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PRZELOTY MIĘDZYNARODOWE 

Przeloty odbywają się samolotami rejsowymi z międzylądowaniami. Dokładne informacje o 

godzinach przelotów i zbiórce znajdą Państwo w załączonym liście przewodnim. 

Podczas niektórych lotów na terenie Europy, linie lotnicze nie zapewniają posiłku oraz napojów. 

Wówczas istnieje możliwość kupienia kanapki na pokładzie za ok. 5 EUR/szt. Podczas długich 

rejsów serwowane będą dwa posiłki, w tym co najmniej jeden ciepły oraz zimne  

i ciepłe napoje. 

 

Ze względu na olbrzymią odległość, przeloty trwają kilkanaście godzin. Dla osób, które nie są 

przyzwyczajone do długich lotów, może okazać się to męczące i nużące. W podróż warto 

zabrać przedmioty, które uprzyjemnią nam siedzenie w fotelu np.: coś do czytania, klapki lub 

inne wygodne obuwie. Ponieważ loty są bardzo długie radzimy poradzić się lekarza czy nie ma 

przeciwwskazań do odbycia podróży i czy ewentualnie wspomóc organizm odpowiednimi 

lekami.  

 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że za przydział miejsc w samolocie odpowiada 

kontrola rejsów linii lotniczych. W miarę możliwości, ewentualnych zmian można dokonywać 

przy odprawie (check – in) w dniu wylotu.  

Podczas międzylądowań nie ma dostępu na bagażu głównego. 

 

DOKUMENTY PODRÓŻY  

Podczas spotkania na lotnisku pilot przekaże Państwu dokumenty podróży: wydruk biletu 

elektronicznego na przelot międzynarodowy, promesę wizy do Australii (dla osób które 

ubiegały się o nią za pośrednictwem CT Poland) oraz polisę ubezpieczeniową. Pilot wręczy 

również zawieszki na bagaże. Dokumenty zostaną wydane po okazaniu kopii umowy  

z naszym biurem. Bilety na przeloty wewnętrzne w Nowej Zelandii i Australii będzie miał ze 

sobą pilot. 

UWAGA: Po odprawie prosimy nie wyrzucać wydruku biletu elektronicznego. Może okazać 

się on niezbędny podczas powrotnego lotu do Polski. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu linia 

lotnicza zapewnia przelot w późniejszym terminie, a jeśli to konieczne także nocleg  

i wyżywienie.  

 

BAGAŻ PODCZAS PRZELOTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WEWNĘTRZNYCH 

Bagaż główny: Waga bagażu nadanego przez 1 osobę w trakcie odprawy biletowo-bagażowej 

nie powinna przekraczać 20 kg lub 30 kg (w zależności od linii lotniczej). Dla dwóch lub więcej 

osób posiadających jedną sztukę wspólnego bagażu, waga bagażu nie może przekroczyć 

również 20 kg lub 30 kg. Informacje o przewoźniku oraz o limicie bagażowym znajdą 

Państwo w liście, który prześlemy na ok. trzy tygodnie przed wylotem.  

Podczas przelotów na Antypodach ciężar nadanego bagażu nie może przekroczyć 20 kg/os. 

Każda linia lotnicza ma własny taryfikator opłat za nadbagaż. 
 

UWAGA: Prosimy pamiętać o podpisaniu bagażu i zapięciu na szyfr lub kłódkę.  
 

Nasze firmowe zawieszki otrzymają Państwo z rąk pilota na lotnisku. 

Warto zaopatrzyć się w kłódki z certyfikatem TSA (Transportation Security Administration). 

Służby celne mają prawo otworzyć walizkę w celach kontroli bezpieczeństwa. Tylko takie 

kłódki mogą być otwarte przez służby celne bez uszkadzania ich. Pozostałe po otwarciu nie 

nadają się już do użytku. Tyczy się to jednak tylko służb celnych w Europie i USA.  
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Bagaż podręczny: 1 sztuka, nieprzekraczająca wymiarami sześcianu o wymiarach 55cm / 40cm / 

20cm i nie cięższą niż 5-7 kg (zależnie od linii lotniczych); a także płaszcz, parasol, niewielkich 

rozmiarów torebkę i niewielką ilość materiałów do czytania na pokładzie samolotu. Wszystkich 

pasażerów obowiązują przepisy dot. przewozu bagażu, np. zakaz przewozu przedmiotów 

niebezpiecznych oraz przepisy celne i graniczne.  

