NOWA ZELANDIA

Pełna wrażeń wyprawa na koniec świata
To kraina absolutnie
wyjątkowa. Wspaniałe
wybrzeża sąsiadują z wysokimi
górami, zielone pagórki
kontrastują z księżycowymi
krajobrazami wulkanów, pod
stopami buzuje geotermia,
a na niebie tworzą się
niesamowite układy chmur.
Zachwyt nie opuszcza tam
umysłu, a uśmiech nie znika
z ust. Zapraszamy w podróż
naszą autorską trasą, która
łączy najpiękniejsze miejsca
Nowej Zelandii, zapewnia
bogactwo różnorodnych
wrażeń i może doprowadzić do
przesytu pięknem przyrody.

Program
Dzień 1
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie i wylot do Nowej Zelandii
z przesiadką na jednym z azjatyckich portów lotniczych. [-]
Dzień 2
Kontynuujemy lotniczą podróż na drugi
przekraczając kolejne strefy czasowe. [-]

koniec świata, stopniowo

Dzień 3
Przylot do Auckland o poranku. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas
na wypoczynek po podróży. Następnie 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. [-]
Dzień 4
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
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]

Bajeczne kolory w Wai-o-tapu
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Dzień 5
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
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Największe atrakcje:
• niesamowite wybrzeża Morza
Tasmana
• zjawiska geotermalne
i gejzery
• trekking w Parku
Narodowym Tongariro
• Aucklad - miasto żagli
• wędrówki w Alpach
Południowych
• rejs po fiordzie Milford Sound
• górskie jeziora Waikatipu
i Wanaka
• bajeczny półwysep Banksa
• podróż widokową koleją
Coastal Pacific
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zakwaterowaniu w Rotorui dla chętnych
geotermalnych źródeł Polynesian Spa. [S]

wieczorne

wyjście

do

Dzień 6
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 7
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 8
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]

Harmonijna atmosfera małych
nowozelandzkich miasteczek

Dzień 9
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 10
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
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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 po dawnej francuskiej kolonii, który
będzie pretekstem do poznania historii poławiaczy pereł, wielorybników
i XIX-wiecznych
osadników
docierających w te okolice z różnych
europejskich krajów. [S]

Jezioro Tekapo z panoramą Alp
Południowych

Dzień 11
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. Później czeka nas wędrówka na Montgomery Peak
widokowym szlakiem prowadzącym głównie przez łąki, na których pasą się
stada owiec. 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 12
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]

Rejs po fiordach Milford Sound

Dzień 13
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]
Dzień 14
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. Następnie czeka nas
wycieczka na Mount Iron, ze szczytu której 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]
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Dzień 15
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski z przesiadką w jednym z azjatyckich
portów lotniczych. [S]
Dzień 16
Przylot do Polski.
w Warszawie.
[-]

Zakończenie

wyprawy

na lotnisku im. Chopina

Uwagi
---

Terminy i ceny
23.11.2022 - 08.12.2022

7 400 PLN

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotele i motele 3* (pokoje 2-osobowe) na całej trasie
• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)
• transport: mikrobusami, prom z Wellington do Picton, pociąg z Picton do
Kaikoury
• opiekę pilota
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji
• ubezpieczenie KL 40 000 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. 8500 PLN)
• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 800 USD
• wyżywienia nieujętego w programie
• zwyczajowych napiwków: ok. 30 USD
• wycieczek fakultatywnych: rejs na obserwację wielorybów - 150 NZD, rejs
odrzutową motorówką - ok. 90 NZD
• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 2600 PLN
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