
AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA
Podróż wśród fenomenalnej przyrody Antypodów

Ekscytujące cztery tygodnie,
podczas których zachwycimy
się australijskimi cudami
natury, doświadczymy
otwartych przestrzeni
outbacku i rozsmakujemy się
w nowozelandzkich
krajobrazach. Oprócz
największych atrakcji,
pokażemy Wam nieprzeciętnie
piękne miejsca z dala od
utartych turystycznych
szlaków, poprowadzimy
ścieżkami wśród
oszałamiającej przyrody
i pomożemy poczuć atmosferę
życia w najdalej oddalonym od
Polski zakątku świata.

Gmach opery w Sydney to jedna z
wizytówek Australii

Program

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Australii
z przesiadką w jednym z azjatyckich portów lotniczych.
[-]

Dzień 2
Kontynuujemy lotniczą podróż na Antypody. W zależności od konfiguracji
połączeń wieczorem albo następnego ranka przylot do Sydney. Transfer do
hotelu, nocleg. [-]

Dzień 3
Rano czas na wypoczynek po podróży. Następnie wyruszymy na zwiedzanie
centrum Sydney. Przespacerujemy się wśród okazów roślin w ogrodzie
botanicznym, a gdy dotrzemy nad brzeg zatoki Port Jackson - naszym oczom
ukaże się gmach słynnej opery. Czas na podziwianie i fotografowanie
niezwykłej bryły ze wszystkich stron oraz chwila relaksu przy kawie
z widokiem na Harbour Bridge. Później wkroczymy do najeżonej
wieżowcami dzielnicy biznesowej, miniemy Hyde Park i zwiedzimy
XIX-wieczną katedrę katolicką. Wieczorem wyjazd na Bondi - jedną
z najsłynniejszych plaż w Sydney. Kolacja i powrót na nocleg do hotelu. [S]

Dzień 4
Po śniadaniu kontynuujemy poznawanie uroków Sydney. Zobaczymy
XIX-wieczne gmachy ratusza i Queen Victoria Building. Następnie
odwiedzimy chiński ogród i przez nabrzeże Darling Harbour trafimy do
dzielnicy The Rock, której historia sięga początków Sydney. Stamtąd
popłyniemy promem przez zatokę Port Jackson na półwysep Manly. Tam
czeka nas wędrówka pieszym szlakiem łączącym wspaniałe punkty
widokowe oraz czas na relaks i rybną kolację na piaszczystej plaży. Po
zachodzie słońca wrócimy promem do centrum, podziwiając operę,
Harbour Bridge i dzielnicę wieżowców by night. [S]

Dzień 5
Śniadanie, a następnie wyjazd na wycieczkę w Góry Błękitne. Po drodze
zatrzymamy się w parku olimpijskim z 2000 r. oraz odwiedzimy zoo,
w którym można z bliska zobaczyć najdziwniejszych przedstawicieli
australijskiej fauny: od koali i kangurów, przez wombaty i kazuary, po
dziobaka i diabła tasmańskiego. W Górach Błękitnych wyruszymy na
wędrówkę szlakiem prowadzącym do krawędzi ich urwiska oraz nad
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wodospady Wenworhta. W Katoombie zobaczymy wizytówkę regionu -
formację skalną Trzy Siostry. Najbardziej stromą koleją na świecie zjedziemy
tam w niższe partie gór na spacer wśród eukaliptusów i pozostałości
dawnych kopalni węgla. Wieczorem powrót do Sydney. [S]

Dzień 6
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do położonego w sercu interioru
Uluru. Tu rozpocznie się zupełnie nowa odsłona naszej podróży po
Antypodach. Na lotnisku załadujemy się do terenowej ciężarówki
i pojedziemy zakwaterować się w pobliskiej bazie turystycznej. Następnie
wyruszymy do stóp świętej góry Aborygenów, okrążymy ją i pójdziemy na
wycieczki do ukrytych w skale gardzieli wypełnionych wodą. W tych
miejscach najlepiej można poczuć i zrozumieć duchowość rdzennych
mieszkańców Australii. Wieczorem zobaczymy spektakl, który tworzy masyw
Uluru w promieniach zachodzącego słońca. Po zmroku kolacja i nocne
spotkanie przy ognisku. [S, O, K]