 

PAKOWANIE BAGAŻU GŁÓWNEGO 

Z uwagi na charakter wycieczki najwygodniejszym bagażem będzie walizka na kółkach.  

Podczas pakowania przydatne okażą się duże plastikowe torby. Może się zdarzyć, że w trakcie 

podróży część ubrań zamoknie od deszczu czy wilgoci w powietrzu. W wilgotnym klimacie 

ubrania schną wiele dni i przełożenie ich do oddzielnych plastikowych toreb pozwoli oddzielić 

je od reszty suchych ubrań. 

Zdarza się, że podczas lotu kosmetyki tracą szczelność i rozlewają się w bagażu. Dobrze jest je 

również zapakować w oddzielne plastikowe woreczki. 

Jeśli podróżujemy z drugą osobą, mając do dyspozycji dwie walizki, dobrze jest spakować część 

rzeczy każdej z osób do jednej, pozostałe do drugiej. W przypadku opóźnienia jednego bagażu 

przez linie lotnicze, co zdarza się bardzo rzadko, pozwoli to komfortowo doczekać momentu 

dostarczenia przez linię bagażu. 

Podczas wycieczki oraz podczas pobytu na lotnisku sami opłacają Państw usługi bagażowe, 

jeśli będą Państwo chcieli z nich skorzystać. W niektórych miejscach usługi takie nie są 

dostępne. Może się zdarzyć, że będą Państwo musieli sami przenieść bagaż z autokaru do hali 

odlotów. Prosimy wziąć to pod uwagę przygotowując bagaż. 

 

PAKOWANIE BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

Bagaż podręczny nie powinien być zbyt duży i ciężki. Warto trzymać dokumenty lub pieniądze 

w oddzielnych saszetkach, dodatkowo w plastikowych torbach, co ochroni jest przed kurzem 

czy wilgocią.  Dotyczy się to głównie paszportu, biletów lotniczych czy pieniędzy.   
 

Ze względu na przelot samolotem (zarówno podczas przelotów międzynarodowych, jak  

i wewnątrz Australii) w bagażu podręcznym nie wolno przewozić przedmiotów zaliczanych do 

niebezpiecznych (nożyki, pilniczki oraz płyny, żele i aerozole itp.). Zgodnie z przepisami płyny 

przewożone w bagażu podręcznym muszą znajdować się w pojemnikach, z których żaden nie 

może przekraczać 100 ml - muszą być one zapakowane w jedną przezroczystą plastikową 

zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej jednego litra (np. torebka dwuścienna  

w wymiarach 22 cm x 15cm, z plastikowym suwakiem). Perfumy i alkohol zakupione  

w sklepach wolnocłowych można wnosić na pokład samolotów, jednak muszą być one 

zapakowane w specjalnie zapieczętowane przez personel sklepu torby.  

PŁYNY O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 100 ML, ZAKUPIONE POZA UE, NIE MOGĄ BYĆ 

WWOŻONE DO UE W BAGAŻU PODRĘCZNYM (oznacza to, że jeśli powrót do kraju 

odbywa się przez port UE, nie można dokonać zakupu takich płynów na lotnisku w Australii). 

Definicja substancji płynnych, których w dużych ilościach nie wolno przewozić w bagażu 

podręcznym obejmuje: wodę i inne napoje, zupy, syropy, perfumy, żele (np. do włosów), pasty 

(w tym pasty do zębów); kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs), kremy, 

odżywki i oliwki, spraye, substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty) 

oraz inne substancje o podobnej konsystencji. 
 

W bagażu podręcznym przyda się długopis, gdyż podczas podróży wypełnia się formularze 

wjazdowe, wyjazdowe, deklaracje celne oraz wizowe. 
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W Nowej Zelandii obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia artykułów spożywczych, 

owoców, roślin, nasion, kwiatów itp.  Prosimy o tym pamiętać pakując bagaż. Dotyczy to 

również bagażu głównego!!! 

