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Suomen Kuvausmatkat oy 

AUSTRALIAN SUURI KIERTOMATKA 2019

Aika:   La 10.8. - Ti 3.9.2019  (25 pv)
Ryhmäkoko:   9 + 1 henkilöä 
Hinta:   7 880 eur

Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Kakadun kansallispuisto & kosteikot
	 	 Litchfield	kansallispuisto	
  Watarraka kp & Kings Canyon
  Ayers Rock & punainen autiomaa
  Iso Valliriutta
  Pöytävuoren vuoristosademetsät
  Daintree kp & alankosademetsät  
  Blue Mountains
  Darwin, Alice Springs, Cairns
  Sydney & NSW 

Lajistoa: Kengurut ja muut pussieläimet
  Krokotiilit & muut matelijat
  Kosteikkolinnut 
  Kasuaari & sademetsälinnut 

Lennot:  Kansainväliset lennot: 
  * HEL - Singapore - Darwin 
  * Sydney - Singapore - HEL 

  Kotimaanlennot: 
  * Darwin - Alice Springs 
  * Ayers Rock - Cairns
  * Cairns - Sydney 

Kohderyhmä:  Kaikki luonnosta kiinnostuneet.
 Vaativuus: Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa. 
Ruokailut:  Ruokailut ilmoitettu 
  päiväohjelmassa. 

Lisätiedot:		 info@kuvausmatkat.fi
	 	 www.Kuvausmatkat.fi
  puh. 0400 191 348
  puh. 050 520 1827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröi-
mä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät 
vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj

 
Esitteen kuvat vuoden 2013-2016 matkoilta: Jouni Klinga
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Australian todellinen ilme on monille vieras. Valtavien 
etäisyyksiensä ansiosta luonnon monimuotoisuus vaih-
telee karun koskettavista erämaista vehreisiin sademet-
siin ja Ison Valliriutan salaisuuksiin. Kuvausmatkojen 
Australian luontomatkalla asumme upeiden luontokoh-
teiden keskellä tasokkaissa majoituksissa ja tutustum-
me maanosan ihmeisiin intensiivisellä matkan hintaan 
sisältyvällä retkiohjelmalla. Tutustumme siis maanosan 
kiehtovimpiin helmiin luontoharrastajan näkökulmasta. 
Kohteiksi on valittu neljä tyystin erilaista ja omalla taval-
laan sykähdyttävää luontokohdetta. Etäisyyksien vuoksi 
kohteelta toiselle siirrymme lentäen, ja kohteissa liikum-
me yksilöllisesti pienellä tila-autolla.

Matka alkaa pohjoisesta Darwinin kaupungista, ja en-
simmäisenä kohteena on maailmanperintöalueeksi 
luokiteltu Kakadun kansallispuisto. Retkemme ajankoh-
tana kuiva kausi alkaa olla lopuillaan, ja valtaisa kosteik-
koalue on supistunut erillisiksi veden täyttämiksi billa-
bongeiksi. 

Eläimistö on vahvasti läsnä - huikeina tiheyksinä pienillä rajatuilla kosteikoilla. Kuvaajan näkökulmasta 
kuivan kauden loppu on siten todellista mansikka-aikaa. Kakadun retkillä tutustumme monipuolisesti 
luontoon, mutta myös aboriginaalien alkuperäiskulttuuriin: Kansallispuiston suojissa on erittäin hyvin 
säilyneitä kalliomaalauksia. Kakadun ohella maanosan pohjoisosassa vierailemme Mary River -suojelu-
alueella	ja	Litchfieldin	kansallispuistossa.	

Australian omaleimaisin luontotyyppi on punahiekkainen autiomaa. Retki keskiosien erämaahan ja “pu-
naiselle kivelle”, Ayers Rockille - onkin keskeinen osa Australian identiteettiin tutustumisessa. Lennäm-
me Darwinista Alice Springsin autiomaakaupunkiin ja jatkamme autosafarilla Mc Donnell Rangen ma-
talapiirteistä vuoristoa ja solia seuraillen kohti Ulurua. Vietämme kuitenkin matkalla yhden yön Kings 
Canyonin henkeäsalpaavissa maisemissa Watarrkan kansallispuistossa. Ulurulla eli Ayers Rockilla odot-
telemme kuuluisia ilta- ja aamuvaloja parhailla maisemapaikoilla tasokkaaseen Desert Gardenin hotel-
liin majoittuen ja lisäksi retkeilemme myös läheisellä Kata Tjutan kalliomuodostelmilla. 

Autiomaan hiekkapölyn jälkeen lennämme mantereen itärannikolle Queenslandiin. Majoitumme aluksi 
Cairnsin turistikaupunkiin, josta voi osallistua koko päivän lisäretkelle Ison Valliriutan lumoihin sukeltaen 
tai snorklaten. Vaihtoehtoisesti voi viettää vapaapäivää rennossa trooppisen kaupungin sykkeessä. 

