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6699  TToouurrss  aarree  pprriivvaattee  aanndd  ssmmaallll  ggrroouupp  ttoouurrss  wwhhiicchh  

aarree  ppeerrssoonnaalliisseedd  ttoo  yyoouurr  nneeeeddss..  TToouurr  ffeeeess  iinncclluuddee::  
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6699  TToouurrss  nnaattuurree  ttoouurrss  wwiillll  

aallllooww  yyoouu  ttoo  ccoommee  ffaaccee  ttoo  

ffaaccee  wwiitthh  AAuussttrraalliiaann  aanniimmaallss  

aass  wweellll  aass  eexxppeerriieennccee  wwiilldd  

bbuusshhllaanndd,,  ffoorreessttss  aanndd  ootthheerr  

nnaattuurraall  wwoonnddeerrss  ffoorr  wwhhiicchh  

AAuussttrraalliiaa  iiss  ffaammoouuss  ffoorr..  

  

BBEEAACCHH  RROOAADD  SSPPAA  TTOOUURR  

IIff  yyoouu  aarree  hhuunnggrryy  ffoorr  bbeeaauuttiiffuull  sscceenneerryy  aanndd  yyoouurr  

bbooddyy  iiss  iinn  nneeeedd  ooff  rreellaaxxaattiioonn  aanndd  rreejjuuvveennaattiioonn,,  

tthheenn  tthhiiss  ttoouurr  iiss  ffoorr  yyoouu..  FFrroomm  aa  sscceenniicc  ddrriivvee  ttoo  

tthhee  tthheerrmmaall  hhoott  sspprriinnggss  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  ooff  

MMeellbboouurrnnee,,  yyoouurr  sseennsseess  wwiillll  bbee  aarroouusseedd..    

  

HHEEAALLEESSVVIILLLLEE  NNAATTUURREE  TTOOUURR  

AAuussttrraalliiaa  iiss  kknnoowwnn  ffoorr  iittss  nnaattuurraall  bbeeaauuttyy  aanndd  

eexxoottiicc  aanniimmaallss..  TThhee  HHeeaalleessvviillllee  NNaattuurree  TToouurr  wwiillll  

ggiivvee  yyoouu  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eexxpplloorree  aanndd  

eexxppeerriieennccee  bbootthh..  

  

PPAARRKKSS,,  GGAARRDDEENN  AANNDD  FFAARRMM  TTOOUURR  

LLoossee  yyoouurrsseellff  iinn  lluusshh  ggrreeeenneerryy  aatt  tthhee  BBoottaanniiccaall  

GGaarrddeennss,,  iinntteerraacctt  wwiitthh  ffaarrmm  aanniimmaallss  oonn  aa  wwoorrkkiinngg  

ffaarrmm  aanndd  ddiinnee  iinn  aa  vveerryy  uunniiqquuee  eeaatteerryy..  IIff  ggrreeeenn  iiss  

yyoouurr  ccoolloouurr,,  tthheenn  tthhiiss  ttoouurr  iiss  ffoorr  yyoouu..  

  

SSKKYY  HHIIGGHH  BBUUSSHH  TTOOUURR  

YYoouu  wwiillll  bbee  ddrriivveenn  ttoo  tthhee  mmoouunnttaaiinnss  ooff  MMeellbboouurrnnee  

wwhheerree  yyoouu  eexxppeerriieennccee  tthhee  uunniiqquuee  mmoouunnttaaiinn  

cclliimmaattee  aanndd  vviillllaaggee  aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  qquuaaiinntt  

ssuubbuurrbbss  wwee  vviissiitt..  TThhee  sscceenneerryy  iiss  bbrreeaatthhttaakkiinngg  aanndd  

vviieewwss  aarree  aammaazziinngg..  

SSeeee  aanndd  hheeaarr  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  wwiillddlliiffee  iinn  tthheeiirr  

nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  aass  wwee  ggoo  bbuusshh  wwaallkkiinngg..  