Zezwala się na przywóz produktów spożywczych fabrycznie zapakowanych, zawierających 

na opakowaniu szczegółową informację w języku angielskim o składzie i nazwę kraju 

pochodzenia. Produkty te należy bezwzględnie wpisać do deklaracji celnej i na polecenie 

celnika okazać do skontrolowania. 

 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ: 

 ubrania dostosowane do trasy i terminu (proszę sprawdzić w tabeli klimatycznej): lekkie, 

oddychające, wygodne, sweter lub inne ciepłe okrycie, które może się przydać podczas 

pobytu w klimatyzowanych pomieszczeniach , 

 wygodne obuwie, np. sportowe lub sandały, które łatwo zdjąć, 

 leki zażywane regularnie (leki zażywane codziennie lub co kilka dni należy ZAWSZE 

wkładać do bagażu podręcznego), 

 małą torbę lub plecak na całodzienne zwiedzanie lub przejazdy autokarem, 

 okrycie głowy dla ochrony przed słońcem, strój przeciwdeszczowy, 

 okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, balsam nawilżający, 

 przejściówkę do gniazdka elektrycznego, 

 karty pamięci do aparatu fotograficznego lub zapasowe filmy, baterie, 

 preparat przeciwko komarom, 

 siatkę na kapelusz przeciw owadom oraz repelent (muchy) – w Ayers Rock pojawiają się 

sezonowo duże ilości much – nie gryzą, ale ich obecność może być dokuczliwa 

 

CZEGO NIE ZABIERAĆ 

 dużych ręczników kąpielowych – są dostępne w każdym pokoju, 

 grzałek elektrycznych do gotowania wody – pokoje hotelowe wyposażone są w czajniki  

 elektryczne , wrzątek można również uzyskać z baru hotelowego, 

 

INFORMACJA O HOTELACH  

    Hotele 3* i 4* oraz motele, pokoje 2- osobowe z łazienkami. Pokoje wyposażone w lodówki, 

elektryczny czajnik, filiżanki, talerzyki (jest też kawa i herbata). Uprzejmie informujemy, że w 

hotelach w Australii i w Nowej Zelandii obowiązuje zupełny zakaz palenia. W większości 

hoteli można wypożyczyć żelazko oraz skorzystać z usług pralni hotelowej. W hotelach przy 

meldowaniu może być wymagane okazanie karty kredytowej jako gwarancji za korzystanie z 

mini barów, rozmów telefonicznych w pokojach lub w przypadku poważnych zniszczeń 

dokonanych przez klientów w pokoju.  

 Doba hotelowa trwa, w zależności od hotelu, od godziny 12:00-14:00 do godz. 12:00 dnia 

następnego. Istnieje prawdopodobieństwo, że po porannym przylocie pokoje nie będą jeszcze 

dostępne; w takim przypadku najpierw realizowana będzie część zwiedzania. Po otrzymaniu 

przez pilota potwierdzenia z hotelu o możliwości wcześniejszego zakwaterowania, grupa 

pojedzie do hotelu. 

 Ze względu na bogaty program zwiedzania, i długie przejazdy w Nowej Zelandii, zazwyczaj 

nie ma możliwości powrotu do hotelu w ciągu dnia (grupa wyjeżdża rano po śniadaniu, a 

wraca wieczorem po kolacji).  

 Zdarzają się hotele, które dysponują basenem i jeśli grupa wróci do hotelu w godzinach 

otwarcia basenu, można z niego skorzystać. Warto w związku z tym wziąć ze sobą czepek  

i kostium kąpielowy.  
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PASZPORT 

Podczas podróży niezbędnym dokumentem będzie paszport. Paszport musi być ważny  

6 miesięcy od daty powrotu z wycieczki oraz posiadać dwie wolne strony na stemple graniczne. 

Posiadaczy paszportów RP obejmuje ruch bezwizowy do Nowej Zelandii. Prosimy pamiętać o 

zabraniu paszportu. 