AUSTRALIAN LUONTOMATKA 2019
Kakadu, Uluru, Daintree, Blue Mountains
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Cairnsin kaupunkipäivien jälkeen sukellamme Australian 
sademetsiin. Vierailemme sekä Arthernton-pöytävuoren 
vuoristosademetsissä että Daintreen alankosademet-
sissä. Retkeilemme viidakkopoluilla kasuaarien jäljillä, 
odottelemme vilahdusta salaperäisestä platypuksesta, 
seurailemme puukengurun kiipeilyä ja nautimme upeis-
ta maisemista vesiputouksineen. Majoitumme kohtei-
den äärellä perustasoisiin lodgeihin, joiden terasseilta 
voi joskus päästä seuraamaan suoraan jopa paratiisilin-
tuja. 

Viimeisenä retkikohteena lennämme etelään Sydneyn 
kaupunkiin. Ajamme aluksi Blue Mountainsin maailman-
perintökohteelle. Majoitumme Katoomban kaupunkiin 
jyrkänteen laidalle. Nautimme upeista maisemista ja 
perehdymme eukalyptusmetsien lajistoon. Kenties koh-
taamme jopa harvinaisen lyyrypyrstön. 
Matkan lopuksi rentoudumme maailman ehkä kauneim-
massa kaupungissa, Sydneyssä. Keskustan hotellista 
käsin voimme tutustua kävellen keskustan nähtävyyk-
siin. Vapaapäivät voi viettää kaupunkiin tutustuen, mut-
ta halukkaille järjestetään myös kuvaajille suunnattu 
valasretki Sydneyn edustalle - jälleen uusi näkökulma 
Australian luontoon. 

Australia on monien vastakohtaisuuksien manner. Liikumme yksilöllisillä reiteillä erämaassa, mutta käy-
tössämme on ilmastoidut ajoneuvot sekä satelliittipuhelimet. Yövymme retkipäivien rasituksista rentou-
tuen mukavasti ilmastoidussa lodgemajoituksessa. Retkeily tapahtuu kulloinkin käytössä olevista tuki-
kohdista käsin ja halutessaan voi aina viettää myös vapaapäiviä majapaikassa. Kaikki majoituskohteet 
ovat perusmukavuuksilla varusteltuja, mutta matkaohjelma on silti suunniteltu kohteiden ehdolla.  Jois-
sakin kansallispuistoissa voimme parhaan sijainnin vuoksi olla hieman vaatimattomammassa (mutta 
ilmastoidussa) majoituksessa, ja vastaavasti kaupunkikohteissa sitten rentoudumme tasokkaissa hotel-
leissa. 

Matka toteutetaan pienellä ryhmällä, joka mahdollistaa joustavat aikataulut sekä tutustumisen Austra-
lian luontokohteisiin pintaa syvemmältä. Tämä mahdollistaa myös majoittumisen ja vierailut kohteissa, 
jotka suurilla kahdenkymmenen hengen ryhmillä eivät olisi mahdollisia. Maanosan luonnon monimuotoi-
suus on ollut poikkeuksetta suuri yllätys kokeneillekin matkailijoille. Monille pohjoinen Kakadun kansal-
lispuisto on Australiaa aidoimmillaan. Liikumme myös suosituilla turistipaikoilla, mutta monesti näissä-
kin kohteissa pääsemme liikkumaan  alueilla, joissa perinteiset bussiryhmämatkat eivät häiritse. Paria 
poikkeusta lukuunottamatta koko retkipaketti sisältyy matkan hintaan. 

Olemme kartoittaneet Australian parhaat maisemapaikat ja kiinnostavimmat eläinkohteet - Tervetuloa 
mukaan Australian Kiertomatkalle! 
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Muutokset matkaohjelmassa ja lentojen reitityksissä ovat mahdollisia. 

La 10.8.2019 Helsinki – Singapore - Darwin. 

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä Finnairin (A350) yölennolla Singaporeen, 
jonne saavumme seuraavana päivänä klo 16:40. Lopullinen lentoreitti voi muuttua 
varausajankohdan saatavuuden mukaan.

AY081 HEL SIN 23:55 16:40 (Finnair)
JQ064 SIN DRW 23:05 05:10 (Qantas)

Ma 12.8. 2019 Saapumien Darwiniin - Litchfieldin kansallispuisto (A)

Saavumme perille Darwiniin aamulla klo 05:10. Yölennolla Darwiniin tarjoilut ovat 
monesti aika niukkoja, joten aloitamme päivän uudella mantereella Darwinin keskus-
tassa nautittavalla aamiaisella. Olemme varanneet myös yhteiskäyttöön yhden huo-
neen aamiaishotellistamme Hilton Darwinista, jossa voimme käydä kukin vuorollaan 
keventämässä vaatetusta lentomatkan jälkeen. 

