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     AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA, FIDŻI i TONGA 

 - Wielka Wyprawa Marzeń  

 

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 - Auckland – Waitomo – Hobbiton – Rotorua – Park 
Narodowy Tongariro – Wellington – Pikton - Punakaiki –Westland – 
Queenstown – Milford Sound – Zatoka Milforda – Mossburn – Dunedin – 
Larnach – plaża Sandfly – Dunedin  – Głazy Moreaki Jezioro Tekapo 
Christchurch – Tonga – Fidżi  

 

Wielka Wyprawa Marzeń - AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA, FIDŻI i TONGA - wyprawa na 
drugi krańcu świata 

 
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. 
 

Zapraszamy w niezwykłą podróż na drugi koniec świata. To właśnie tutaj, w Nowej Zelandii, czeka 
nas niewyobrażalne spotkanie z ogromem natury. Wyrusz z nami wyprawę po przestrzeń i niekończącą 
się wolność. Przemierz z nami wyspę Północną i Południową śladami małego Hobbita ze słynnej trylogii 
„Władca Pierścieni” i postaw nogę na lodowcu Franciszka Józefa. 

Zapraszamy też wszystkich na niezwykłą kontynuację wyprawy, która pozwoli nam odkryć aż dwa 
kolejne kraje: Fidżi oraz Tonga – jedyne królestwo na całym Pacyfiku. To właśnie na tych dwóch 
rajskich wysepkach czeka nas spotkanie z nowymi kulturami, miejscową ludnością, naturą, obcą nam 
tradycją i oczywiście zasłużony odpoczynek. 

 
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 

 Zwiedzanie Północnej i Południowej Wyspy 

 Hobbiton i Parku Narodowy Tongariro – podróż śladami „Władcy Pierścieni” 

 Rejs przez malowniczą cieśninę Cooka 

 Pohutu – najbardziej aktywny gejzer w całej Nowej Zelandii 

 Lodowiec Franciszka Józefa 

 Park Narodowy Fiordland – nowozelandzkie królestwo fiordów 

 Fidżi i Królestwo Tonga - wypoczynek na rajskich wyspach 
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RAMOWY  PROGRAM  WYJAZDU 
  
Dzień 1  Warszawa – Adelajda (-/-/-)   
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie w godzinach popołudniowych. Przelot do Australii przez dwa porty 
tranzytowe. Podróż do Australii – zmiany stref czasowych. Posiłki na pokładzie samolotów. 
 
Dzień 2  Warszawa – Adelajda (-/-/-)   
Podróż do Nowej Zelandii – zmiany stref czasowych. Posiłki na pokładzie samolotów. 
  
Dzień 3  Adelajda (S/-/-)  
Przylot do Adelajdy, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na odpoczynek po podróży. Po południu zwiedzanie 
miasta. Zobaczymy: Adelaide Oval, Muzeum Australii Południowej, Muzeum Migracji. Pod wieczór spacer po 
centrum miasta i 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 
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. 
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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/-/-)   
Tego dnia odwiedzimy największy kanion Australii – Kigs 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. Nocleg w Perth. 
 
Dzień 17  Auckland (S/-/-)  
Przylot do Auckland – największego miasta Nowej Zelandii. Tego dnia zobaczymy dzielnice Parnell w stylu 
kolonialnym z zachowanymi drewnianymi domami i willami z epoki wiktoriańskiej oraz udamy się na wzgórze 
wulkaniczne Mt. Eden, gdzie będziemy podziwiać panoramę miasta usytuowanego u stop 50 wulkanicznych 
wzgórz. Następnie czeka nas przejazd na najpopularniejszą plażę miejską Mission Bay, skąd rozpościera się 
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widok na malowniczo usytuowaną wulkaniczną wyspę Rangitoto. Na koniec dnia przejazd do bajecznych 
ogrodów zimowych. Nocleg.    
 
Dzień 18  Waitomo – Hobbiton (S/-/-)  
Przejazd wzdłuż Waikato – największej rzeki Nowej Zelandii. Po drodze krótki postój w miasteczku 
Ngaruawahia, które jest siedzibą króla maoryskiego. Przejazd do Waitomo i zwiedzanie wapiennej jaskini oraz 
rejs podziemną bioluminescencyjną rzeką. Rzeka ta świeci neonową poświatą dzięki owadom, które są 
przyczepione do sklepienia jaskini. Jest to jedno z najwspanialszych zjawisk naturalnych na świecie.  Dzięki 
bioluminescencji (świeceniu żywych organizmów) owady te sprawiają wrażenie rozgwieżdżonego nieba. czeka 
Następnie czeka nas podróż do krainy trolli, hobbitów i magii. To właśnie tutaj – w Hobbiton, nagrano większość 
scen do jednej z najpopularniejszych trylogii na świecie. Odwiedzimy słynny plan filmowy i zobaczymy jak 
mieszkał Bilbo Baggins. Historia głosi, że twórcy filmu okrążyli helikopterem całą Nową Zelandię w poszukiwaniu 
idealnego miejsca na nakręcenie filmu. Właśnie tak, mieli oni trafić na piękne zielone pagórki, otoczone dziką 
naturą. Z dala od cywilizacji, niewielka farmerska miejscowość o nazwie Matamata okazała się iście bajkową 
scenerią do nakręcenia kultowej trylogii „Hobbit”. Wieczorem możliwość skorzystania z  fakultatywnego koncertu 
Maorysów wraz z kolacją (cena ok.95 NZD).  
 