 

KLIMAT 

Nowa Zelandia: duża rozciągłość południkowa oznacza spore różnice klimatyczne: od 

podzwrotnikowego na krańcu północnym do umiarkowanego w regionach południowych, 

gdzie roczne wahania temperatur wynoszą kilka stopni. Wyspy leżą w strefie klimatu 

morskiego, co oznacza, że zmiany pogody bywają tutaj zdumiewająco gwałtowne i trzeba być 

przygotowanym na cztery pory roku w ciągu jednego dnia. Główny sezon turystyczny w 

Nowej Zelandii obejmuje cieplejsze miesiące, zasadniczo od listopada do marca, ale ośrodki 

narciarskie, takie jak Queenstown, działają przez cały rok. Najcieplejsze miesiące to grudzień, 

styczeń i luty, a najzimniejsze - czerwiec, lipiec i sierpień. Na północy Nowej Zelandii panuje 

klimat określany jako śródziemnomorski, z krótką łagodną zimą i długim latem. Klimat na 

południu jest umiarkowany, zimą od czasu do czasu zdarza się mróz. Do Nowej Zelandii 

najlepiej się wybrać, gdy minie styczeń, ponieważ pogoda pod koniec lata i jesienią jest mniej 

kapryśna niż wiosną, a poza tym od 20 grudnia do końca stycznia trwają wakacje szkolne. W 

lutym temperatura powietrza w Auckland to średnio 15 - 23 stopnie C. W Queenstown jest to 

10-23 stopnie C. Australia: większość terytorium Australii położona jest w strefie klimatu 

zwrotnikowego kontynentalnego suchego lub wybitnie suchego. Wschodnie rejony kraju mają 

klimat wilgotny, tereny północne leżą w strefie klimatów równikowych. Na południowo - 

zachodnich i południowo - wschodnich wybrzeżach występuje klimat podzwrotnikowy 

morski.  
 

Średnie najwyższych (W) i najniższych (N) temperatur w wybranych miejscach w Nowej 

Zelandii, podane w °C 

Miesiąc 
Auckland Christchurch Queenstown Rotora Wellington 

W N W N W N W N W N 

I 21 17 20 14 19 13 23 12 20 13 

II 22 17 20 13 19 13 23 12 20 13 

III 20 17 18 12 16 11 21 11 19 12 

IV 19 13 15 10 14 9 18 8 16 10 

V 15 11 12 6 9 4 15 5 14 8 

VI 14 10 9 5 7 3 12 4 12 6 

VII 12 9 8 4 6 1 12 3 11 6 

VIII 13 10 10 5 8 4 13 4 12 6 

IX 14 10 12     7 10 6 14 6 13 7 

X 15 13 15 10 13 9 16 7 15 9 

XI 18 14 16 10 15 9 19 9 16 10 

XII 19 16 19 13 18 12 20 11 18 12 
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Średnie najwyższych (W) i najniższych (N) temperatur w wybranych miejscach w Australii, 

podane w °C 

Miesiąc 
Sydney Cairns Alice Springs 

W N W N W N 

I 26 18 32 24 37     22 

II 25 18 31 24 36 21 

III 25 17 30 22 33 18 

IV 22 15 29 22 29 14 

V 19 11 27 20 23 9 

VI 17 9 26 18 20 6 

VII 16 8 25 17 19 4 

VIII 17 9 27 18 22 7 

IX 20 11 28     19 26 10 

X    22 13 29 21 31 9 

XI 24 15 31 22 34 18 

XII 25 17 31 23 35 20 

 

 

RÓŻNICA CZASU W STOSUNKU DO CZASU W POLSCE 

Polska – Nowa Zelandia:  + 12 godzin 

Polska – Australia (Sydney): + 10 godzin 

PRZECHOWYWANIE PIENIĘDZY 

Zalecamy, aby gotówkę rozłożyć na dwie części. Przyda się specjalna torebka zawieszana na 

szyi bądź pasek z kilkoma kieszeniami, gdzie można trzymać pieniądze. Bezwzględnie należy 

pilnować pieniędzy w takich sytuacjach jak przepakowywanie, zakupy czy wymiana waluty.  

 

POSIŁKI I KUCHNIA 

Śniadania są spożywane w hotelu. Zazwyczaj mają formę bufetu, czasami jest śniadanie 

kontynentalne. Obiadokolacje serwowane w restauracjach poza hotelem.  

Na wyżywienie nie wymienione w programie można przeznaczyć w Australii i Nowej średnio 45-50 

AUD dziennie. Podobnie jak w innych krajach, przyjętym zwyczajem jest dawanie napiwków w 

wysokości ok. 10% od kwoty rachunku. 