Australian suuri kiertomatka 
10.8.-3.9.2019
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Ajomatkalla ensimmäiseen majapaikkaamme teem-
me pysähdyksen, joka viimeistään avaa silmät uu-
den mantereen ihmeille. Vierailemme Adelaide-joella, 
jossa halukkaat voivat lähteä lisäretkenä alumiinive-
neillä tehtävälle noin tunnin krokotiiliristeilylle. Joella 
asustavat villit krokotiilit, jotka on opetettu näyttäviin 
ilmahyppyihin. Parhaimmillaan ne voivat pompata 
jopa kokonaan vedenpinnan yläpuolelle lihakimpa-
leen toivossa. 

Saapumispäivä kuluu aikaerosta palautuen ja levät-
en. Ensimmäinen majapaikkamme on perustasoinen 
Outback-mökkikylä	 Litchfieldin	 kansallispuiston	 lai-
dalla. Käyttöömme on varattu yhden tai kahden huo-
neen ilmastoituja mökkejä rauhallisesssa maalaisym-
päristössä. 

Siestan jälkeen teemme iltapäivällä jo ensimmäisen 
luontoretken	Litchfieldin	kansallispuistoon.	Puisto on 
tunnettu hautakivirivistöjä muistuttavista termiittike-
koniityistä. Toisin kuin Kakadussa tavattavat termiit-
tikeot, täällä termiitit rakentavat lituskaisia jopa kol-
mimetrisiä ”paneeleja”, jotka on suunnattu tarkasti 
oikeaan asentoon auringonkiertoon nähden. 

Litchfield	saa	hieman	enemmän	sateita	ja	sen	metsät	
ovat Kakadua rehevämpiä. Täällä on myös lähdeperäi-
siä vesiputouksia, jotka eivät kuivu pahimpanakaan 
kuivuuskautena. Halukkaat voivatkin käydä pulahta-
massa iltapäivällä vesiputouksen alaisessa virkistä-
vässä billabongissa. 

Ensimmäinen iltapäivä on kevyttä retkeilyä kansal-
lispuiston hyväkuntoisilla poluilla ja australialaiseen 
eläimistöön ja kasvillisuuteen tutustuen. Takaisin 
mökkikylälle palaamme varhaiseen päivälliseen men-
nessä. 

Ensimmäisenä iltana väsymys voi lentomatkasta 
johtuen saapua illalla jo varhain. Jos kiinnostuneita 
kuitenkin löytyy, niin voimme vierailla halukkaiden 
kanssa hautakivi-termiittikekojen luona yöllä tähtiku-
vauksen merkeissä. 

Majoittuminen:	Litchfield	Tourist	Park,	
http://www.litchfieldtouristpark.com.au/	
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Ti 13.8.2019 Litchfieldin kansallispuisto - Kakadun kansallispuisto (A)

Aamulla teemme ennen aamiaiaista vielä lyhyen vie-
railun	Litchfieldin	kansallispuiston	poluilla.	Rauhalli-
sen aamiaisen jälkeen jatkamme sitten matkaamme 
aluksi kohti etelää ja Kakadun kansallispuistoa. Käy-
tämme koko päivän matkantekoon kiinnostavilla koh-
teilla pysähdellen. Pysähdymme paikalliseen kestikie-
variin omakustanteiselle lounaalle ja iltapäivällä sitten 
olemme jo Kakadun kansallispuistossa. Vierailemme 
iltapäivällä puiston eteläosissa olevalla vesiputouksel-
la (jos tiet ovat avoinna: sateiden yllättäessä osa teistä 
on suljettuna) ja hämmästelemme jättiläismäisiä ka-
tedraalimaisia termiittikekoja. 

Iltapäivän päätteeksi saavumme Kakadun kansallispuiston sydänmaille, Gagadju lod-
gelle, jonna asetumme yhteensä kolmeksi yöksi. 

Majoittuminen: Gagadju Lodge

Ke 14.8.2019 Kakadun kansallispuisto (A) 

Aamulla teemme veneristeilyn Yellow Waterin kuuluisalle billabongille, kosteikolle. 
Lähdemme heti ensimmäiselle auringon noustessa tehtävälle risteilylle. Monesti kos-
teikolla on upeat aamu-usvat ja päivän sarastaessa puuhanhiaurat saapuvat ruokai-
lualueille, toisinaan lähes katkeamattomina nauhoina. 
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Risteilyn jälkeen palaamme lodgelle nauttimaan run-
sasta aamiaista nopeasti lämpenevässä aamussa. 
Aikaisen lähdön vuoksi pidämme hiukan pidemmän 
siestan; päivää voi viilentää pulahtamalla lodgen ui-
ma-altaaseen. Lodgen kastelulaitteet houkuttelevat 
lintuja ja vallabeja myös pihapiiriin. Lisäksi päivällä 
voimme käydä läheisessä aboriginaalimuseossa.

Iltapäivällä retkikohteena on Nourlangie kallioiden 
upeat kalliomaalaukset ja geologisesti kiehtovat mai-
semat. Retki voi silti täydentää myös lintulistaa. Au-
ringon laskiessa voimme käydä vielä pienellä lisäret-
kellä läheisellä billabongilla, josta avautuu kiehtova 
näkymä Nourlangien iltavalossa punertaville kallio-
pahdoille. 

