FAQ’s

Aventura no teleférico Skyrail

Como chegar ao teleférico Skyrail

Perguntas Mais Frequentes
Onde se localiza o teleférico Skyrail?
O teleférico Skyrail fica localizado 15 minutos a norte da cidade
de Cairns e a 50 minutos de Port Douglas.
Qual é o horário do Skyrail?
O Skyrail funciona todos os dias (excepto Dia de Natal) das
8:30 h às 17:30 h.
Com que frequência partem as telecabinas da estação?
As telecabinas partem da estação continuamente. As reservas são
feitas de 15 em 15 minutos, das 8:30 h até às 15:00 h para uma
viagem de ida e volta ou até às 15:45 h para uma viagem só de ida.
Quanto tempo demora a viagem no teleférico Skyrail?
Para tirar mais partido da experiência de viagem no Skyrail
disponha de 1 hora e meia para completar uma viagem de ida, o
que inclui passar 20 minutos em cada uma das duas estações
intermédias. Para a viagem de ida e volta disponha de 2 horas e
meia e de mais algum tempo para passar em Kuranda.
Como se chega ao Skyrail?
A maioria dos pacotes de excursões diárias incluem
transferências para o Skyrail. Para os outros casos, o Skyrail
funciona em conjunto com um serviço de transferência de
camioneta, a partir da maioria dos lugares de estadia para turistas
localizados nas áreas de Cairns, nas praias e em Port Douglas.
Quantas pessoas comporta cada telecabina?
Cada telecabina comporta até 6 pessoas (incluindo crianças).
O que se pode levar no teleférico?
Podem-se levar no teleférico pequenos sacos ou mochilas e
carrinhos de bebé de abrir e fechar. Não se pode levar bagagem
no teleférico.
Existem restrições ambientais para quando se viaja no
teleférico?
Para que se proteja o meio ambiente, é proibido fumar, comer e
beber nas telecabinas.
As crianças podem viajar sem estarem acompanhadas por um
adulto?
Não. As crianças têm que estar acompanhadas de um adulto para
poderem viajar na telecabina.
Existem lojas por perto?
O teleférico Skyrail opera duas lojas de recordações, localizadas
nos terminais de Caravonica e de Kuranda, que oferecem uma
variedade de artigos únicos relativos ao teleférico Skyrail, rolos
de filme fotográfico e artigos de confeitaria.
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Pormenores para Reservas:

Combine a viagem à floresta tropical no teleférico Skyrail com a
famosa viagem panorâmica de comboio/trem ou com outra das
grandes atracções que a região tem para oferecer.

TERMOS E CONDIÇÕES 1. O teleférico Skyrail reserva o direito de alterar preços, horários ou outros
pormenores publicados, sem aviso prévio. 2. O teleférico Skyrail não é uma transportadora vulgar e
reserva o direito de recusar transportar qualquer pessoa ou artigo ou de cancelar qualquer serviço por
qualquer razão. Se tal acontecer, o teleférico Skyrail reembolsará o preço do bilhete adquirido, sendo este
o total máximo para satisfazer qualquer queixa apresentada pelo comprador ou passageiro. 3. O teleférico
Skyrail não opera o serviço de transferência de camioneta dos locais de estadia e não é
responsável pelos actos ou omissões dos operadores desses veículos, quer estes ocorram
por negligência ou por qualquer outro motivo. 4. As transferências de ida e volta para
Cairns, praias, Port Douglas, locais de estadia e entre o teleférico Skyrail e a estação
de comboio/trem encontram-se sujeitas a disponibilidade e capacidade de utilização.
Recycled Paper
Skyrail Pty Ltd ABN 82 010 880 458.
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A MAIS BELA EXPERIÊNCIA DO MUNDO NA FLORESTA TROPICAL
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A mais bela experiência do mundo
na floresta tropical…

Terminal de Caravonica
• O teleférico Skyrail oferece uma experiência singular na floresta
tropical; a pessoa é levada através de 7,5 kms de floresta virgem em
telecabinas que deslizam a apenas alguns metros da copa das árvores.
Pode sair da telecabina nas duas estações intermédias do Skyrail na
floresta, para explorar e ficar a conhecer este meio ambiente fascinante.
• O Terminal de Caravonica do Skyrail proporciona um excelente
ponto de partida ou de chegada e fica localizado a apenas 15 minutos
a norte da cidade de Cairns e a 50 minutos de Port Douglas.
• A floresta tropical torna-se ainda mais bonita em dias de chuva. Por
isso, quer chova quer faça sol, a experiência de viagem no teleférico
Skyrail deixa qualquer pessoa boquiaberta.

Estação Red Peak
Estação Red Peak
• Na Estação Red Peak, localizada no meio da floresta tropical, a
pessoa pode pisar e sentir o terreno florestal com segurança e
conforto através de uma caminhada de 175 metros sobre um trilho
coberto com tábuas de madeira.
• Encontram-se disponíveis guardas florestais qualificados que trabalham
em conjunto com o teleférico Skyrail, que podem servir de guias e
partilhar os seus conhecimentos sobre este ecossistema fascinante.
• Existem sinais, avisos e cartazes em certas áreas da floresta, que
fornecem informações adicionais sobre a diversidade da flora e fauna
aqui existentes.

Estação Barron Falls
Cairns 14kms
Port Douglas 60kms

Terminal de Kuranda
Terminal de Caravonica
Estação Barron Falls

• Os trilhos são de fácil acesso na estação de Barron Falls e levam a três
miradouros. É daqui que se podem observar vistas panorâmicas
espectaculares do rio Barron e do desfiladeiro e cataratas do mesmo nome.
• Enquanto estiver na estação aproveite para visitar o Centro de
Observação da Floresta Tropical (Rainforest Interpretive Centre) (a
entrada é gratuita). O centro de informações tem como base
computadores altamente tecnológicos que foram desenvolvidos em
conjunto com a instituição CSIRO (a organização de investigação
científica e industrial australiana) e proporciona informações e uma
experiência de aprendizagem engraçada que irá realçar ainda mais a
sua apreciação da floresta tropical.
• O local das cataratas - Barron Falls - tem uma história e um património
cultural fascinantes. Procure o cartaz sobre assuntos históricos, como o
morcego que come fruta e que é conhecido como raposa voadora e a
vagoneta para transporte de pessoal ferroviário e mineiros, assim como
sinalização descritiva colocada ao longo dos trilhos.

Terminal de Kuranda
• O terminal de Kuranda do teleférico Skyrail fica localizado a uma
pequena distância a pé da famosa aldeia de Kuranda.
• Kuranda, “a Aldeia na Floresta Tropical”, tem muitas atracções
incluindo um santuário para borboletas, um aviário para pássaros
coloridos, um parque para koalas, trilhos para caminhadas e vários
tipos de mercados, lojas, cafés e restaurantes.
• O teleférico Skyrail encontra-se convenientemente localizado ao
lado da estação de caminhos-de-ferro de Kuranda. Pode combinar a
sua viagem no teleférico Skyrail com uma viagem de comboio/trem
e/ou qualquer outra atracção local. Disponha de algumas horas ou
até de um dia inteiro para desfrutar da mais bela experiência do
mundo na floresta tropical.