Dzień 7
Jeszcze przed świtem wyruszamy na podziwianie wschodu słońca
w okolicach formacji skalnych Kata Tjuta oraz na wędrówkę wśród
fantazyjnych skał do Doliny Wiatrów. Po powrocie do bazy turystycznej
śniadanie i wyjazd w dalszą drogę. Będziemy jechali przez porośniętą
buszem i nielicznymi drzewami pustkę. Po dotarciu do Kings Canyon
pójdziemy na spacer gardzielą niezwykłego wąwozu - pustynnej oazy
z bogactwem roślin i ptactwa. Wieczorem zakwaterowanie w bazie
turystycznej, kolacja, ognisko i wspólne śpiewanie przebojów australijskiego
country. [S, O, K]

Dzień 8
Wczesnym rankiem wracamy do Kings Canyon. Dzisiaj czeka nas
wymagający trekking trasą, prowadzącą po skalnym płaskowyżu górującym
nad wąwozem. Po drodze odwiedzimy oczko wodne w Ogrodach Edenu
i będziemy podziwiać fantazyjne ściany z piaskowca. Następnie śniadanie
i wyjazd w dalszą drogę - tym razem w trudniejszy teren, po typowych dla
Australii czerwonych szutrach. Po drodze będziemy wypatrywać kangurów,
dzikich koni i wielbłądów, zatrzymamy się w kraterze meteorytu Goose Bluff
oraz wąwozach w górach MacDonella. A przede wszystkim będziemy cieszyć
się przebywaniem wśród dzikiej przyrody i pustki australijskiego outbacku.
Wieczorem przyjazd do Alice Springs, zakwaterowanie w motelu, kolacja
i nocleg. [S, O]

Dzień 9
Fakultatywnie poranny lot balonem nad outbackiem w porze wschodu
słońca. Po śniadaniu zwiedzanie centrum położonego w sercu interioru
Alice Springs. Przespacerujemy się deptakiem, wejdziemy na wzgórze
Anzac, zrobimy sobie zdjęcia w suchym korycie epizodycznej rzeki Todda
i wstąpimy na najlepszą w mieście mrożoną kawę. W połowie dnia przejazd
na lotnisko i wylot do Melbourne. Po wylądowaniu transfer do hotelu,
wieczorem wyjście na kolację i na piwo nad rzeką. [S]

Dzień 10
Po śniadaniu na cały dzień ruszamy za miasto. Będziemy jechać słynącą ze
wspaniałych krajobrazów Great Ocean Road. Po drodze zatrzymamy się na
plaży w nadmorskiej miejscowości Anglesea i pójdziemy na spacer wśród
eukaliptusów w poszukiwaniu koali. Następnie odwiedzimy Park Narodowy

Największe atrakcje:

• opera w Sydney i atrakcje
Melbourne

• rejs na Wielką Rafę Koralową

• formacje skalne Uluru i Kata
Tjuta

• przejazd Great Ocean Road
do 12 Apostołów

• podróż widokową koleją
Coastal Pacific

• zjawiska geotermalne
i gejzery

• trekking w Parku
Narodowym Tongariro

• rejs po fiordzie Milford Sound

• bajeczny półwysep Banksa

Święta góra Aborygenów - Uluru
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Otway, a tam przejdziemy się po lesie pełnym drzewiastych paproci
i 300-letnich drzew. Kolejne przystanki wzbudzą jeszcze większe emocje:
będziemy podziwiać widowiskowe klify, 12 Apostołów oraz inne formacje
skalne na brzegu oceanu. Po wizycie w miejscowości Port Campbell powrót
do Melbourne. Tam kolacja i nocleg. [S]

Dzień 11
Od rana wybieramy się na piesze zwiedzanie centrum Melbourne. Miniemy
nowoczesną zabudowę na południowym brzegu Yarry, odwiedzimy plac
Federacji, zobaczymy zabytkowy dworzec kolejowy, katedrę św. Pawła oraz
gmachy z przełomu XIX i XX w. Przez China Town przespacerujemy się do
dzielnicy parlamentarnej, a następnie pojedziemy do Doliny Yarry - jednego
z najsłynniejszych regionów winiarskich w Australii. Tam odwiedzimy jedną
z winiarni i weźmiemy udział w degustacji miejscowych win. Po powrocie do
miasta kolacja i nocleg. [S]