Majoittuminen: Gagudju Lodge

To 15.8.2019 Kakadun kansallispuisto (A) 

Kakadu on hyvin monipuolinen retkikohde ja se on 
ollut yksi aikaisempien ryhmiemme suosikkikohteis-
ta koko kiertomatkalla. Kakadu on omaleimaisinta 

Australiaa, jota ei voi löytää mistään muualta maailmassa. Tänä vuonna olemmekin 
pidentäneet Kakadun retkeilyä yhdellä vuorokaudella. 
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Lisäpäivä tuo lisäjoustoa aikatauluun eli halukkaat 
voivat viettää väljempää luppoaikaa lodgen kesäisissä 
oloissa. Ja vastaavasti halukkaiden kanssa ehdimme 
tutustua jälleen uudenlaisiin päiväretkikohteisiin Ga-
gudjun lodgelta käsin. 

Monet ovat halunneet lähteä lisäretkenä uudelle 
aamu- tai iltaristeilylle Yellow Water -kosteikolle. Toi-
nen risteilykerta tarjoaa aina jotakin uutta ja erilaista 
nähtävää ja harvoin aamun sumut ja valot ovat peräk-
käisinä aamuina identtiset. Etenkin aamuretket ovat 
silti monesti suosittuja, joten varaukset lisäristeilyille 
on tehtävä ennakkoon. 

Isolla yli sadan hengen aluksella tehtävän risteilyn 
ohella on mahdollista varata ennakkoon paikka myös 
pienemmälle kalastus- ja retkialukselle. 

Kolmen tunnin veneretken hinta alumiinisella kuvaus-
veneellä on 190 eur / hlö (minimi 4 osallistujaa). Vene 
mahdollistaa yksilöllisen kohteiden lähestymisen ja 
ja liikuttelun kohteisiin nähden. Perämoottorin ohella 
veneessä on käytössä myös kauko-ohjattava sähkö-
perämoottori. Käytettävissä on vain yksi vene, joten 

varaukset on tehtävä jo matkavarauksen yhteydessä. Kiinnostuksen mukaan pienve-
neretki on mahdollista varata myös molemmille aamuille (29. ja 30.8.2019).

Maitse tapahtuvaan retkeilyyn on tarjolla monia hienoja luontopolkuja. 

Iltapäivällä tutustumme puiston pohjoislaidalla oleviin kohteisiin. Etsimme hedelmän-
syöjälepakkoja mangrovemetsästä ja iltavaloiksi suuntaamme puiston upeimmille 
maisemapaikoille Ubirin kallioille. Aboriginaalit ovat asuttaneet Kakadua jo tuhansi-
en vuosien ajan ja pitkien sadekausien aikana heillä on ollut aikaa monisäikeisten 
kalliomaalausten tekemiseen. Vanhimmat maalaukset ovat lähes kymmenen tuhatta 
vuotta vanhoja. Matkalla Ubirin kallioille tutustumme muutamiin kalliomaalauskoh-
teisiin, ennen kuin kiipeämme kallioille nauttimaan auringonlaskusta. 

Majoittuminen: Gagudju Lodge

Pe 16.8.2019 Kakadun kansallispuisto - Mary River (A)

Aamiaisen jälkeen suuntaamme takaisin Kakadun pohjoisosiin ja kohti Maryjoen suo-
jelualuetta. Tarkempi matkaohjelma sovitaan matkan kuluessa; kiinnostuksen mu-
kaan voimme tehdä matkalla vielä lisäretkiä Kakadun kansallispuistossa, tai suun-
nata puolestaan Maryjoelle jo aamupäivällä. 
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Majoitumme Maryjoella Point Stuart -lodgelle. Perustasoinen mökkikylä on keskellä 
ei mitään, mutta eläimet ovat monesti näkyvästi läsnä. Ensimmäiset vallabit ehkä 
pomppivat jo vastaan pihamaalla ja kultatöyhtökakadut huutelevat pihapuissa. 

Lodgen takapihalta lähtee noin tunnin pituinen luontopolku läheiseen kausikuivaan 
monsuunimetsään. Iltapäivän tarkemmasta retkiohjelmasta sovitaan matkan kulu-
essa. 

Majoittuminen Point Stuart Wilderness Lodge.

La 17.8.2019 Mary River (A)

Kuivan kauden aikana jäljellä oleviin kosteikoihin, billabongeihin, voi parhaimmillaan 
olla kerääntyneenä huikeita lintutiheyksiä. Aamuvarhaisella lähdemme venesafarille 
Maryjoen kosteikolla. Voimme seurata juomaan saapuvia kenguruita, puuhanhien 
ylilentoa, jassanoita tai suistokrokotiilejä. Kuvia aamusafarilta:  
http://www.pointstuart.com.au/galleries/cruise.html 

Vietämme koko päivän Mary River -suojelualueen upeaan ja eläinrikkaaseen luontoon 
tutustuen. Toisinaan Mary Riverin alue voi olla linnustollisesti jopa arvokkaampi, kuin 
maailmanlaajuisesti tunnettu, alueeseen rajautuva Kakadun kansallispuisto. 

