
A SEIT Outback Autrália oferece passeios educativos com muita 
diversão, aventura e informação. Visitamos o monolito Uluru, o 
conglomerado de rochas Kata Tjuta e outras áreas no centro da 
Austrália. Relaxe e explore o verdadeiro deserto australiano.

iPods cortesia com informações gravadas sobre o povo indígena e 
a cultura da Uluru, a história dos europeus e a fauna e flora estão 
disponíveis durante os passeios.

   Prove a melhor experiência de aventura no deserto... 
juntando-se aos nossos passeios em pequenos grupos.

Descubra os principais atrativos da cultura 
aborígene e da Uluru na sua própria língua.

Para reservas:
Telefone: +61 8 8956 3156 
eMAIl: bookings@seitoutbackaustralia.com.au 
WeB: www.seitoutbackaustralia.com.au 
fACeBooK: SeIT outback Australia Join us on  ,  or 
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Visite o nosso website para maiores informações. www.seitoutbackaustralia.com.au 

você tem também a opção de contratar um guia privativo na sua língua 
para os tours privados. Junte-se a nós para um tour Bush Tucker e 
répteis ou aprenda sobre a cultura aborígene em passeios de meio dia o 
dia inteiro, outra opção é o tour a uma das fazendas de gado da região.



Para outras opções de tours e maiores informações, visite:  www.seitoutbackaustralia.com.au

SeIT outback Australia opera uma grande variedade 
de tours. Para ver todas as opções, visite o nosso 
website ou veja a nossa brochura completa. 
Abaixo segue alguns dos tours que oferecemos: 
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Explore o monolito de maior 
significância cultural da 
Austrália. Abrace a cultura, 
geologia e o ambiente onde 
está localizado a Uluru. 
Durante o tour pela base da 
rocha, visitaremos pontos 
onde encontraremos pinturas 
milenares encravada nas 
paredes além de poços 
d’água.

Assistiremos da área de 
Talinguru Nyakunytjaku o sol 
se pondo por detrás da Uluru 
com a Kata Tjuta a distância. 

Esse pacote parte de Alice 
Springs (buscamos nos 
hotéis, estação de trem ou 
aeroporto) para o Ayers 
Rock Resort incluindo jantar 
em Curtin Springs que 
fica no meio do caminho. 
Aproveite a Uluru, Kata 
Tjuta seguindo dalí para o 
Kings Canyon e retornando 
para Alice Springs. Inclui 
acomodação e algumas 
refeições durante o trajeto.

Esse passeio matutino é 
possível presenciar o sol 
nascendo sobre esse ícone 
que é a Kata Tjuta. Uma 
experiência guiada que 
levará você para dentro 
desse incrível ambiente, 
caminhando através do 
conglomerado de rochas  
até a garganta Walpa.  
Ouça o vento (Walpa) 
a distância e perceba 
a dimensão das rochas 
que vos rodeiam. A 
espiritualidade deste 
incrível atrativo toca a  
todos que se aventuram  
por essas bandas.

Visita a uma fazenda de 
gado e o grande ícone 
Mt Conner. Aqui você 
encontrará com cangurus 
vermelhos e uma grande 
variedade de pássaros e 
répteis. Encante-se com 
a história do deserto 
australiano. 

É a combinação dos 
dois primeiros passeios, 
onde você poderá 
experimentar o que há 
de melhor na região 
com um preço reduzido. 
Pela manhã, assistir ao 
nascer do sol com o SEIT 
Kata Tjuta incluindo café 
da manhã e no final do 
dia assistir ao pôr do sol 
no SEIT Uluru incluindo 
aperitivos e drinques. 
Você poderá optar em 
fazer os dois passeios no 
mesmo dia ou em dias 
distintos.

Experiência cultural 
aborígene que irá lhe dar 
informação sobre a vida 
tradicional aborígene e a sua 
arte em pinturas dentro de 
cavernas que é considerada 
a mais importante da 
região Central da Australia. 
Viajaremos pelo coração 
do deserto para provar do 
verdadeiro Outback. Esse é 
um passeio de um dia inteiro 
e inclui almoço.

 É um pacote romântico 
para duas pessoas 
incluindo assistir ao pôr 
do sol sobre a Uluru, 
jantar em restaurante 
local a la carte, tour 
matutino para ver o 
nascer do sol e explorar 
a base da Uluru e tour 
vespertino a Kata Tjuta. 
Inclui também o ticket 
do parque nacional 
e uma introdução ao 
mundo das estrelas.

Esse tour consiste em 
visitar uma família 
tradicional Uluru nas suas 
casas e vilarejos com o 
seu guia aborígene e 
dividir a sua cultura e 
história. Passaremos por 
alguns poços d’água e 
uma variedade de locais 
de grande importância 
para o povo local 
enquanto dirigimos 
através do deserto.