Dzień 12
O poranku transfer na lotnisko i przelot do Cairns - na północny wschód
kontynentu. Po wylądowaniu przejazd do centrum nadmorskiego miasta
i zakwaterowanie. Fakultatywnie całodniowa wycieczka do Parku
Narodowego Daintree. Po drodze wizyta w wąwozie Mossmana i ceremonia
powitania przez przedstawicieli lokalnej społeczności aborygeńskiej, spacer
nad rzeką i czas na kąpiel w jej krystalicznie czystych wodach. Następnie
przejazd nad rzekę Daintree i rejs z wypatrywaniem krokodyli. Dalsza jazda
przez reliktowe lasy deszczowe na przylądek Tribulation oraz czas na
plażowanie na styku dżungli i oceanu. Spacer botaniczny po dżungli. Na
koniec przystanek na punkcie widokowym na Mount Alexandra i powrót do
Cairns. W cenie lunch. [S]

Dzień 13
Fakultatywnie turystyczny rejs na Wielką Rafę Koralową. W ciągu dnia
przystanki w dwóch miejscach na rafie i nurkowanie z rurką wśród
wielobarwnych koralowców, przedziwnych gatunków ryb, morskich żółwi
i nie tylko. W międzyczasie okazje do relaksu na pokładzie. W cenie drugie
śniadanie i lunch. Po powrocie do Cairns czas na zakup pamiątek na
lokalnym rynku, a wieczorem - wyjście do najlepszych pubów w mieście. [S]

Dzień 14
Po śniadaniu transfer na lotnisko, wylot do Nowej Zelandii. W nocy przylot
do Auckland, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg [S]

Dzień 15
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie “miasta żagli”. Najpierw wjedziemy na
wulkaniczne wzgórze Mt Eden, z którego roztacza się widowiskowa
panorama Auckland. Potem w centrum zobaczymy plac Aotea
i przespacerujemy się centralną Queen Street, przy której nowoczesne
wieżowce sąsiadują z kamienicami z XIX wieku. Trafimy też do mariny
Viaduct Harbour, gdzie są najlepsze miejsca na popołudniową kawę. Przed
wieczorem powrót do hotelu, kolacja i nocleg. [S]

Dzień 16
Po śniadaniu wyjeżdżamy na całodniową wycieczkę na wybrzeża Morza
Tasmana. Na urwistym przylądku Muriwai zobaczymy kolonię głuptaków
liczącą ponad 1000 par i przespacerujemy się na sąsiednią plażę. Następnie
przeniesiemy się na czarną plażę Piha, którą rozsławił nagrodzony Oscarem

Bajeczne kolory w Wai-o-tapu

Jezioro Tekapo z panoramą Alp
Południowych
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film “Fortepian” - to kolejne świetne miejsce na krótki spacer brzegiem
i kontemplację przyrody. Po południu pojedziemy nad zatokę Marcer
i ruszymy na wędrówkę szlakiem, który pozwala zobaczyć potężne
nowozelandzkie drzewa kauri, zarośla manuki i prowadzi w miejsca,
z których roztacza się widok na widowiskowe wulkaniczne klify. Wieczorem
powrót do Auckland na kolację i nocleg. [S]

Dzień 17
O poranku jedziemy do wąwozu Karangahake - tam spacer ścieżkami, które
w XIX wieku były areną nowozelandzkiej gorączki złota. Następnie trafimy
do Katikati - zagłębia uprawy owoców kiwi. Zobaczymy, jak wyglądają ich
plantacje oraz wjedziemy na punkt widokowy, z którego roztacza się
panorama regionu. Po południu będziemy w nadmorskiej miejscowości
Mount Manganui - tam czeka nas wędrówka na szczyt wulkanu oraz krótki
wypoczynek na piaszczystej plaży. Przed dotarciem na nocleg pokonamy
jeszcze ścieżkę poprowadzoną w koronach ponad 100-letnich sekwoi. Po
zakwaterowaniu w Rotorui dla chętnych wieczorne wyjście do
geotermalnych źródeł Polynesian Spa. [S]

Dzień 18
Po śniadaniu ruszamy w drogę przez krainę zielonych pagórków, wśród
których z pewnością mieszkają hobbity. Kierujemy się do geotermalnego
parku cudów Wai-o-tapu. Zobaczymy tam gorące źródła w najróżniejszych
barwach, a na koniec ujrzymy spektakl z gejzerem w roli głównej. Następnie
zatrzymamy się przy wodospadach Huka - huczącej kaskadzie na lazurowej
rzece Waikato - oraz nad wielkim kalderowym jeziorze Taupo. Tam czas na
spacer i kawę. Po południu wybierzemy się na spacer wokół zatopionego
w bujnej zieloności jeziora Rotopounamu, a po dotarciu do podnóża
wulkanu Tongariro - nad lawowe wodospady. Wieczorem zakwaterowanie
w motelu u stóp potężnych wulkanów i kolacja. [S]