Dzień 19  Rotoura – Jezioro Tikitapu – Park Kuirau – Rotorua (S/-/-)    
Przejazd w rejon aktywny geotermalnie i wulkanicznie. To właśnie tutaj, czekają nas liczne gorące źródła i 
gejzery, którym towarzyszy wydobywający się z głębi ziemi zapach siarkowodoru. Przejazd nad bajkowe trzy 
jeziora: Zielone Rotokakahi, Niebieskie Tikitapu i Tarawera, nad którym wznosi się  wulkan o tej samej nazwie. 
Jego wybuch w XIX wieku spowodował śmierć ponad setki osób. Zwiedzanie Parku Kuirau, gdzie zobaczymy 
ogromne czerwone sekwoje, a także źródła błotne z gorącą wodą. Następnie przejazd do Te Puia, gdzie 
będziemy podziwiać Pohutu – najbardziej aktywny gejzer w całej Nowej Zelandii oraz do wioski maoryskiej, 
gdzie będziemy podziwiać słynnego ptaka kiwi, który jest symbolem Nowej Zelandii. Przejazd do wodospadu 
Huka. Przyjazd do największego w Nowej Zelandii, leżącego w kraterze wulkanu, krystalicznego jeziora Taupo. 
Przejazd do Parku Narodowego Tongariro (UNESCO) i wycieczka do świata „Mordoru”. 
 
Dzień 20  Park Tongariro – Wellington (S/-/-)    
Przyjazd do Wellington – stolicy Nowej Zelandii, Zwiedzanie miasta: kompleks budynków parlamentu, budynki 
rządowe, katedra św. Pawła, nowoczesne i interaktywne Muzeum Narodowe Te Papa Tongarewa. Wjazd 
kolejką na punkt widokowy na Mt. Wiktoria i  podziwianie panoramy miasta. Z punktu widokowego rozpościera 
się też przepiękny widok na Cieśninę Cooka i Zatokę Wellingtońską.  
 
Dzień 21  Picton – Park Nelson Lakes – Punakaiki S/-/-)  
Odprawa na przystani promowej, i rejs przez Cieśninę Cooka w kierunku Wyspy Południowej. Następnie 
przejazd przez malownicze tereny Parku Narodowego Nelson Lakes do Punakaiki leżącego w obrębie Parku 
Narodowego Paparoa.   
 
Dzień 22  Hass – Park Mt. Aspiring – Queenstown (S/-/-)   
Przejazd do lodowca Franciszka Józefa, przejście malowniczą ścieżką do czoła lodowca.  
Istnieje możliwość fakultatywnego lotu helikopterem nad lodowcami: 
 a/ jeden lodowiec z lądowaniem  ok. 195 NZD 
 b/ dwa lodowce z lądowaniem    ok. 265 NZD   
Przejazd malowniczą drogą miedzy Morzem Tasmana a górami do Haast oraz Park Narodowy Mt. Aspiring 
Przyjazd do bajkowego miasta Queenstown. Wjazd na punkt widokowy z którego roztacza się panorama miasta. 
 
Dzień 23  Queenstown (S/-/-)   
Czas wolny na odpoczynek lub możliwość korzystania z fakultatywnych atrakcji takich jak pływanie szybkimi 
łodziami w kanionie rzeki Shotower,  czy możliwość skoku na bungee z mostu nad rzeka Kawarau. Po południu 
degustacja wspaniałych nowozelandzkich win w polskiej winnicy Gibson Valley.  
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Dzień 24  Milford Sound – Zatoka Milforda – Mossburn (S/-/-)  
Całodniowy wyjazd do Parku Narodowego Fiordland, który jest największym Parkiem Narodowym Nowej 
Zelandii. Oglądanie wspaniałych wodospadów oraz malowniczych fiordów, wśród których najdłuższy ma 45 km. 
Następnie postój nad malowniczą zatoką Milforda, gdzie występuje bardzo rzadki gatunek ptaka o nazwie 
Takehe. Ptak ten ma jaskrawe fioletowo-niebieskie upierzenie i co ciekawe, do 1947 roku gatunek ten był 
uważany za wymarły. Rejs po zatoce Milforda. Przejazd do hotelu i nocleg. 

