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AUSTRALIA z Tasmanią: kangury, psy dingo, diabły 

tasmańskie i misie koala – wyprawa  
 

Trasa: Adelajda –Princetown – Great Ocean Road – Sovereign Hill – 
Melbern – Hobart – Strahan – Cradle Mountain –  Launceston – Sydney – 
Góry Błękitne – Cairns – Uluru – Kings Canyon – Alice Springs – Perth – 
Pinnacles Desert 

 
Wybierz się w niezapomnianą wyprawę do kraju, w którym nieskazitelna natura styka się z nowoczesnością. 
Odwiedź Tasmanie i spotkaj się oko w oko z diabłem tasmańskim i kangurem Bennetta. Wybierz się w 
niezwykłą podróż po Great Ocean Road – najpiękniej położonej drodze w całej Australii. Wyrusz do Sovereign 
Hill – miasteczka rodem z czasów wielkiej gorączki złota i wypłyń na spotkanie z Wielką Rafą Koralową. 
Zobacz na własne oczy świętą górę Aborygenów - Uluru i daj się zachwycić cudownej metropolii jaką jest 
Sydney. 
 

 
Największe atrakcje: 

 Tasmania – kraina dziewiczej przyrody, dom diabła tasmańskiego 

 Great Ocean Road – najpiękniej położona droga w całej Australii 

 Sovereign Hill – rekonstrukcja miasta z czasów wielkiej gorączki złota 

 Park Narodowy Cradle Mountain - Lake St Clair – siedziba kangura Bennetta i kangura rudego  

 Sydney – miasto rodem z XXII wieku! 

 Wielka Rafa Koralowa 

 Święta góra Aboryenów – Uluru 

 największy kanion Australii - Kings Cayons 

 Park Narodowy Nambung – naturalne iglice skalne wyrastające jak drzewa 
 

 
RAMOWY  PROGRAM  WYJAZDU 

  
Dzień 1-2  Warszawa – Adelajda (-/-/-)  
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie w godzinach popołudniowych. Przelot do Australii przez dwa porty 
tranzytowe. Podróż do Australii – zmiany stref czasowych. 
 
Dzień 3  Adelajda (-/-/-) 
Przylot do Adelajdy, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na odpoczynek po podróży lub na eksplorację miasta 
(Adelaide Oval, Muzeum Australii Południowej, Muzeum Migracji, itp.), nocleg. 
 
Dzień 4  Princetown – Great Ocean Road (S/-/-)  
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Princetown, gdzie będziemy podziwiać bajeczne formy skalne czyli tzw. 
Dwunastu Apostołów. Jest to grupa naturalnie powstałych kolumn z wapienia, majestatycznie stojących w 
morzu, tuż przy brzegu w Parku Narodowym Port Campbell. Następnie przejazd najpiękniej położoną drogą w 
całej Australii - Great Ocean Road, gdzie będziemy podziwiać majestatyczne fale rozbijające się o klify.  
 
Dzień 5  Sovereign Hill – Melbourne (S/-/-)  
Wizyta w Sovereign Hill – miasteczku, które jest rekonstrukcją z czasów wielkiej gorączki złota. Mieszkańcy, 
budynki, ulice – wszystko tutaj wygląda jak z filmu. Funkcjonuje tutaj kopalnia, można spotkać prawdziwych 
kowali, którzy nadal podkuwają konie, czy chociażby poszukiwaczy, którzy w rzece nadal dopatrują się 
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malutkich kawałków złota. To właśnie tutaj, codziennie do rzeki wrzucane jest złoto warte kilkaset dolarów, 
zatem będziemy mogli poczuć się jak prawdziwi poszukiwacze skarbów! Całe miasto Sovereign Hill zostało 
stworzone z niezwykłą precyzją, podczas wizyty w tym mieście naprawdę można zapomnieć o współczesnym 
świecie. Przejazd do Melbern, zwiedzanie stolicy stanu Victoria. Spacer po mieście, zobaczymy m.in. Federation 
Square, Eureka Tower (możliwość wjazdu na taras widokowy). Zakwaterowanie w hotelu, wieczorny spacer po 
Soutbank, nocleg. 
 
Dzień 6  Melbourne – Hobart (Tasmania) (S/-/-)    
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko. Krótki przelot do Hobart na Tasmanii. Tasmania to kraina 
sławetnych diabłów tasmańskich, to idealne miejsce do obcowania z majestatyczną przyrodą, jej fauną i florą. 
Wizyta w najstarszym Parku Narodowym Tasmanii – Mt. Field, który zachwyca swoją różnorodnością. 
Zobaczymy lasy tropikalne, drzewa gumowe, oraz różnego gatunku eukaliptusy. Do głównych atrakcji parku 
należą: Lady Barron, Horseshoe oraz niesamowity wodospad Russell Falls. 
 
Dzień 7  Strahan - Cradle Mountain (S/-/-)   
Przejazd do malowniczo położonego miasteczka Strahan, skąd wybierzemy się Południowo-Zachodniego Parku 
Narodowego Tasmanii, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rejs po przepięknej rzece 
Gordon, która jest główną trakcją turystyczną parku. Następnie przejazd do Cradle Mountain - Lake St Clair. To 
kolejny Park Narodowy wpisany na listę UNESCO, na którego terenie będziemy mogli zobaczyć kangura 
Bennetta, kangura rudego oraz małego poturu. Nocleg w Launceston. 
 