Dzień 19
To najbardziej aktywny i najbardziej wulkaniczny dzień na całej trasie.
Ruszamy na jedną z najpiękniejszych nowozelandzkich tras trekkingowych:
Tongariro Crossing. Cały dzień spędzimy na wędrówce szlakiem
prowadzącym u stóp trzech wielkich wulkanów - Tongariro, Ruaperu
i Ngorahoe - w scenerii tolkienowskiego Mordoru i w środowisku, które
przyroda dopiero tworzy. Po drodze pokonamy wulkaniczne pustynie,
zobaczymy widowiskowe kratery, poczujemy siarkowe wyziewy, ujrzymy
szmaragdowe jeziora i zachwycimy się niesamowitością otaczających
krajobrazów. (Ok. 8 godzin, długość 19 km, różnica poziomów 840 m.)
Wieczorem powrót na nocleg i kolacja. [S]

Dzień 20
Po śniadaniu ruszamy w drogę na południe Wyspy Północnej. Zatrzymamy
się na jednej z piaszczystych plaż nad Morzem Tasmana i po południu
dotrzemy do Wellington. Po zakwaterowaniu w hotelu wyruszymy na
zwiedzanie nowozelandzkiej stolicy. Przespacerujemy się deptakiem Cuba
Street, zabytkowym tramwajem (kolejką linowo-terenową) wjedziemy do
ogrodów botanicznych, z których roztacza się panorama położonego wśród
wygasłych wulkanów miasta. Następnie zejdziemy do gmachu parlamentu
i na nadmorską promenadę. Po kolacji wyjście na wieczorne piwo do
jednego ze stołecznych pubów. [S]

Dzień 21
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Dzisiaj przenosimy się na nowozelandzką Wyspę Południową. O poranku
jedziemy do portu, skąd wyruszymy w 3-godzinny rejs na drugą stronę
cieśniny Tasmana. Najpierw będziemy podziwiać wulkaniczną rzeźbę okolic
Wellington, a pod koniec przeprawy - bajeczną linię brzegową regionu
Marlborough słynącego z najlepszych win. Po dotarciu do przystani w Picton
krótki spacer po miejscowości, a następnie przesiadka do pociągu.
Pojedziemy jedną z najbardziej widowiskowych linii kolejowych na świecie -
Coastal Pacific - po drodze oglądając winnice, tonące w zieleni góry
i wybrzeża Pacyfiku. W Kaikourze zakwaterowanie w motelu, wieczorny
spacer po nadmorskiej miejscowości i bliskie spotkania z uchatkami -
kotikami nowozelandzkimi. [S]

Dzień 22
Po śniadaniu fakultatywnie 2-godzinny rejs z obserwacją kaszalotów
spermacetowych, orek i delfinów, których trasy migracji mijają wybrzeża
Kaikoury. Następnie pojedziemy do Christchurch - największego miasta na
Wyspie Południowej - na spacer wśród odbudowywanego po
katastrofalnym trzęsieniu ziemi centrum z 2011 roku. Po południu dotrzemy
na uroczo zielony i bajecznie ukształtowany wulkaniczny półwysep Banksa.
Zakwaterowanie w Akaroa i spacer wzdłuż wybrzeża po dawnej francuskiej
koloni. [S]

Dzień 23
Od rana przystąpimy do eksplorowania półwyspu Banksa. Najpierw
wybierzemy się na wędrówkę na górę Stony Bay Peak, z której roztacza się
warta miliony dolarów panorama okolicy z głęboko wciętą wulkaniczną
zatoką w roli głównej. Po południu ruszymy w drogę nad jezioro Tekapo.
Tam zakwaterowanie w hotelu i spacer brzegiem lazurowego akwenu do
kamiennego kościółka Dobrego Pasterza. Po kolacji spacer astronomiczny
w miejscu, które słynie ze świetnych warunków do obserwacji nocnego
nieba. [S]