  

6699  TToouurrss  aaddvveennttuurree  ttoouurrss  aarree  

ffooccuusseedd  oonn  ffuunn  aanndd  

aaddvveennttuurree..  OOuurr  ooffffeerriinnggss  

iinncclluuddee  ssoommee  ppllaacceess  wwhhiicchh  

aarree  eexxcciittiinngg,,  eexxoottiicc  aanndd  

rraarreellyy  ffoouunndd  iinn  ttoouurriisstt  gguuiiddeess  

oorr  mmaaggaazziinneess..  

  

BBAALLLLAARRAATT  MMUULLTTII  DDAAYY  TTOOUURR  

BBaallllaarraatt  iiss  aa  hhiissttoorriicc  mmiinniinngg  ttoowwnn  jjuusstt  oovveerr  110000kkmm  

oouutt  ooff  MMeellbboouurrnnee..  BBaallllaarraatt  wwaass  bbuuiilltt  oonn  tthhee  ggoolldd  

rruusshh  iinn  tthhee  11885500’’ss  aanndd  ttooddaayy  tthheerree  iiss  aa  lloott  ooff  

eevviiddeennccee  iinn  tthhee  ttoowwnn  ooff  iittss  ggoolldd  mmiinniinngg  ppaasstt..  TThheerree  

iiss  ssoo  mmuucchh  ttoo  sseeee  aanndd  ddoo  tthheerree  tthhaatt  oonnee  ddaayy  iiss  jjuusstt  

nnoott  eennoouugghh..  TThhiiss  ttoouurr  pprroovviiddeess  aann  ooppttiioonn  ooff  aa  oonnee  oorr  

ttwwoo--nniigghhtt  ssttaayy  aanndd  eexxpplloorree  ooff  tthhiiss  vveerryy  uunniiqquuee  aanndd  

hhiissttoorriiccaall  rreeggiioonn..  

  

SSOOUUTTHHSSIIDDEE  TTOOUURR  

WWaallkk  aanndd  rriiddee  oonn  tthhee  MMeellbboouurrnnee  FFoorrmmuullaa  11  GGrraanndd  

PPrriixx  cciirrccuuiitt..  TTaakkee  pphhoottooss  ooff  tthhee  ffiinniisshh  lliinnee  aanndd  tthhee  

ppiittss..  SSwwiimm,,  sslliiddee,,  aanndd  rriiddee  tthhee  wwaavveess  aatt  tthhee  

MMeellbboouurrnnee  SSppoorrttss  aanndd  AAqquuaattiicc  CCeennttrree..  FFiinniisshh  tthhee  

nniigghhtt  wwiitthh  aa  ggaammee  ooff  rroouulleettttee  aatt  AAuussttrraalliiaa’’ss  llaarrggeesstt  

ccaassiinnoo..  

 

CCHHOOOOSSEE  YYOOUURR  OOWWNN  AADDVVEENNTTUURREE  

NNoott  hhaappppyy  wwiitthh  oouurr  cchhooiiccee  ooff  ttoouurr  ooffffeerrss??    

HHaavvee  aa  ggrroouupp  ooff  33  oorr  44??  

IIff  yyoouu  hhaavvee  aann  iiddeeaa  aabboouutt  wwhhaatt  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddoo  

aanndd  wwhhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  sseeee,,  aanndd  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  hhaavvee  aa  

ppeerrssoonnaall  gguuiiddee  wwiitthh  aa  lluuxxuurryy  ccaarr  ttoo  ttaakkee  yyoouu  tthheerree,,  

tthheenn  wwee  aarree  hhaappppyy  ttoo  hhaavvee  yyoouu  cchhoooossee  yyoouurr  oowwnn  

aaddvveennttuurree!! 