Luonnontarkkailua ajatellen Mary Riverin alueella  etuna on vapaammat liikkumis-
mahdollisuudet. Ennen matkaa kartoitamme ryhmän kiinnostusta mahdollisista lisä-
aktiviteeteistä. Ohjelmaan sisältyvän venesafarin lisäksi on mahdollista varata lisä-
safari myös iltapäivälle. 



Suomen Kuvausmatkat oy | AUSTRALIAN KIERTOMATKA
10.8.-3.9.2019

Lisäksi eräälle seudun billabongille on mahdollista 
vuokrata päiväkäyttöön oma kolmen hengen mootto-
rivene. Oma vene luonnollisesti mahdollistaa lintujen 
ja nisäkkäiden joustavan tarkkailun ja kuvaamisen.

Retkiohjelma painottuu normaalisti aamu- ja iltapäi-
vään, ja keskipäivällä vietämme siestaa ilmastoiduis-
sa majoituksissa. 

Majoittuminen Point Stuart Wilderness Lodge.

Su 18.8.2019 Mary River - Darwin - Alice Springs (A) 

Retkeilemme aamupäivän edelleen Point Stuart -lod-
gen ympäristössä - tai halukkaat voivat viettää ren-
nomman vapaan aamun maalaismiljööstä nauttien. 
Aamupäivällä suuntaamme sitten takaisin Darwiniin 
ja on aika suunnata kausikuivista monsuunimetsistä 
ja kallioilta kohti mantereen keskiosien autiomaita. 

Lento Alice Springsin lähtee iltapäivällä klo 15.00. 
Laskeudumme Alice Springsiin klo 17.05 ja käymme 

nauttimassa erämaakaupungin auringonlaskusta ennen kuin majoitumme hotelliim-
me kaupungin laidalle. 

Majoittuminen: Double Tree Hilton Alice Springs
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Ma 19.8.2019 Alice Springs  (A)

Vapaapäivä Alice Springsissä. Halukkailla on mah-
dollisuus viettää reippaan retkeilyviikon jälkeen hen-
gähdyspäivä hotellin ympäristössä. Päivän ohjelmaan 
sisältyy vierailu kaupungin laidalla olevalla Telegraph 
Stationilla, jonka ympärille kaupunki aikanaan on syn-
tynyt. Paitsi lennätinlaitoksen historiaa, museon ym-
päristö on monesti kiehtova myös linnustollisesti. 

Alice Springs tarjoaa myös monia kiinnostavia lisäretki-
kohteita. Yksi alueen tunnetuimmista käyntikohteista 
on Desert Park -eläinpuisto. Erikoisuutena ovat yöak-
tiiviset aavikkoeläimet, joita ei ole mahdollista nähdä 
juuri missään muualla maailman eläinpuistoissa. 

Iltapäivällä teemme halukkaiden kanssa retken Mac 
Donnel Range -kansallispuistoon. Kallioselänteen 
poikki on  monia erikoisia luonnonmuodostelmia: 
kanjoneita, vesikeitaita ja kapeita solia. Upeiden au-
tiomaamaisemien ohella seudulla voi tavata myös 
harvinaisia pussieläimiä. 

Majoittuminen: Double Tree Hilton

Ti 20.8.2019 Alice Springs - Watarrkan kansallispuisto, Kings Canyon (A)

Aamuvarhaisella ajomatkamme jatkuu kohti Kings 
Canyonin kansallispuistoa. Etenemme kiehtoville mai-
semapaikoille pysähdellen ja nautimme omakustan-
teisen lounaan erämaisessa kestikievarissa. Maatilat 
ja kestikievarit ovat kastelun ansiosta keitaita, jotka 
houkuttelevat niin lintuja kuin myös pussieläimiä puo-
leensa. 

Iltapäivällä saavumme Watarrkan kansallispuistoon, 
jossa majoitumme Kings Canyon Resortin vihreälle 
keitaalle. 

Yksi upeimmista elämyksistä on kokea erämaan säihkyvän kirkas tähtitaivas. Täällä 
ei ole valosaastetta, eikä pilvisistä öistä ole juuri uhkaa.  Saapumisajankohdastamme 
riippuen käymme vielä iltaretkellä ennen yöpuulle hankkiutumista. 

Majoittuminen: Kings Canyon resort. 
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Ke 21.8.2019 Watarrkan kansallispuisto, Kings Canyon -  Ayers Rock (A)

Aamun viileinä tunteina lähdemme retkelle Kings Canyonin huikeisiin maisemiin. Ka-
peissa kalliosolissa luonto puhkeaa rikaslajisiksi kasvillisuuden keitaiksi, jotka hou-
kuttelevat myös linnustoa ympäröiviltä kuivilta erämailta. Kanjonin parisataametristen 
pystysuorien seinämien reunoilta puolestaan avautuu huikeat maisemat. 