Dzień 24
Po śniadaniu pojedziemy na Mount John - punkt widokowy, z którego
można podziwiać panoramę jeziora Tekapo i otaczających go gór.
Następnie, mijając jezioro Pukaki, przeniesiemy się w serce
nowozelandzkich Alp Południowych - tam ruszymy na wędrówkę nad jezioro
i lodowiec Hookera, poruszając się wśród młodziutkich polodowcowych
krajobrazów. Przy dobrej widoczności zobaczymy majestatyczną sylwetkę
góry Cooka - najwyższego szczytu Nowej Zelandii, na którego stokach
wspinał się Edmund Hillary zanim zdobył Mont Everest. Po przerwie
obiadowej pojedziemy do Queenstown. Zakwaterowanie w motelu, kolacja
i wieczorny spacer nad górskie jezioro Waikatipu. [S]

Dzień 25
Wczesne śniadanie i wyjazd w kierunku Krainy Fiordów. Będziemy jechali
malowniczą trasą wśród gór i polodowcowych jezior z przystankiem na
kawę w miejscowości Te Anau. Po przybyciu nad brzeg fiordu Milford Sound
ruszymy w widokowy rejs po polodowcowej zatoce o wspaniałych
wybrzeżach. Po drodze będziemy podziwiać skalne klify i porośnięte
deszczowymi lasami góry, zbliżymy się do kilku spektakularnych
wodospadów, zobaczymy górujący nad okolicą Mitre Peak i wypłyniemy na
otwarte morze. Po południu ruszymy w drogę powrotną do Queenstown.
Tam kolacja i nocleg. [S]
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Dzień 26
O poranku ruszamy na wycieczkę po okolicach Queenstown. Najpierw
pojedziemy na przełęcz Cardronna, mijając największy w Nowej Zelandii
ośrodek narciarski, skąd dotrzemy do miejscowości Wanaka. W jej pobliżu
pójdziemy na wędrówkę nad Jezioro Diamentowe, w którego wodach
wspaniale odbijają się krajobrazy otaczających gór. Dotrzemy też na punkt
widokowy, z którego roztacza się panorama lodowcowego jeziora Wanaka
i górskich grzbietów. Po południu pojedziemy nad rzekę Kawarau, gdzie
powstała idea skoku na bungee. Fakultatywnie rejs łodzią odrzutową po
górskim odcinku rzeki. Wieczorem powrót do Queenstown na kolację
i nocleg. [S]

Dzień 27
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski z przesiadką w jednym z azjatyckich
portów lotniczych. [S]

Dzień 28
Przylot do Polski. Zakończenie wyprawy na lotnisku im. Chopina
w Warszawie.
[-]

Uwagi

Australia i Nowa Zelandia zniosły wszelkie obostrzenia wjazdowe związane
z COVID-19 w lipcu i we wrześniu 2022.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

Ostateczną cenę biletów lotniczych potwierdzamy po założeniu imiennej
wstępnej rezerwacji lotów.

Terminy i ceny

12.11.2023 - 09.12.2023

04.02.2024 - 02.03.2024

10.11.2024 - 07.12.2024

15 200 PLN

15 200 PLN

15 200 PLN

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotele 3* (pokoje 2-osobowe) w Sydney i Melbourne;
hotel klasy turystycznej (pokoje 2-os. z łazienkami) w Cairns i Alice Springs;
bazy turystyczne pod Uluru i w Kings Canyon (namioty 2-osobowe z łóżkami
i pościelą, toalety i prysznice wspólne); hotele i motele 3* (pokoje
2-osobowe) w Nowej Zelandii

• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)
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PROGRAM IMPREZY AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA

• transport: mikrobusami, terenową ciężarówką w australijskim interiorze,
komunikacją miejską w miastach w Australii, promem z Wellington do
Picton, pociągiem z Picton do Kaikoury

• opiekę pilota

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji

• ubezpieczenie KL 60 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• biletów lotniczych: ok. 13800 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 1600 USD

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 60 USD

• opłaty za zgłoszenie przyjazdu do Nowej Zelandii (NZeTA): ok. 50 NZD

• wycieczek fakultatywnych: PN Daintree - ok. 200 AUD, rejs na rafę
koralową - ok. 200 AUD, lot balonem - ok. 310 AUD, rejs na obserwację
wielorybów - 150 NZD, rejs odrzutową motorówką - ok. 90 NZD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach i pensjonatach: 5200 PLN
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