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NOWA ZELANDIA (Wyspa Północna i Południowa)

Dzień 1-2 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Nowej Zelandii przez 
dwa porty tranzytowe. 

Dzień 3 Przylot do Auckland. Transfer do hotelu, odpoczynek po podróży. 
Zwiedzanie Auckland, nazywanego Miastem Żagli, spacer po Queen Street 
wśród zabytkowej, kolonialnej zabudowy. Podziwianie panoramy miasta ze 
wzgórz Mt. Eden oraz Mt. Victoria. Nocleg w Auckland.

Dzień 4 Rano przejazd z Auckland do Waitomo, spływ podziemną rzeką w jaski-
ni Waitomo, podziwianie wspaniałych stalagmitów i stalaktytów oraz iskrzących 
w  ciemnościach milionów świetlików! Następnie wizyta w   Otorohanga Kiwi 
House – możliwość zobaczenia słynnego ptaszka kiwi (symbolu Nowej Zelandii) i 
innych endemicznych ptaków. W drodze do Rotorua postój na farmie Hobbiton 
– specjalnie dla wielbicieli „Hobbita” i „Władcy Pierścieni”. Nocleg w Rotorua.

Dzień 5 Od rana zwiedzanie geotermalnych i  wulkanicznych atrakcji, jedno 
z niewielu tego rodzaju miejsc na Ziemi. Wizyta w Wai-O-Tapu Thermal Won-
derland – podziwianie gejzerów, gorących źródeł, bulgocących błot, kraterów, 
różnobarwnych jezior. Około południa wizyta w wiosce Maorysów – skansenie 
kultury – podglądanie codziennego życia, a także rękodzieła, tańców i śpiewów 
maoryskich. Po południu, dla chętnych, możliwość raftingu – spływu pontona-
mi po rwącej rzece. Wieczorem, fakultatywnie możemy wybrać się na kąpiele 
w słynnych na cały świat gorących źródłach Polynesian Spa. Nocleg w Rotorua.

Dzień 6 Przejazd przez pas wulkaniczny, leżący w centrum wyspy północnej 
do Parku Narodowego Tongariro (drugi najstarszy PN na świecie, utworzony 
w 1887 r.). Postój przy wodospadzie Huka oraz nad malowniczym jeziorem 
Taupo – największym w Nowej Zelandii. Następnie przejazd Desert Highway 
do podnóża wulkanu Ruapehu (2797 m – najwyższego szczytu na wyspie 
północnej). Nocleg w wiosce Whakapapa lub okolicy.

Dzień 7 Całodniowa „wyprawa do Mordoru” – posępnej krainy znanej z sagi 
„Władca Pierścieni”, do której zapuszczają się tylko najodważniejsi poszu-
kiwacze przygód. Przejazd do Mangatepopo, skąd rozpocznie się trekking. 
Dwie opcje: pierwsza – 7-8-godzinny trekking trasą Tongariro Crossing dla 
bardziej zaprawionych wędrowców lub druga – 3-godzinna, łatwa trasa dla 
wszystkich pozostałych. Po drodze niesamowite widoki: ośnieżone wulkany, 
zastygła lawa, kratery, szmaragdowe jeziora. Powrót na parking w Mangate-
popo i przejazd do hotelu.

Dzień 8 Po śniadaniu wyjazd do Wellington – stolicy Nowej Zelandii. Zwiedza-
nie miasta: parlament, katedra, centrum biznesowe, ogród botaniczny i kolejka 
linowa na wzgórze z panoramicznym widokiem na port i miasto. Nocleg.

Dzień 9 Rankiem przejazd do przystani promowej. Około godz. 8.30 rozpoczy-
namy 3-godzinny rejs przez słynną cieśninę Cook’a do miasteczka Picton na Wy-
spie Południowej. Przejazd malowniczą trasą wzdłuż Fiordu Królowej Charlotty. 
Podziwianie zachodu słońca na wybrzeżu w Punakaiki. Nocleg w Punakaiki. 

