


Explore, mexa-se.

Esse é o conselho da Yooz Study.

Você não muda parado no mesmo lugar, comece a 

mudança por você, colecione memórias incríveis,

encare os desafios de peito aberto. Não se imponha

limites, nenhum sonho é tão grande que não possa 

ser realizado. Descubra o novo, conhecimento nunca é 

demais, existe um universo extraordinário lá fora e nós

estamos prontos pra te apresentar. 

#YoozStudy
X



GOLD COAST SPRINGBROOK
NATIONAL PARK

X Photo: Natural Bridge cave
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O Springbrook National Park é 

um parque nacional protegido 

que está localizado no interior 

da Gold Coast. 

O parque faz parte do Grupo 

de Vulcões do Escudo das 

Florestas Tropicais de 

Gondwana, tombadas como 

Patrimônio da Humanidade 

pela UNESCO.

MOUNT
TAMBORINE

A montanha Tamborine é um 

fenômeno geológico resultado 

de um derramamento de lava 

do Monte Warning. Povoado 

por várias pequenas aldeias 

que se estendem ao longo da 

cordilheira.

Um refúgio da agitação da 

vida da cidade apenas 30 

minutos de Gold Coast.

Photo: onthegotours.com

LAMINGTON
NATIONAL PARK

O parque é conhecido por seu 

ambiente natural, florestas 

tropicais, pássaros, árvores 

antigas, cachoeiras, trilhas 

para caminhadas e vista para 

a montanha.



SPRINGBROOK
NATIONAL
PARK
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MOUNT
TAMBORINE
PARK
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LAMINGTON
NATIONAL
PARK
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GOLD COAST
DREAMWORLD
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Desfrute de passeios para 

todas as idades, encontre com 

animais selvagens australianos 

no maior parque temático da 

Austrália.

WET’N’WILD

Mergulhe em um dos maiores 

toboáguas da Austrália. O 

parque aquático Wet'n'Wild é 

um passeio que não pode 

ficar de fora da sua 

programação por Gold Coast.
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SEA WORLD

Um dos parques marinhos mais 

famosos do mundo. O Sea 

World Gold Coast promove a 

conservação de espécies 

através do resgate e 

reabilitação de animais 

selvagens, feridos ou órfãos. O 

parque inclui passeios, diversas 

atrações e exposições de 

animais como golfinhos, 

pinguins, tartarugas marinhas, 

tubarões e muito mais.



GOLD COAST
CURRUMBIN
WILDLIFE 
SANCTUARY
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O Currumbin Wildlife 

Sanctuary traz a vida 

selvagem e exótica australiana 

para pertinho de você. Abrace 

um coala, aproxime-se de 

crocodilos e alimente os 

muitos cangurus em uma das 

atrações mais populares de 

Gold Coast.

MOVIE WORLD

O parque  temático da Warner 

Bros é a casa dos seus 

super-heróis favoritos. 

Aproveite a oportunidade 

para encontrá-los de perto e 

tirar fotos. O parque também 

traz várias montanhas-russas 

eletrizantes. Não perca o show 

do Hollywood Stunt Driver e o 

desfile da rua principal, que 

certamente serão destaques 

na sua visita.

Photo: viator.com

WHALE WACTH

Nossas visitantes de todos os 

anos, as baleias-jubarte 

migram para Austrália de julho 

a novembro para se 

reproduzirem. Navegue pela 

costa dourada e veja de perto 

o espetáculo dessas gigantes 

enquanto nadam e brincam 

pela costa australiana.



GOLD COAST
BRISBANE
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A capital do estado de 

Queensland é a terceira maior 

cidade do país. Segura e muito 

bem planejada, a natureza 

aqui está por toda parte e 

convida a todos para um 

piquenique ou um café no 

estilo bem australiano. Com 

esse “outdoor lifestyle” você 

pode ter um dia relaxante na 

praia artificial de Southbank e 

a noite curtir a vida noturna e 

agitada de Brisbane.

