BENVINDOA BLUE MOUNTAINS TROLLY TOUR
Obrigado por ter escolhido o circuito da Trolley Tour pelas Blue Mountains. Esperamos que tenha um óptimo dia na nossa
companhia. Ao lange do dia aproveite para sair nas 29 fantásticas paragens do circuito. O motorista voltará a apanhá-Io na
passagem seguinte. Eis algumas sugestões para que aproveite da melhor forma o seu tempo nas Blue Mountains.
Paragem1:
Hotel Carrington - património arquitectónico ûnico construido
em 1880 - entre no trolley nesta paragem e mostre ao nosso
simpático motorista o seu passe diário.
Também pode apanhar o Express Trolley Shuttle nesta
paragem para o Edge Cinema, Echo Point e Scenic World.
Paragem2:
Centro Comercial Leura - pode sair no centro comercial e
visitar as diversas lojas desta pequena vila de campo. Ainda
em Leura, tem as paragens 3, 4 e 5.
Recomendamos especialmente a paragem 5, na qual poderá
tomar um delicioso chá “Devonshire”. Aproveite o Bygone
Beauty’s Antique Centre and Tea Room para ver a maior
colecção de buies de chá da Austrália.
Paragens6, 7 e 8:
Estas são as paragens que servem os maiores resorts da
área.
Paragem9:
Leura Everglades Historic House and Gardens (Casa Histórica
e Jardins de Leura Everglades) - se quiser conhecer os
magnificos jardins de estilo europeu e natureza virgem,
apenas tem de mostrar o seu passe diário para usufruir de um
desconto especial. Aproveite!
Paragem10:
Gordon Falls (Cascatas Gordon) - aqui nas cascatas comec;a
a caminhada de Prince Henry Cliff. Oeste ponto parte um
percurso de caminhada de uma hora pela floresta, ate as
cascatas Leura (Paragem 13).
Paragem11:
Leuralla Toy & Railway Museum (Museu do Brinquedo e dos
Caminhos de Ferro de Leura) - o museu acolhe uma das
maiores colecções de brinquedos do pré e do pós guerra.
Mostre o seu passe diário para usufruir de um desconto
especial.
Paragem12:
Three Mysteries (Três Mistérios) - pode passear por aqui e
apreciar a vista fantástica para o vale Jamison e o Mt. Solitary
(Monte Solitário).
Paragem13:
Leura Cascades (Cascatas Leura) -visite esta área lindissima e
desça até à piscina de pedra.
Paragem14:
Miradouro Kiah - este miradouro tem uma vista fantástica
para o vale Jamison. O motorista pára neste local por alguns
minutos para que possa sair e tirar algumas fotografias.

Paragem15:
Miradouro Honeymoon
Paragem16:
Miradouro Silvermist
Paragem17:
Centro de Informação Turística Echo Point.
Paragens18 e 19:
Echo Point & The Three Sisters (Três Irmãs) - na plataforma
poderá usufruir da maravilhosa vista para The Three Sisters e
para o vale Jamison. A montanha no horizonte é o Mt. Solitary.
Paragem20:
Praça The Three Sisters - aqui pode encontrar souvenirs, jólas,
presentes e cafés para tomar um refresco ou um cáfe/chá.
Todos os Trolley Buses param fora da praça.
Paragem21:
Lilianfels -um dos maiores hotéis da área.
Paragem22:
Estaçao Skyway East.
Paragem23:
Katoomba Falls (Cascatas de Katoomba) - pode sair aqui se
desejar fazer uma boa caminhada. Sugerimos que caminhe
para o Reid's Plateau para ver a fantástica vista sobre as
Katoomba falls.
Paragem24:
Scenic World -aqui pode fazer diversos percursos. O Scenic
Railway desce, a 52 graus de inclicaçáo, desde 0 tope
das montanhas até ao vale Jamison. A partir daqui podera
caminhar cerca de 10 minutos até à estação Harry ou
caminhar durante 45 minutos pela floresta e voltar a subir pelo
Scenic Cableway. O Skyway (agora com entradas e saídas das
e pelas estações) leva-o pelo vale, dando-Ihe oportunidade de
usufruir de uma vista fantástica sobre as Katoomba Falls, The
Three Sisters e o vale Jamison.
Paragem25:
Blue Mountains Chocolate Company - uma experiência única,
onde poderá escolher de entre 40 chocolates artesanais.
Paragem27:
Katoomba RSLClub and Restaurant
Paragem28:
Katoomba Main Street (Rua Principal) -Iojas especializadas,
cafés e restaurantes.
Paragem29:
The Hattery - chapeleira Iider na Austrália, com uma grande
variedade de chapéus.
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