Käytämme aamupäivän puiston alueella retkeillen, ja keskipäivän kuumuuksien ylty-
essä palaamme takaisin lodgelle. Iltapäivällä matka jatkuu erämaiden halki Australi-
an kuuluisalle punaiselle kivelle, Ayers Rockille eli Ulurulle. 

Majoitumme tasokkaaseen erämaahotelliin ja illan tuntumassa hakeudumme jo 
ensimmäisille maisemapaikoille odottelemaan Ulurun kuuluisaa auringonlaskua. 
Parhaimmillaan, jos aurinko laskee pilvettömällä taivaalla, tämä maailman suurin ja 
maagisin monoliitti syttyy hehkumaan tulipunaisena vuorena silmänkantamattoman 
tasangon keskellä. Kauniiden iltavalojen jälkeen voimme ryhmän toiveiden mukaan 
jäädä odottelemaan myös illan pimenemistä ja tähtitaivaan syttymistä Ulurun yllä.

Majoittuminen: Desert Garden Resort

To 22.8.2019 Ayers Rock / Kata Tjuta (A)

Aamulla olemme jo ennen auringonnousua odottelemassa päivän valkenemista 
Ulurulla. Monoliitti on pinnanmuodoiltaan käsittämättömän monimuotoinen ja kuva-
uksellinen ja sen ympäriltä löytyy monia kiehtovia kuvauskohteita sekä kiinnostavia 
kytkentöjä aboriginaalikulttuuriin. Myös mittasuhteet paljastuvat toden teolla vasta 
paikanpäällä. Pelkästään kiven kiertämiseen kuluisi koko aamupäivä. 

Ayers Rockin huippu kohoaa 348 metrin korkeuteen. Säiden salliessa halukkailla on  
mahdollisuus kiivetä ylös hyvin maisemallista, mutta jyrkkää kalliopolkua myöten. 
Nousu edellyttää hyvää peruskuntoa ja luottamusta tasapainon hallintaan. Jokaisen 
on tehtävä oma ratkaisu myös suhteessa aboriginaalien toiveeseen olla kiipeämättä. 
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Keski-päivän kuumimpaan aikaan pidämme siestaa 
hotellilla. Iltapäivällä tutustumme Kata Tjutan kal-
lioaueeseen ja upeisiin kanjoneihin. Auringonlaskua 
varten hankkiudumme jälleen jollekin upeista iltava-
lokohteista, joko Ulurulla tai Kata Tjutalla. 

Ennen matkaa kartoitamme kiinnostuksen ennakkoon 
varattaviin iltaretkiin. Halukkaat voivat osallistua esi-
merkiksi lisähintaiselle tähtitaivaan alla nautittavalle 
päivälliselle, joka alkaa tietenkin auringonlaskusta 
nautiskellen. Sounds of Silence -päivälliselle otetaan 
noin 150 henkeä, Tali Wiru -päivällinen järjestetään 
pienelle noin 30 hengen ryhmälle. 

Majoittuminen: Desert Garden Resort 

Pe 23.8.2019 Ayers Rock - Cairns (A)

Vapaa aamu autiomaamaisemista nauttien Ayers 
Rock -resortilla. Itse lodgekeskuksen ympäristössä 
on myös kiinnostavia kävelypolkuja, ja samoin hyvät 
mahdollisuudet matkamuistohankintoihin. Halukkail-
la on lisäksi mahdollisuus varata ennakkoon myös 
erillisiä lodgelta osana kansainvälistä ryhmää tehtä-
viä retkiä. 

Iltapäivällä sanomme hyvästit punaiselle erämaalle ja lennämme Ayers Rockilta suo-
raan Queenslandin vehreään osavaltioon, Cairnsiin. Majoitumme kaupungin ranta-
kadulla olevaan Shangri La Hotelliin ja nautimme trooppisen lämpimästä illasta lep-
peässä merituulessa. 

Majoittuminen: Shangri La Hotel, Cairns tai vastaava

La 24.8.2019 Cairns. Vapaapäivä - Lisäretki Isolle Valliriutalle (A)

Tiiviin retkiohjelman jälkeen halukkaat voivat viettää vapaapäivän Cairnsin leppoi-
sassa turistikaupungissa. 
Vastaavasti on mahdollista lähteä lisäretkelle Isolle Valliriutalle. Koko päivän lisäret-
ken tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Isolle Valliriutalle on tarjolla lukuisia 
erilaisia snorklaus- ja sukellusretkiä, ja retkikohde valitaan lähtijöiden prioriteettien 
pohjalta. Cairnsin kaupungin rannat ovat matalan vuoroveden aikaan myös kiinnos-
tavia kahlaajarantoja lintujen ystäville. Risteilyn jälkeen voimme nauttia iltavaloissa 
kylpevästä rantabulevardista ja kaupungin leppoisasta tunnelmasta. 