 
Dzień 25  Mossburn – Dunedin – Larnach – plaża Sandfly – Dunedin  (S/-/-)    
Po śniadaniu przejazd do Dunedin - miasta na południowym wschodzie Nowej Zelandii. Miasto to położone jest 
nad oceanem i zachwyca niezwykłą, szkocką architekturą rodem z Edynburga. Znajduje się tam Baldwin Street, 
najbardziej stroma ulica świata o nachyleniu do 38%. Zwiedzanie miasta: zobaczymy przepiękny dworzec 
kolejowy z początku XX wieku oraz odwiedzimy cerkiew św. Michała Archanioła.  Przejazd do położonego na 
malowniczym półwyspie Otago zamku Larnach. Wspaniałe ogrody zamku zdobyły wyjątkową nagrodę Garden 
of International Significance. Następnie przejazd na plaże Sandfly, gdzie przy odrobinie szczęścia naszym 
oczom ukażą się lwy morskie, foki i jeden z najrzadszych na świecie gatunków pingwinów – pingwin żółtooki. 
Powrót do Dunedin, nocleg. 
 
Dzień 26  Dunedin – Głazy Moeraki – Jezioro Tekapo  (S/-/-)    
Tego dnia zobaczymy Głazy Moeraki. Głazy te, znajdujące się na plaży Koekohe są jednym z najbardziej 
fascynujących cudów natury. Są to ogromne, kuliste bryły, o średnicy około 2 metrów. Legendy głoszą, że głazy 
są skamieniałymi jajami dinozaurów. Spacer po plaży. Następnie przejazd w okolice jeziora Tekapo, Wizyta w 

Obserwatorium Astronomicznym Mt John znajdującym się na górze wznoszącej się ponad jeziorem 
Tekapo. Obserwatorium skrywa największe teleskopy Nowej Zelandii -  – w tym mający 1,8 metra 
średnicy japońsko-nowozelandzki teleskop MOA poszukujący ciemnej materii. Zachód słońca nad 
jeziorem Tekapo, nocleg. 
 
Dzień 27  Jezioro Tekapo – Christchurch (S/-/-)  
Przejazd nad krystalicznie czyste jezioro polodowcowe Tekapo. o jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym, 
szmaragdowym kolorze. Ten niesamowity kolor jezioro zawdzięcza unoszącej się na jego tafli tzw. mączce 
lodowcowej. Tuż obok, w przepięknej scenerii na brzegu jeziora, zobaczymy kamienny kościół Dobrego 

Pasterza. Następnie przejazd do tętniącego życiem Christchurch. Spacer po mieście zdłuż rzeki Avon, gdzie 
znajdują się piękne Parki Miejskie i Ogród Botaniczny. Po drodze zobaczymy także anglikanską katedrą 
z 1864 roku zlokalizowaną w ścisłym centrum na placu Cathedral Square. Czas wolny na zakup 
pamiątek, nocleg w Christchurch. 
 
Dzień 28 Christchurch – Warszawa (S/-/-)   
Transfer na lotnisko i wylot w kierunku Warszawy.  
 
Dzień 29 Warszawa (-/-/-)    
Przylot do Warszawy. 
DLA CHĘTNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA WYPRAWY O POBYT NA FIDŻI I TONGA. 
 
Dzień 28 Christchurch – Auckland – Królestwo Tonga (S/-/-)   
Wykwaterowanie z hotelu w Christchurch i przelot przez Auckland na Tonga, które jest jedyną monarchią na 
całym Pacyfiku. Tonga to archipelag 176 wysp, wśród nich znajdują się bajkowe plaże, aktywne wulkany i 
dziewicze lasy deszczowe. Przejazd do hotelu przy plaży, nocleg. 
 
Dzień 29 Tonga (S/-/-)   
Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie głównej wyspy. Wizyta w Nukuʻalofa - stolicy kraju, gdzie weźmiemy 
udział w barwnych obchodach święta Tupou (udział w obchodach możliwy tylko w terminie: 02.12 – 

http://www.lachmanski.pl/
http://www.mojewakacje24.pl/


Biuro Podróży ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

61-758 Poznań, ul. Garbary 64 
Rekomendacja Wielkopolskiej Izby Turystycznej 
Członek Stowarzyszony Polskiej Izby Turystyki 
Laureat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług  

Tel. 061 8516263 , Fax 061 8517285  
e-mail: biuro@lachmanski.pl  

www.lachmanski.pl 
www.MojeWakacje24.pl 

NAJLEPSZE W POLSCE / THE BEST IN POLAND   

 

Przedstawiony program jest autorskim programem Biura Podróży „Łachmański Travel” s.c.  
Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim i wykorzystywanie programu bez zgody właściciela programu jest zabronione.  