UWAGA!!! Istnieje zakaz wwożenia żywności do Australii i Nowej Zelandii 

TRANSPORT  

AUTOKAR 

Podczas trasy grupa przemieszcza się autokarami dostosowanymi do liczebności grupy. 

Kolejność zapisu na wycieczkę nie decyduje o wyborze zajmowanych miejsc w autokarze.  

 

SAMOLOTY 

Zgodnie z programem wycieczki duże odległości pokonywać będą Państwo samolotami. Bilety 

na przeloty wewnętrzne będą w posiadaniu przewodnika lub pilota. 
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Na trasach wewnętrznych obowiązują te same zasady przewozu bagażu, co podczas przelotów 

międzynarodowych.  

 

PROM: 

Przeprawa z Wellington do Piston odbędzie się promem pasażerskim. 

 

OBSŁUGA PILOTA I PRZEWODNIKÓW 

Grupie towarzyszy licencjonowany polski pilot wycieczek, który spotyka się z grupą w dniu 

wylotu na lotnisku w Warszawie. W Nowej Zelandii będzie kierowca – przewodnik 

towarzyszący grupie podczas podróży po Wyspie Północnej i inny kierowca – przewodnik na 

Wyspie Południowej. W Australii będzie inny kierowca - przewodnik w każdym mieście. Są to 

przewodnicy posługujący się językiem angielskim. Pilot nie oprowadza grup po obiektach 

muzealnych, jednak służy zawsze swoją wiedzą i doświadczeniem. 

 

WALUTA 

Nowa Zelandia: 1 NZD = około 2,6 PLN 

Australia: 1 AUD =  około 2,9 PLN 

WYMIANA PIENIĘDZY, KARTY PŁATNICZE, CENY 

W Polsce można zakupić dolary australijskie, które można swobodnie wymienić na dolary 

nowozelandzkie na miejscu. Jeżeli są Państwo w posiadaniu dolarów amerykańskich, to te 

można swobodnie wymieniać na miejscu zarówno na dolary australijskie, jak i nowozelandzkie. 

Lepszy przelicznik mają dolary amerykańskie niż euro. 

 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Ideą CT Poland jako biura specjalizującego się w organizacji wycieczek jest jak najpełniejsza 

prezentacja odwiedzanego kraju. Wiele imprez oferowanych przez inne biura jako opcjonalne 

punkty programu, u nas wliczone są w cenę imprezy. Bogate programy stwarzają stosunkowo 

mało okazji do ich fakultatywnego uzupełniania. Oferowane na miejscu fakultety stanowią 

propozycję lokalnych przewodników i mogą odbywać się tylko pod warunkiem zrealizowania 

głównych punktów programu. Cena wycieczek fakultatywnych uzależniona jest od ilości osób  

w nich uczestniczących. Informacji na temat ewentualnych wycieczek fakultatywnych przekaże 

Państwu pilot. 

Na wycieczki fakultatywne w Australii należy przeznaczyć ok. 350 AUD, na wycieczki 

fakultatywne w Nowej Zelandii należy przeznaczyć ok. 350 NZD. 

 

NAPIWKI 

Pierwszego dnia wycieczki na ręce pilota należy przekazać kwotę na zwyczajowe napiwki dla 

kierowcy-przewodnika. W cenę wycieczki nie są wliczone napiwki za usługi bagażowe w 

hotelach.  

 

POROZUMIEWANIE SIĘ 

Język angielski.    

 

NAPIĘCIE W SIECI 

230V / 50Hz.  W hotelach potrzebna jest przejściówka. 

 Typ wtyczki, w Nowej Zelandii i Australii. 
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TELEFONY 

Polskie telefony komórkowe posiadające roaming działają na Antypodach.  

 

INTERNET 

W większości hoteli możliwe jest korzystanie z sieci wi-fi. Internet w hotelach może być płatny. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Sytuacja wewnętrzna nie stwarza zagrożeń dla turystów.  