Majoittuminen: Shangri La Hotel, Cairns tai vastaava
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Su 25.8.2019 Cairns - Athernton Tablelands (A)

Matkamme jatkuu aamulla maailmanperintökohtei-
siin lukeutuviin vuoristosademetsiin Atherhonin pöy-
tävuoren alueella. Nousemme serpentiiniteitä aina 
noin 1 100 metrin korkeuteen, jossa lajisto on verra-
ten poikkeavaa myöhemmin tutustuttaviin alankosa-
demetsiin verrattuna. Majoitumme The Canopy Tree-
houses -wildlife sanctuaryn tunnelmallisiin mökkeihin 
sademetsän keskellä. Ehdottomana erikoisuutena on 
platypus, joka monesti liikkuu aivan majapaikkamme 
edustalla. 

Platypuksen voi bongata jokivarsien lampareista ja 
pihapiirissä vilistelee kenokanoja. Muita alueen eri-
koisuuksia ovat lavastajalinnut ja papukaijalajit, joita 
houkutellaan mökkien tuntumaan myös ruokinnalla. 

Pöytävuoren alueen eksoottisiin lajeihin kuuluu myös 
puukenguru, jonka löytäminen luonnossa ei silti ole 
aina helppoa sen hiljasen ja rauhallisen elämäntyylin 
vuoksi. Tiedossamme on kuitenkin muutamia hyviä 
paikkoja lajin metsästämiseksi. 

Käytämme koko iltapäivän ympäröiviin metsiin tutus-
tumiseen. Mökeissämme on kaksi majoitushuonetta 
per talo ja takkahuone. Oleskelumme aikana valmis-
tamme aamiaisen kollektiivisesti. Ruokailuja varten 
vierailemme lähiseudun ravintoloissa. 

Majoittuminen: The Canopy Tree Houses -Wildlife 
Sanctuary

Ma 26.8.2019 Atherton Tableland (A)

Täysi retkipäivä lodgen ympäristön sademetsissä. 
Koska metsä alkaa heti piha-aukion ympäriltä, eläi-
met monesti tulevat majan pihamaalle ja papukaijat 

lennähtävät terassille. Vakiovieraita ovat kettukusut ja vallabit, mutta myös kasuaarin 
kohtaaminen on mahdollisuuksien rajoissa. Etenkin kusujen vuoksi mökkien ovet on 
pidettävä kiinni, sillä monesti uteliaat pussieläimet kiipeilevät myös terassille mah-
dollisten eväspalojen toivossa. Ihmisen läsnäoloa ne silti kunnioittavat. 

Kiinnostuksen mukaan voimme retkeillä jokivarsia mukailevilla poluilla myös omatoi-
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misesti. Platypus on parhaimmillaan mahdollista näh-
dä suoraan mökin terassilta ja odotellessa voi monesti 
seurata viidakon pohjalla ruokailevia kekokanoja. Lä-
hellä on silti myös toinen hyvä platypuspaikka, jos mö-
kin omat leveänokat pysyttelevät piilossa. 

Päivällä voimme vierailla lähiseudun nähtävyyksillä, 
kuten Millaa Millaa -putouksilla. Illalla taasen etsim-
me taskulamppujen avulla uusia kusu-lajeja ja seu-
raamaan, kun isäntämme pimeyden laskeuduttua 
houkuttelee vallabeja iltapalalle. 

Majoittuminen: The Canopy Tree Houses.

Ti 27.8.2019 Atherton Tableland - Daintree Nat. Park (A)

Jatkamme aamulla kiehtovien vuoristomaisemien hal-
ki kohti Daintreen sademetsiä. Ajomatkalla voimme 
pysähtyä katsomaan jättiläismäisiä viikunapuita tai 
reitin varrelta on tiedossa myös kultalavastajan soi-

dinpaikka. Parhaimmilaan olemme nähneet paikalla myös itse soidinpaikan rakenta-
jan. Iltapäivällä vierailemme Mossman Georgen tunnetun sademetsäkohteen poluilla. 
Turistimaisesta luonteestaan huolimatta retkipoluilla on upeita sademetsämaisemia, 
kauniita kivikkoisia vuoripuroja ja suuria puita. 

Ylitämme Daintree-joen lautalla, jonka jälkeen sukellamme mutkittelevalle, mutta hy-
väkuntoiselle sademetsätielle. Toisinaan lentokyvytön kasuaari voi ilmestyä vastaan 
jo tiellä ajellessamme. Saavumme iltaan mennessä uuteen majapaikkaamme Daint-
reen sademetsien keskellä. 

Majoittuminen: Lync-Haven Rainforest Retreat



Suomen Kuvausmatkat oy | AUSTRALIAN KIERTOMATKA
10.8.-3.9.2019

Ke 28.8.2019 Daintree National Park (A)

Täysi retkipäivä Daintreen kansallispuiston alueella. 
Käytössämme on koko ajan auto, jolla voimme kulkea 
kansallispuiston monipuolisille retkikohteille. Puistos-
sa on hyvä polkuverkosto ja kohteita löytyy kevyistä 
päiväretkeilyistä vaativaan vaellukseen. 