  

  

6699  TToouurrss  ssiigghhttsseeeeiinngg  ttoouurrss  

aarree  ttyyppiiccaall  ““ttoouurriisstt””  ttoouurrss  

tthhaatt  wwiillll  ttaakkee  yyoouu  ttoo  tthhee  

rreeaallllyy  ppooppuullaarr  ddeessttiinnaattiioonnss  

wwhhiicchh  aarree  kknnoowwnn  ffoorr  tthheeiirr  

bbeeaauuttyy  aanndd  aarree  oofftteenn  

ttaallkkeedd  aabboouutt  bbyy  vviissiittoorrss..  

  

RRIICCHH  AANNDD  FFAAMMOOUUSS  TTOOUURR  

EEvveerryy  llaarrggee  cciittyy  hhaass  iittss  rriicchh  aanndd  ffaammoouuss  eelliittee  aanndd  

tthhiiss  ssmmaallll  sseeggmmeenntt  hhaass  tthheeiirr  pprreeffeerrrreedd  sshhooppppiinngg  

pprreecciinncctt  aass  wweellll  aass  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaa..  MMeellbboouurrnnee  iiss  

nnoo  eexxcceeppttiioonn  aanndd  bbootthh  ooff  tthheessee  aarreeaass  wwiillll  bbee  

vviissiitteedd  aanndd  eexxpplloorreedd..  

AA  hhiigghhlliigghhtt  ooff  tthhee  ttoouurr  iiss  aa  gguuiiddeedd  ttoouurr  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  TTrruusstt  oowwnneedd  aanndd  mmaannaaggeedd  hhiissttoorriiccaall  

mmaannssiioonn  llooccaatteedd  iinn  aann  eelleeggaanntt  ggaarrddeenn  sseettttiinngg..    

  

SSTT  KKIILLDDAA  SSUUPPEERR  TTOOUURR  

TThhee  bbaayyssiiddee  ssuubbuurrbb  ooff  SStt  KKiillddaa  iiss  oonnee  ooff  

MMeellbboouurrnnee’’ss  bbeesstt  ttoouurriisstt  aattttrraaccttiioonnss..  TThhiiss  ttoouurr  

wwiillll  sshhooww  yyoouu  wwhhyy  bbyy  iimmmmeerrssiinngg  yyoouu  iinn  aallll  tthhaatt  SStt  

KKiillddaa  hhaass  ttoo  ooffffeerr  --  aanndd  tthhaatt  iiss  aa  lloott  mmoorree  tthhaann  

jjuusstt  tthhee  ffaammoouuss  SStt  KKiillddaa  BBeeaacchh  aanndd  AAccllaanndd  SSttrreeeett!!  

  

WWEESSTTEERRNN  SSUUBBUURRBBSS  TTOOUURR  

TThhee  WWeesstteerrnn  ssuubbuurrbbss  ooff  MMeellbboouurrnnee  aarree  nnoott  kknnoowwnn  

aass  aa  ttoouurriisstt  aattttrraaccttiioonn..  WWeellll  yyoouu  mmiigghhtt  bbee  

ssuurrpprriisseedd!!  IInn  aammoonnggsstt  tthhee  iinndduussttrriiaall  aarreeaass  tthheerree  

aarree  ssoommee  rreeaall  hhiiddddeenn  ggeemmss..  TThhee  WWeesstteerrnn  SSuubbuurrbbss  

TToouurr  wwiillll  lleett  yyoouu  eexxppeerriieennccee  tthheessee  aanndd  sshhooww  yyoouu  

aa  ppaarrtt  ooff  MMeellbboouurrnnee  wwhhiicchh  ffeeww  ttoouurriissttss  ggeett  ttoo  

sseeee..  YYoouu  wwiillll  eexxppeerriieennccee  aa  ddiivveerrssiittyy  ooff  cclliimmaatteess  

ffrroomm  aann  iiccoonniicc  AAssiiaann  mmaarrkkeett,,  iinndduussttrryy  ttoo  bbeeaacchh,,  

aanndd  eevveenn  aa  sseeccrreett  bbooaatt  hhaarrbboouurr..  

 


