
  AUSTRALIA - TASMANIA - 26 dni  
 

Perth - Alice Springs - Kings Canyon - Uluru - Darwin - Cairns - Brisbane - Surfer’s Paradise - Sydney - Blue Mountains - Tasmania - Melbourne - Adelajda 

 

DZIEŃ 1-2. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie w godzi- 

nach popołudniowych. Przelot do Australii przez dwa porty 

tranzytowe. 

DZIEŃ 3. Przylot do Perth w godzinach rannych. Odpoczynek 

po podróży. Około południa - zwiedzanie 1,5 mln metropolii 

nad rzeką Swan., urzekającą futurystyczną galerią wieżow- 

ców i śródziemnomorskim stylem życia. Przejażdżka auto- 

busem turystycznym po największych atrakcjach Perth. 

Nocleg w Perth. 

DZIEŃ 4. Wcześnie rano przejazd (200km w jedna stronę) 

do Pinacles Desert, gdzie tysiące ogromnych słupów wa- 

piennych wznosi sie nawet na 3,5 m nad ruchome piaski . 

Powrót w kierunku Perth. Nocleg w motelu na trasie. 

DZIEŃ 5. Powrót do Perth. Przejazd na lotnisko, około połu- 

dnia wylot do Alice Springs. Przylot w godzinach popołu- 

dniowych. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Zwiedzanie 

Alice Springs, nocny spacer po „westernowym miastecz- 

ku”. Nocleg. 

DZIEŃ 6. Po śniadaniu wyjazd do jednej z najważniejszych 

atrakcji przyrodniczych Centralnej Australii - Kings Canyon. 

Przyjazd około południa. Zakwaterowanie w bazie globtro- 

terskiej. Wycieczka piesza wzdłuż niezwykle fotogenicznej 

gardzieli Kings Canyon. Postoje i popasy, delektowanie się 

urodą surowych skał o przedziwnych kształtach w kolorze 

orchy. Powrót do bazy. Nocleg. 

DZIEŃ 7. Po śniadaniu przejazd do następnego dziwu na- 

tury – największego kamienia świata, dla Aborygenów 

najświętszego miejsca – Uluru. Przyjazd na miejsce około 

południa. Zakwaterowanie w bazie globtroterskiej. Popo- 

łudniu przejazd pod Uluru oraz wizyta w centrum kultury 

aborygeńskiej. Podziwianie wytworu natury w promieniach 

zachodzącego słońca. Fotografowanie kamienia na różne 

sposoby – w odchyleniu, nachyleniu, a nawet na klęcz- 

kach… powrót do bazy. Możliwość wieczornych harcy w 

basenie, a także możliwość własnoręcznego sporządze- 

nia pieczystego na rożnie. Sen Sprawiedliwego aż do 4 w 

nocy… 

DZIEŃ 8. Pobudka przed świtem. Wyjazd na odkrywanie ko- 

lejnej świętej góry Aborygenów Kata Tjuta (Mount Olgas) 

oraz spacer pośród niesamowitej scenerii wąwozu „Walpa 

Gorge”. Powrót na śniadanie do bazy. Dalej przejazd przez 

czerwony interior pokryty rachitycznym buszem pośród 

węży, jaszczurek, gekonów i karłowatych eukaliptusów do 

Alice Springs. Przyjazd około południa. Dzienny spacer po 

Alice Springs, wizyty w galeriach sztuki, możliwość zakupu 

ręcznie malowanych, metodą kropkową obrazów abory- 

geńskich, ale także bumerangów i wielu innych charak- 

terystycznych pamiątek Centralnej Australii. Po południu 

przejazd na lotnisko. Wylot do Darwin, przylot w godzinach 

wieczornych. Transfer do hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 9. Zaraz po śniadaniu przejazd do Jabiru w Kakadu 

National Park, parku należącego do Światowego Dziedzic- 

twa UNESCO. Bezkrwawe safari fotograficzne, podgląda- 

nie fauny i flory na wszystkie możliwe sposoby. Nocleg w 

Jabiru. 

DZIEŃ 10. O świcie dalszy ciąg zwiedzania Kakadu Park. 

Około południa przejazd do Darwin. Zwiedzanie najważniej- 

szych atrakcji miasta. Wizyta na plaży i w zatokach, moż- 

liwość kąpieli. Około godziny 18:00 transfer na lotnisko. 

Wylot do Cairns. Transfer do hotelu położonego w centrum. 

Zakwaterowanie. Nocleg. 

DZIEŃ 11. Leżenie odłogiem na plażach północnych Cairns 

w cieniu palm albo w pełni słońca lub - fakultatywnie 

- całodzienna wycieczka łodzią na Wielką Rafę Koralo- 

wą - podziwianie najpiękniejszej i największej na świecie 

rafy koralowej z milionami kolorowych ryb i stworzeń 

morskich, wspaniałości podwodnego świata. Wieczorem 

spacer uliczkami Cairns, gdzie gromadzą się globtroterzy 

i nurkowie z całego świata. Możliwość spędzenia czasu na 

skocznych tańcach w klubie tanecznym lub przy szklanicy 

dobrze schłodzonego piwa w pubie. Nocleg w Cairns. 