 

ZDROWIE PRZED WYJAZDEM 

NOWA ZELANDIA: Podróżnych nie obowiązują szczepienia ochronne. Na terenie kraju nie 

występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Opieka medyczna jest 

powszechnie dostępna; w większych miastach niektóre kliniki czynne są całą dobę. Ceny 

podstawowych porad lekarskich: internista 50-100 NZD, specjalista 80-200 NZD (należy mieć 

skierowanie od internisty - poza chirurgią), dentysta 50-200 NZD. Opłata w szpitalach 

publicznych wynosi od 350 NZD za dobę (bez kosztów leczenia, zabiegów, operacji itp.). 

 

AUSTRALIA: Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia turystów mogą być jadowite węże i 

pająki (dotyczy to przede wszystkim osób podróżujących po buszu lub pustyni). Opieka 

medyczna jest jednak dobrze przygotowana na leczenie skutków ukąszeń. Dostęp do opieki 

medycznej jest łatwy. Doba w szpitalu kosztuje ok. 800 AUD. Koszt standardowej wizyty 

lekarskiej wynosi ok. 60 AUD. 

 

LEKI 

Ze względów praktycznych wskazane jest zabranie najczęściej stosowanych w domu leków. 

Apteczka podróżna powinna zawierać środki przeciw komarom, dezynfekujące, plastry, leki 

przeciw biegunce i przeziębieniu.  

Leki zażywane regularnie (codziennie lub co kilka dni) należy ZAWSZE wkładać do bagażu 

podręcznego). Jeśli w bagażu podręcznym planują Państwo przewozić igły do podawania leku, 

wówczas niezbędne będzie zaświadczenie w języku polskim i angielskim wydane przez 

lekarza, zaświadczające o konieczności podania leku, poświadczone pieczątką. 

 

ZDROWIE W PODRÓŻY 

Różnica flory bakteryjnej może być kłopotliwa dla osób o zwiększonej wrażliwości. Należy 

pamiętać, aby często myć i dezynfekować ręce. 

Tempo zwiedzania dostosowane jest do kondycji przeciętnego turysty. Podczas pobytu w 

środkowej Australii gdzie panują upały (około 35 stopni) należy pić dużo płynów, najlepiej 

wody. 

 

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA 

Prosimy o zabranie ze sobą środków z wysokim filtrem chroniących przed słońcem. Przyda się 

również czapka lub chustka oraz okulary przeciwsłoneczne. 

 

 

JET LAG, CZYLI ZMIANA STREF CZASOWYCH 
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Jet lag to typowa dolegliwość podczas przekraczania kilku stref czasowych w krótkim czasie. 

Charakteryzuje się ogólnym zmęczeniem, sennością i rozdrażnieniem. 

Oto kilka rad, które pomogą Państwu przyzwyczaić się szybko do nowej strefy czasowej. 

1. Zaraz po wejściu do samolotu przestawić zegarek na czas obowiązujący w miejscu docelowym. 

2. Od początku jeść i odpoczywać według czasu obowiązującego w miejscu docelowym. 

3. Podczas nocnych przelotów spać jak najwięcej. 

4. Unikać ciężkich potraw oraz dużych ilości alkoholu. 

5. Podczas lotu warto co jakiś czas wstawać i robić lekkie ćwiczenia ruchowe. 

6. Po przylocie unikać drzemki w ciągu dnia i położyć się spać według nowego czasu. 

 

UBEZPIECZENIE 

Uczestnik imprezy organizowanej przez Biuro Podróży CT Poland jest ubezpieczony w  

Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie 

kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) do 100 000 PLN na każde zdarzenie (w tym, 

na podstawie dodatkowej umowy zawartej pomiędzy Biurem Podróży CT Poland a TUiR 

Allianz, ryzyko zaostrzeń i powikłań chorób przewlekłych); wypłatę świadczenia związanego 

z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku do 10 000 

PLN; pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 1000 PLN. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży 

zagranicznej TRAMP”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, w 

szczególności z częścią „Wyłączenia odpowiedzialności”. 