SUNSHINE COAST

Composta pelas sub-regiões 

de Caloundra, Coolum, 

Maroochydore, Mooloolaba e 

Noosa, o que não falta na 

região são atrativos pra quem 

gosta de natureza. Com 

diversas trilhas, parques, 

montanhas, lagos, aldeias e 

vilas, a força da agricultura e 

da pesca fazem da região um 

lugar cheio de cores e 

sabores. 

Photo: viator.com

BYRON BAY

Podemos resumir Byron como 

sendo um caldeirão da cultura 

surfe, com extensas praias e 

exuberantes florestas 

tropicais. Ponto turístico 

obrigatório para quem vai 

passar as férias ou morar na 

Austrália. Com sua atmosfera 

hippie e noites de verão 

animadas a diversão por aqui 

é garantida. 



BRISBANE
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SUNSHINE
COAST
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BYRON
BAY
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GOLD COAST DESERTO DA 
AUSTRÁLIA

Situado no coração da 

Austrália, o Red Center assim 

chamado por seus tons 

avermelhados é também 

conhecido por abrigar um ícone 

famoso, o Uluru. um dos mais 

famosos cartões postais 

Australiano. A rocha sagrada 

para o povo Aborígene é um 

lugar de peregrinação para 

pessoas de todas as culturas 

que buscam por experiências 

místicas. 

ESQUIE NA
AUSTRÁLIA

Pra quem pensa que a terra dos 

cangurus é apenas destino de 

praias, fique sabendo que a ilha 

tem várias estações de ski e 

que os termômetros podem 

chegar a -20°C em algumas 

montanhas. Os parques 

funcionam geralmente de 

Junho a Outubro e estão 

localizados na cordilheira entre 

os estados Victoria e Nova 

Gales do Sul.

APROVEITE ATÉ
DEBAIXO D’ÁGUA 

Para os apaixonados pela vida 

marinha, a Austrália é um 

paraíso natural.

Muito além da mundialmente 

conhecida Grande Barreira de 

Corais, o país oferece opções 

incríveis de lugares para 

mergulho. 

Entre corais e naufrágios, você 

não vai quere sair de dentro 

d’água.



DESERTO DA
AUSTRÁLIA
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ESQUIANDO
NA AUSTRÁLIA
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GOLD COAST MORETON
ISLAND

A terceira maior ilha de areia 

do mundo, Moreton fica a 

aproximadamente 40 km da 

cidade de Brisbane. A ilha, no 

entanto, só é acessível por 

barco ou balsa.

Moreton é uma ilha pequena, 

o que permite que você 

conheça tudo em apenas um 

dia. 

STRADBROKE
ISLAND

Localizada a uma hora de 

Brisbane,  - é uma mistura de 

paisagem costeira, tranquilos 

lagos e praias imaculadas.

De baleias a orquídeas 

selvagens no interior da ilha, as 

atrações variam com sua 

enorme reserva marinha e 

ecológica.

FRASER
ISLAND 

Fraser Island é extremamente 

selvagem e não oferece hotéis 

e restaurantes, um lugar 

preservado com áreas de 

acampamento, e pontos de 

piquenique. Existem regras a 

serem respeitadas com relação 

a preservação, aos animais, 

áreas de camping, etc.



GOLD COAST
WHITSUNDAYS

As Ilhas Whitsunday são um 

arquipélago composto por 74 

ilhas localizado no nordeste da 

Austrália, que devido à suas 

praias de areia branca, 

banhadas por águas de um 

impressionante tom de azul, 

tornou-se um dos destinos 

turísticos mais cobiçados do 

país.

MAGNETIC
ISLAND

O nome “Magnetic” foi dado 

devido ao efeito magnético que 

exercia na bússola do capitão 

James Cook quando esteve por 

lá em 1770.

Outra curiosidade: são 320 dias 

de sol durante o ano!

FITZROY
ISLAND

A ilha é pequena e pode ser 

facilmente conhecida em um 

dia. Não há veículos nela, então 

o que você quiser conhecer no 

lugar terá de ser feito através 

das caminhadas. Entre as 

atrações de Fitzroy estão as 

suas praias, que são muito 

bonitas, caminhadas pela mata, 

o farol, um centro de 

reabilitação de tartarugas, 

mergulho e o snorkeling.
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