DZIEŃ 12. Błogiego odpoczynku ciąg dalszy bądź – fakulta- 

tywnie - wycieczka kolejką do Kurandy: oglądanie wodo- 

spadów i dziwów natury oraz wizyta w Tjapukai - Parku 

Kultury Aborygeńskiej - oglądanie pokazów tańców abo- 

rygeńskich. Powrót na nocleg do Cairns. 

DZIEŃ 13. Po śniadaniu wyjazd na lotnisko. Wylot do Bris- 

bane. Przylot około południa. Przejazd do stolicy Złotego 

Wybrzeża - Surfers Paradise. Zakwaterowanie w hotelu. 

Czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 14. Zasłużony wypoczynek na uciechy plażowe - ką- 

piele, spacery, bieganie, surfowanie na desce lub leżenie 

płaskie i obserwacja popisów młodych surferów. Korzysta- 

nie z uciech wielkiego kurortu Australiis. 

DZIEŃ 15. Po śniadaniu przejazd do Brisbane. Zwiedzanie 

miasta - spacer po city i ogrodzie botanicznym, rejs stat- 

kiem po rzece przy melodii nieprzemijającego przeboju Au- 

stralijczyków „Walzing Matilda”. Czas na zakup pamiątek. 

Po południu przejazd na lotnisko. Wylot do Sydney. Przylot 

w godzinach wczesno wieczornych. Transfer do hotelu. 

Nocleg. 

DZIEŃ 16. Całodzienne zwiedzanie Sydney: podziwianie 

gmachu słynnej opery i mostu Harbour Bridge, katedry St. 

Mary, ogrodu botanicznego. Po południu rejs promem do 

urokliwej, nadmorskiej miejscowości Manly. Wieczorem 

wizyta na Kings Cross – dzielnicy rozrywki i wszelkiej roz- 

pusty. Nocleg. 

DZIEŃ 17. Po śniadaniu przejazd na słynną Bondy Beach. 
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Krótki czas wolny. Powrót do centrum. Wjazd na wieżę 

widokową – lunch z obserwacją panoramy miasta. Dalsze 

zwiedzanie Sydney: zespół wysokościowców, wizyta w 

oceanarium, wieczorem dla chętnych rajd po pubach naj- 

starszej dzielnicy Sydney The Rocks, chwiejne dodarcie do 

zatoki Darling Harbour. Nocleg. 

DZIEŃ 18. Wyjazd do Blue Mountains. Po drodze odwie- 

dziny w miasteczku olimpijskim, spacer z panoramą sta- 

dionu w tle. Wizyta w Featherdale Wildlife Park (gdzie 

można przegłaskać misia koalę pod włos, sfotografować 

kangura i zadziwić się nad niespotykanym rozmiarem jaja 

emu…). Dalszy przejazd do Blue Mountains, zwiedzanie 

unikalnych formacji skalnych, wjazd najbardziej stromą 

kolejką torową na świecie. Podziwianie rozległej panoramy 

Gór Błękitnych, które prawie o każdej porze roku spowi- 

te są muślinową mgłą, która okrywa je niczym delikatny 

welon panny młodej… zaiste niepowtarzalny to widok i co 

bardziej wrażliwi osobnicy w tych niezwykłych okoliczno- 

ściach przyrody podejmują śmiałe wyzwanie (niektórych 

przerastające) - napisania „ody” do ukochanej… Powrót 

do Sydney, nocleg. 

DZIEŃ 19. Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Ho- 

bart. Około południa przylot do Hobart na Tasmanii, dru- 

giego po Sydney , najstarszego miasta Związku Australisj- 

skiego, Zwiedzanie miasta , miejsc z czasów kiedy Hobart 

bylo jedna ze stolic światowego wielorybnictwa. Nocleg w 

Hobart. 

DZIEŃ 20. Po śniadaniu przejazd do cieszącego się najwięk- 

szą popularnoscią na Tasmanii Parku Narodowego Góry 

Cradle i Jeziora St. Clair. Podglądanie unikalnej przyrody, 

próba wypatrzenia najbrzydszego stworzenia na ziemskim 

padole – tzw. diabła tasmańskiego. Można być podwójnie 

szczęśliwym na tą okoliczność, jako że zobaczenie tego 

rzadkiego okazu fauny tasmańskiej graniczy z cudem, ale 

nie zobaczenie tego stwora zapobiega wielu późniejszym 

perturbacjom organizmu, jak np. uderzenie krwi do gło- 

wy, nagłe torsje, wata w kolanach, drętwienie czwartego 

palca lewej nogi… Dalszy przejazd pośród częściowo 

endemicznych okazów przyrody do Devonport. Przyjazd 

w godzinach wieczornych. Transfer na lotnisko. Wylot do 

Melbourne. Późny przylot do Melbourne. Transfer do ho- 

telu. Nocleg. 