Dzień 10 Przejazd wzdłuż wybrzeża Morza Tasmana do Parku Narodowe-
go Westland. Podziwianie jęzorów lodowców, które jako jedyne na świecie 
schodzą do lasów deszczowych! Podejście do czoła lodowca Fox’a, tu czu-
je się potęgę natury! Nocleg w osadzie Fox Glacier.

Dzień 11 Poranek nad przepięknym jeziorem Matheson, w którego spokoj-
nej tafli odbijają się najwyższe szczyty Alp Południowych – widok doprawdy 

wyjątkowy ! Przejazd przez przełęcz Haast do Wanaka, postoje nad prze-
pięknymi jeziorami Wanaka i Hawea. Dalszy przejazd do Queenstown, 

„miasteczka królowej” pięknie położonego nad jeziorem Wakatipu. Fakulta-
tywnie (dla chętnych) możliwość wjazdu kolejką linową na górę ponad mia-
stem i raczenia się widokiem, jakich mało… Nocleg.

Dzień 12 Wizyta w miasteczku Arrowtown, które w XIX wieku przeżyło go-
rączkę złota. Wczesnym popołudniem przejazd do Te Anau, po drodze po-
stój nad przepięknym jeziorem Manapouri. Nocleg w Te Anau.

Dzień 13 Całodzienna wycieczka do największego parku narodowego Nowej 
Zelandii – Fiordland National Park. Rejs statkiem po czarującym „fiordzie” 
Milford Sound (Mitre Peak, wodospady, ujście zatoki do morza). Lunch na 
statku. Przejazd do Queenstown. Nocleg.

Dzień 14 Rano przejazd urokliwą trasą wzdłuż jeziora Wakatipu do osady 
Glenorchy, podziwianie wspaniałych widoków. Dla chętnych spacer w oko-
licy Glenorchy. Po południu przejazd w okolice Mt. Cook (najwyższa góra 
kraju – 3 764 m n.p.m.) w Alpach Południowych. Nocleg na trasie.

Dzień 15 Przejazd do osady Aoraki / Mt Cook, gdzie rozpoczniemy spacer 
do Kea Point – miejsca sejmikowania drapieżnych papug kea. Po powrocie 
przejazd do Christchurch, przez   jeziora  Pukaki i Tekapo, Pasmo Dwóch 
Kciuków i Nizinę Canterbury. Zwiedzanie centrum miasta wokół Cathedral 
Square i anglikańskiej świątyni. Nocleg. 

Dzień 16 Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Christchurch. Wylot do Warsza-
wy przez dwa porty tranzytowe.

Dzień 17 Lądowanie na lotnisku Okęcie w Warszawie.

TERMINY
13.01 – 29.01.2014
  9.02 – 25.02.2014

28.02 – 16.03.2014
24.10 –   9.11.2014 21.11 – 7.12.2014

CENA

9580 PLN + 1450 eUR
  I rata:    800 PLN płatne przy zapisie
 II rata: 9 580 PLN płatne na 35 dni przed wylotem (minus I rata)
III rata: 1 450 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA
·  bilety lotnicze na trasie Warszawa – Auckland, Christchurch – Warszawa
· transfery, przejazdy wewnętrzne mikrobusem 
·  zakwaterowanie: hotele i motele 3***, pokoje 2-osobowe z łazienką; 

w Punakaiki pojedynczy nocleg w domkach 
· wyżywienie: śniadania na całej trasie
· opieka pilota – przewodnika
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 PLN) 

CENA NIE ZAWIERA
· bilety wstępu – 150 EUR
· opłaty lotniskowe – 20 EUR
· pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
· zwyczajowe napiwki
· dopłata do pokoju jednoosobowego – 540 EUR

Auckland – Waitomo – Hobbiton – Rotorua – Whakapapa – Wellington – Picton – Fox Glacier 
– Wanaka – Queenstown – Arrowtown – Te Anau – Glenorchy – Twizel – Mt Cook – Christchurch