Alueella on hyvin rikas linnusto ja yksi seudun eksoot-
tisimmista lajeista on lentokyvytön kasuaari. Lajin et-
siminen vaatii hiukan onnea, mutta mahdollisuudet 
ovat silti verraten hyvät. Esimerkiksi National Geo-
graphicin taannoinen laaja kasuaari-artikkeli oli kuvat-
tu juuri näissä sademetsissä. Päivä kuluu retkipoluilla 
nopeasti, mutta kiinnostuksen mukaan halukkailla on 
mahdollisuus vierailla myös lisämaksullisessa Daint-
ree Doscover Centre -sademetsäkeskuksessa ja sinne 
rakennetussa latvustotornissa. Illalla hankkiudumme 
Tyynen Valtameren rannalle nauttimaan auringonlas-
kusta

Majoittuminen: Lync-Haven Rainforest Retreat

To 29.8.2019 Daintree National Park - Cairns - Sydney - 
Katoomba (A)

Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle Cairnsiin 
ja päivälennolle Sydneyyn. Perillä Sydneyssä ajamme 

iltapäivällä vielä sisämaahan kohti sinisiä vuoria, Blue Mountains -maailmanperintö-
kohdetta. Saavumme perille illan jo hämärtyessä ja majoitumme vanhan ajan tunnel-
maa henkivään Heritage hotelliin. Illalla voimme seurata auringonlaskua ja kanjonin 
sinertyviä sävyjä Tree Sisters -kallioilla. 

Majoittuminen: Mountain Heritage Hotel tai vastaava

Pe 30.8.2019 Blue Mountains, Katoomba (A)

Halukkaat voivat lähteä odottelemaan auringonnousun valoja ja lintujen heräämistä 
jyrkänteiden näköalaterasseilla ennen aamiaista. Retkeilyhenkisimmille tarjolla on 
myös pidempi aamuretki jyrkänteiden penkereille rakennetuilla poluilla, vesiputouk-
silla ja eukalyptusmetsissä - todella uhkeissa maisemissa. Hyvällä onnella vastaan 
voi tulla myös alueen harvinainen tunnuslintu lyyrypyrstö. 

Aamiaisen jälkeen tutustumme Blue Mountainsin ulottuvuuksiin konevoimin. Las-
keudumme yhtä eteläisen pallonpuoliskon jyrkintä rautatietä alas kanjonin pohjalle 
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ja ajamme kaapelihissillä vesiputousten ohitse. Käve-
lyretkillä tutustumme eukalyptusmetsien ohella myös 
rehevimpiin biotooppeihin. 

Majoittuminen: Mountain Heritage Hotel tai vastaava

La 31.8.2019 Katoomba - Sydney (A)

Aamupäivällä palaamme takaisin noin kilometrin kor-
keudelta alas Sydneyyn.

Teemme tutustumisajelun kaupungin kuuluisimpiin 
nähtävyyksiin. Vierailemme Bondi beachillä, keskus-
tan kaupunginosissa, upeilla kalliojyrkänteillä, ikonisil-
la silloilla ja tietenkin kuuluisalla oopperatalolla. Ilta-
ohjelma on vapaa: hotellilta käsin on helppo tutustua 
rantamaisemiin ja kaupunkilaisten illanviettoalueisiin 
myös jalan. 

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli keskustassa. 
   

Su 1.9.2019 Sydney (A, P)

Vapaapäivä Sydneyssä. Halukkailla on mahdollisuus osallistua lisäretkenä kuvaaji-
en toiveita silmällä pitäen järjestetylle valasretkelle. Vaihtoehtoisesti kaupungissa on 
lukemattomia kiinnostavia tutustumiskohteita myös omatoimiseen retkeilyyn sekä 
tietenkin myös hyvät shoppailumahdollisuudet. Sydneyn keskustan suuret puistot 
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ovat kaupunkilaisten olohuoneita, joissa käydään lenkillä, istuskellaan ja vietetään 
kesäpäivää. Monien museoiden ohella kaupungissa on myös kuuluisa meriakvaario 
ja eläinpuisto. Halukkaat voivat varata myös kiipeilyretken Harbour Bridgen huipulle.

Illalla ihastelemme kaupungin valoja miljoonakaupungin edustalla tehtävältä päiväl-
lisristeilyltä. Sydneyn tunnettujen yömaisemien äärellä on aika sulkea pitkä kierto-
matkamme Australian upealla mantereella. 

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli keskustassa. 

Ma 2.9.2019 Sydney - Singapore - Helsinki (A)

Lentomme lähtee iltapäivällä Singaporen kautta Helsinkiin. 

Ti 3.9.2019 Singapore - Helsinki. 

Saapuminen aamulla Helsinkiin.