DZIEŃ 21. Po śniadaniu wyjście na eksplorację stolicy stanu 

Victoria. Spacer po Southbank, wizyta w Crown Casino. 

Możliwość pojedynków z jednorękimi bandytami, gier kar- 

cianych lub zastawiania drogocennych biżuterii w ruletce 

(uwaga! biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

efekty hazardu…), Federation Square – niewątpliwie naj- 

ciekawsze centrum kulturalne Australii z licznymi galeriami 

i muzeami, wizyta w żywiołowym City, wjazd na taras wi- 

dokowy Eureka Tower, przejażdżka zabytkowym tramwa- 

jem dookoła centrum miasta. Nocleg. 

DZIEŃ 22. Po wczesnym śniadaniu wyjazd do parku naro- 

dowego Wilsons Promontory. Bliskie spotkania z dzikimi 

kangurami, papużkami rozellami i kto wie, może i koala. 

Będzie również czas na relaks nad krystalicznymi i lodo- 

watymi wodami Oceanu Indyjskiego na plaży skrzypiącej, 

słynącej z najbielszego i najdrobniejszego piasku w całej 

Australii. W drodze powrotnej zatrzymamy sie na wyspie 

Philipa by podziwiać niecodzienny, naturalny spektakl czyli 

gramolące się na nocleg maleńkie pingwiny. Powrót do ho- 

telu późnym wieczorem. 

DZIEŃ 23. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd 

na zwiedzanie jednej z największych atrakcji południowe- 

go wybrzeża Australii - Great Ocean Road. Podziwianie 

napawających grozą, przepaścistych klifów, w które biją 

potężne fale oceanu przepełniając tym samym powietrze 

najzdrowszym aerozolem świata. Oglądanie na różne spo- 

soby niesamowitych formacji skalnych znanych z prze- 

wodników jako: Dwunastu Apostołów, London Bridge. 

Wizyta w lesie deszczowym wilgotnym Otway, sponta- 

niczny i nieukrywany podziw nad olbrzymimi eukaliptusami 

i paprociami drzewiastymi. Uwaga! Pilot będzie obserwo- 

wał czy podziw jest dostatecznie spontaniczny…Dalszy 

przejazd do sławionej wierszem i prozą Adelajdy. Przyjazd 

w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Nocleg. 

DZIEŃ 24. Całodzienne zwiedzanie Adelajdy, m.in. słynny 

Adelaide Oval, Muzeum Australii Południowej, Muzeum 

Migracji, ogród botaniczny… Późnym popołudniem czas 

wolny na ostatnie samodzielne spacery i próbę uporząd- 

kowania zdobytych doświadczeń lub też zakup pamiątek 

dla prawdopodobnie tęsknie już wyczekujących bliskich… 

Wieczorem wizyta w pubie, triumfalne piwo na cześć 

lepszej – podróżującej części ludzkości (na koszt firmy). 

Nocleg. 

DZIEŃ 25. Wczesna pobudka. Przejazd na lotnisko. Wylot do 

Europy przez jeden lub dwa porty tranzytowe. 

DZIEŃ 26. Przylot do Warszawy około południa. 
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TERMINY: 

04.01 - 29.01.2018 20.09 - 15.10.2018 

01.02 - 26.02.2018 10.10  - 04.11.2018 

01.03 - 26.03.2018 14.11 - 09.12.2018 

27.03 - 21.04.2018 16.12 - 10.01.2019* 

25.07 - 19.08.2018 

*termin świąteczno-sylwestrowy - dopłata 1970 PLN + 290 EUR 

CENA: 

12 980 PLN + 2 250 EUR 
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 12 980 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus 

I rata) 

III rata: 2250 EUR uczestnik zabiera ze sobą 

CENA ZAWIERA: 

- przeloty na trasie: Warszawa – Perth - Alice Springs 

- Cairns - Brisbane – Sydney – Hobart; Devonport – 

Melbourne; Adelajde – Warszawa 

- wizę australijską, 

- opiekę polskojęzycznego pilota, 

- transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 

- przejazdy wewnętrzne mikrobusem, metrem, jeepami, 

- zakwaterowanie: w Australii hotele i motele 3* (pokoje 

2-osobowe z łazienkami); w interiorze (Kings Canyon 

i Ayer Rock) dwa noclegi w bazach traperskich (pokoje 

4-osobowe,w Kings Canyon łazienka wspólna na 

korytarzu, ale z basenem kąpielowym i stanowiskami 

do pieczenia na rożnie – półprodukty można kupić na 

miejscu), 

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch na wieży 

widokowej w Sydney, 

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR). 

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE: 

- opłaty za bilety wstępu i opłaty za wjazdy do parków - 

270 EUR 

- opłaty lotniskowe - 35 EUR 

- zwyczajowe napiwków 

- pozostałe posiłki, oprócz śniadań (posiłki aranżuje pilot) 

- dopłata do pokoju 1-os. - 970 EUR 

 

http://www.wyprawy.pl/

