razdalja: Pribl. 135 kilometrov

> Povzetek poti: Obiščite Ararat, edino mesto v 
Avstraliji, ki so ga ustanovili kitajski naseljenci. 
Peljite se skozi nekatere najbolj izbrane 
vinorodne predele Avstralije in naredite 
postanek v kleteh, da si ogledate vrhunske 
letnike vin, ki jih ponuja Great Western. Poučite 
se o zgodovini mesta Ballarat iz časov zlate 
mrzlice in namenite nekaj časa izpiranju zlata v 
mestecu Sovereign Hill, preden se odpravite 
nazaj v Melbourne.

> Vrhunci: Center kitajske kulturne dediščine 
Gum San Chinese Heritage Centre, Sovereign Hill 
in predstava Blood on the Southern Cross.

5. dan
Ballarat do melbourna preko Daylesforda

> Odhod: Ballarat

> Prenočitev: Melbourne

> Razdalja: 157 kilometrov

> Povzetek poti: Preživite jutro med znamenitimi 
kolonialnimi zgradbami starega mestnega jedra 
Ballarata, privoščite si kavo in si na iPadu oglejte 
znamenito zbirko v umetniški galeriji Art Gallery of 
Ballarat, nato pa se odpravite v mesti Daylesford in 
Hepburn Springs za popoldansko predajanje 
užitkom v zdravilišču Hepburn Bathhouse & Spa, 
preden se zopet vrnete v Melbourne.

> Vrhunci: Umetniška galerija Art Gallery of 
Ballarat, zdravilišče Hepburn Bathhouse & Spa
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GeelonG  •  Great ocean road  •  Grampians  •  ballarat
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VIKTORIJA
AVSTRALIJA

Prenesite si BREZPLAČNO aplikacijo za  
iPhone, iPad ali Android: 

gREAtsOuthERNtOuRiNg.cOm.Au

POSODOBLJENA  
Aplikacija za iPhone

Najlepše avstralske naravne znamenitosti, slikovita obala, deskanje, 
pustolovščine, avtohtone avstralske živali, pohodništvo in avstralska 
zgodovina – vse v enem prilagodljivem, zgoščenem izletniškem paketu.

ta poživljajoča vožnja skozi nekatere najbolj 
razburljive, očarljive in prefinjeno drugačne 
pokrajine Avstralije vas bo popeljala v 
jugozahodni del Viktorije, najmanjšo celinsko 
avstralsko zvezno državo.

Magični Melbourne je svetovljanska prestolnica, ki 
s svojimi osupljivimi stolpi, umetniškim galerijami, 
restavracijami in očarljivo reko predstavlja 
samoumevno začetno in končno točko.

Romantičnost ceste Great Ocean Road s svojo 
razgibano obalo, bujnimi gozdovi in prevevajočim 
občutkom svobode predstavlja nepozabno izkušnjo.

Cesta med sabo povezuje večji regionalni mesti 
Geelong in Warrnambool, ki sta vsako po svoje živahna 
destinacija.

V nebo dvigajoče se pogorje narodnega parka 
Grampians National Park z mestom Halls Gap v svojem 
središču je že več deset tisoč let osrčje aboridžinov. 
Njihove starodavne kamnine so del bogate izkušnje, ki 
je boste deležni, ko boste obiskali Grampians.

Ballarat in regija Goldfields sta omamna mešanica 
romantike in veličine zlate mrzlice iz let po 1850 ter 
kopice sodobnih zakladov.

Užitkov željni popotniki sem pogosto zaidejo tudi v 
iskanju osvežilnih voda ali blagodejnih masaž, ki jih 
ponuja zdraviliška pokrajina z mestoma Daylesford in 
Hepburn Springs v svojem osrčju.

V regiji se bohotita tudi avtohtona avstralska flora 
in favna, med katerima boste našli kenguruje, koale, 
kljunaše, avtohtone ptice in divje cvetlice.

POSODOBLJENA  
Aplikacija za iPad