Dzień 8  Launceston – Sydney (S/-/-)  
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko. Przelot do stolicy Australii – bajecznego Sydney. Zwiedzanie 
miasta, zobaczymy m.in. Operę, Harbour Bridge i historyczną dzielnicę Rocks, centrum miasta z zabytkowymi 
budynkami. Nocleg. 
 
Dzień 9  Sydney – Blue Mountain (S/-/-)   
Dzień wolny na odpoczynek i zwiedzanie Sydney lub fakultatywna wycieczka do Katoomby (ok. 89 USD), 
miasteczka w centrum  Gór  Błękitnych (UNESCO). Podczas wycieczki do Katoomby przejazd do Echo Point - 
punktu widokowego z którego rozpościera się przepiękny widok na głębokie doliny porośnięte lasami 
eukaliptusowymi i liczne formacje skalne, w tym tzw. Trzy Siostry.  
 
Dzień 10  Sydney – Cairns (S/-/-)   
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko. Przelot do pięknego, tętniącego życiem Cairns. Zakwaterowanie 
w hotelu, czas wolny na spacery przepiękną nadmorską promenadą, kąpiele morskie i słoneczne. Wieczorem 
możliwość poznania nocnego życia miasta, nocleg.  
 
Dzień 11  Wielka Rafa Koralowa (S/-/-)  
Gdzie jest Nemo? Zagwozdka każdego dziecka, ale też i dorosłych w końcu rozwiązana! To właśnie tutaj, na 
obszarze Wielkiej Rafy Koralowej możemy zobaczyć tę pomarańczową rybkę. Tego dnia czeka nas niezwykłe 
spotkanie z setkami gatunków ryb i koralowców. Fakultatywny rejs katamaranem na jedną z koralowych 
wysepek (ok. 109 USD). Na miejscu – pływanie łodzią z przeszklonym dnem, nurkowanie z rurką – obserwacja 
wielobarwnego życia na rafie.  
 
Dzień 12  Ayers Rock – Uluru (S/-/-)   
Przelot do Ayers Rock, miasta położonego w rejonie Park Narodowego Uluru/Kata Tjuta (UNESCO). Przejazd 
do parku, przejście wśród majestatycznych skał Olgas/Kata Tjuta. Następnie czeka nas zachód słońca przy 
świętej górze Aborygenów Uluru. Powrót do hotelu, nocleg.  
 
 
Dzień 13  Kings Cayons – Alice Springs (S/-/-)   
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Tego dnia odwiedzimy największy kanion Australii - Kings Cayons. Majestatyczne formy kanionu będziemy 
podziwiać podczas krótkiego trekkingu pośród gotujących się w słońcu czerwieni piaskowca. Przejazd do Alice 
Springs, nocleg. 
 
Dzień 14  Perth (S/-/-)   
Przelot do Perth – miasta położonego na  południowo – zachodnim wybrzeżu kontynentu australijskiego.  Czas 
wolny na samodzielną eksplorację miasta, zakup pamiątek i odpoczynek. 
 
Dzień 15 Perth  (S/-/-)   
Zwiedzanie Perth uchodzącego jedno z najpiękniejszych miast na zachodnim wybrzeżu Australii położonego na 
brzegach rzeki Swan i Oceanu Indyjskiego. Tego dnia zobaczymy m.in. histeryczną dzielnice miasta z 
budynkiem parlamentu, udamy się na promenadę nad brzegiem  rzeki Swan, a także będziemy podziwiać 
nowoczesną architekturę miasta ze wzgórz Parku Królewskiego i ogrodów botanicznych, a także wspaniałą 
przystań portową z której rozpościera się magiczny widok na Ocean Indyjski.  
 
Dzień 16  Perth – Pinnacles Desert (S/-/-)    
Dzień wolny na odpoczynek i zwiedzanie Perth lub fakultatywna wycieczka do Parku Narodowego Nambung 
(ok. 170 USD) i oglądanie The Pinnacles Desert – naturalnych ostańców skalnych w kształcie iglic. Wielobarwne 
iglice wyrastające z  pustynnych piasków zadziwią każdego. Wylot do Europy przez jeden lub dwa porty 
tranzytowe. 
 
Dzień 17 Warszawa (-/-/-)   
Przylot do Warszawy. 
 
Terminy:  21.02 – 09.03.2018r. 

13.04 – 29.04.2018r. 
12.10 – 28.10.2018r. 
06.11 – 22.11.2018r. 

 
Cena:  10 950 zł +  2 604 AUD   
 
Cena obejmuje:  

 przelot międzykontynentalne na trasie Warszawa/Adelajda, Perth/Warszawa,  
 05 przelotów wewnętrznych (Melbourne/Hobart, Launceston/Sydney/Cairns/Ayers Rock, Alice Springs 

/Perth),  
 noclegi w hotelach i motelach 3* (dopłata do pokoju 1-os. 1265 AUD),  
 wyżywienie wg programu  
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania 
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,   
 wizę do Australii 
 pilot / tłumacz / kierowca z j.polskim na całej trasie,  
 opłatę wjazdową do Australii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe, 
 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków, biletów wstępu ok. 150 AUD, napojów do obiadów i kolacji, programu 
fakultatywnego, opłaty lotniskowej - 35 USD, napiwków i wydatków osobistych. 
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec 
zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletów lotniczych z 
dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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