09.12.2018r.). Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia rocznicy koronacji króla Tupou I, który był 
pierwszym królem Tonga. Zjednoczył on wszystkie wyspy, a także, opublikował pierwsze pisemne prawa oraz 
otworzył pierwszy parlament i ogłosił konstytucję. Chronił też Tonga przed kolonizacją. Uroczystość rocznicy 
koronacji pierwszego króla hucznie obchodzi się jako Dzień Króla Tupou I. Weźmiemy udział w barwnych 
obrzędach, paradach i tańcach miejscowej ludności. Po południu czas wolny na kąpiele morskie i słoneczne, 
nocleg. 
 
Dzień 30 Tonga – Fidżi (S/-/-)   
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek na rajskiej plaży, kąpiele czy nurkowanie z rurką. Popołudniu transfer 
na lotnisko i przelot na Fidżi. Transfer do hotelu, nocleg. 
 
Dzień 31 Fidżi (S/-/-)   
Po śniadaniu zwiedzanie wyspy. Tego dnia czeka nas wizyta w wiosce Navala, gdzie zobaczymy jak mieszkają 
rdzenni Fidżyjczycy. Wizyta w lokalnej szkole katolickiej  Następnie wizyta w bajkowym Parku Narodowym 
Koroyanitu i trekking do wodospadu Tunutunu. 
 
Dzień 32 Fidżi - South Sea (S/-/-)   
Czas wolny na odpoczynek lub samodzielne zwiedzanie wyspy lub fakultatywny całodniowy rejs wokół 
najpiękniejszych wysepek archipelagu na malowniczą, rajską wyspę South Sea (ok. 180 EUR). Podczas rejsu 
możliwość nurkowania w turkusowej wodzie. Na wyspie lunch połączony z pokazem lokalnego, fidżyjskiego 
tańca.  
 
Dzień 33 Fidżi – Auckland (S/-/-)   
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Auckland. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na zakup 
pamiątek. Nocleg.  
 
Dzień 34 Auckland – Warszawa (S/-/-)    
Transfer na lotnisko i przelot w kierunku Polski.  
 
Dzień 35 Warszawa (-/-/-)     
Przylot do Warszawy.  
 
 
Australia z Tasmanią i Nowa Zelandia:  Opcja Tonga + Fidżi: 
 
Termin:   

05.11 – 03.12.2018r.   02.12 – 09.12.2018r. 
21.01 – 18.02.2019r.   17.02 – 24.02.2019r. 

 
Cena:  13.900 zł +  2951 EUR   5250 zł +  699 EUR 
 
Australia z Tasmanią i Nowa Zelandia: 
 
Cena obejmuje:  
 

 przeloty międzykontynentalne na trasie Warszawa/Adelajda, Christchurch/Warszawa, 

 06 przelotów wewnętrznych (Melbourne/Hobart, Launceston/Sydney/Cairns/Ayers Rock, Alice 
Springs/Perth, Perth/Auckland), 

 noclegi w hotelach i motelach 3* (dopłata do pokoju 1-os. 1435 EUR), 

 wyżywienie wg programu (26 śniadań) 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 
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 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 wizę do Australii, 

 pilot / tłumacz / kierowca z j.polskim na całej trasie, 

 opłatę wjazdową do Australii i Nowej Zelandii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe, 

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu. 

 opłaty lotniskowe i wylotowe z Australii i Nowej Zelandii. 

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  
 
Cena nie obejmuje: innych posiłków i napojów do obiadów i kolacji, biletów wstępu (ok. 250 EUR), programu 
fakultatywnego, napiwków i wydatków osobistych. 

 

Opcja Tonga + Fidżi: 

Cena obejmuje: 

 przeloty na trasie Christchurch / Auckland / Tonga / Fidżi / Auckland 

 noclegi w 3* hotelach/bungalowach przy plaży (dopłata do pokoju 1-os. 1436 EUR), 

 wyżywienie wg programu (6 śniadań), 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opiekę pilota/tłumacza/kierowcy z j.polskim na całej trasie, 

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu, 

 opłatę wjazdową do Tonga i Fidżi oraz lokalne podatki i opłaty rządowe. 

Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletów wstępu ok 50 EUR, programu 
fakultatywnego, napiwków i wydatków osobistych, ewentualnych opłat lotniskowych i wylotowych z Tonga I 
Fidżi. 

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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