 

WIZA  

PRZEPISY WJAZDOWE NOWA ZELANDIA 

Obywatele RP przyjeżdżający na okres nie dłuższy niż 3 miesiące korzystają z ruchu bezwizowego, 

który obejmuje następujące kategorie przyjazdów: a) pobyt turystyczny, wizyta u rodziny 

i znajomych, b) nauka (jeden kurs trwający do trzech miesięcy), c) pobyt w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, d) niezarobkowe  uczestnictwo w imprezach sportowych lub 

kulturalnych, e) przyjazd w celu leczenia (udokumentowany opłaceniem świadczenia 

medycznego). Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celu podjęcia pracy, studiów wyższych 

i na pobyt stały. 

Warunki, których spełnienie uprawnia do przekroczenia granicy: 1) paszport, którego ważność jest 

przynajmniej o 3 miesiące dłuższa od daty planowanego opuszczenia Nowej Zelandii: 2) dobre 

zdrowie oraz nieposzlakowana opinia; 3) dokumenty potwierdzające deklarowany charakter 

pobytu i zamiar opuszczenia kraju w odpowiednim terminie (wystawiony poza Nową Zelandią 

potwierdzony otwarty bilet lotniczy do kraju, do którego posiada się prawo wjazdu, bądź pismo 

linii lotniczej lub biura podróży stwierdzające, że podróż została zarezerwowana i opłacona, albo 

pisemne zobowiązanie sponsora nowozelandzkiego, iż pokryje on koszt biletu powrotnego); 4) 

środki finansowe na zaplanowany okres pobytu, tj. 1000 NZD na osobę na każdy miesiąc lub 400 

NZD na osobę na miesiąc, jeżeli zostały opłacone koszty pobytu (udokumentowane np. 

potwierdzeniem wniesienia opłaty za hotel lub wykupieniem voucherów hotelowych). Do 

udokumentowania posiadanie środków finansowych służą: gotówka, czeki podróżne, czeki 

bankowe (bank drafts) lub karty kredytowe uznanych firm z kredytem na wymienione kwoty. Na 

podstawie oceny, czy podróżny spełnia kryteria, urzędnik imigracyjny wstawia do paszportu 

pieczęć określającą termin opuszczenia Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje wjazdowe: 

www.immigration.govt.nz. 
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Terytoria stowarzyszone: nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP udających się na okres do 

31 dni na Wyspy Cooka, Niue i Tokelau. Należy mieć ważny paszport i powrotny bilet lotniczy. 

Pobyt można przedłużyć do 6 miesięcy (opłaty z tego tytułu nie przekraczają 120 NZD). 

 

 

PRZEPISY WJAZDOWE AUSTRALIA 

Obywatele polscy wybierający się do Australii w celach turystycznych i biznesowych na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące są zobowiązani do posiadania wizy, o którą mogą aplikować poprzez 

platformę eVisitor. Wiza jest bezpłatna. Wnioski można składać za pośrednictwem strony 

internetowej Ministerstwa ds. Imigracji i Obywatelstwa Australii pod adresem: 

http://www.immi.gov.au/contacts/forms/europe/. Uzyskanie pozytywnego wyniku aplikacji 

wizowej (potwierdzenie uzyskania wizy otrzymuje się e-mailem) uprawnia do wjazdu do Australii. 

Zalecane jest posiadanie wydruku otrzymanej decyzji w podróży do Australii i przy przekraczaniu 

granicy australijskiej. Zaleca się również konsultowanie na podanej stronie internetowej różnych 

rodzajów wiz i procedury ich uzyskiwania. Paszport musi być ważny na cały okres pobytu w 

Australii, przy czym wyraźnie zaleca się, aby był ważny przynajmniej 6 miesięcy. 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych http://www.customs.gov.au/ 

Na międzynarodowych lotniskach Australii w grudniu 2012 wprowadzono skanery ciała jako 

dodatkowy element bezpieczeństwa lotniczego. Do tej kontroli wybierani są przypadkowi 

pasażerowie. Procedura nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie narusza prywatności pasażerów. 

 

PRZEPISY GRANICZNE, CELNE I DEWIZOWE 

NOWA ZELANDIA: PRZEPISY CELNE 

Nie ma ograniczeń przy wwozie, wymianie i wywozie środków płatniczych, jednak przy 

wwożeniu lub wywożeniu gotówki o wartości przekraczającej 10 tys. NZD należy wypełnić 

formularz Border Cash Report. Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia artykułów 

spożywczych, owoców, roślin, nasion, kwiatów itp. Zezwala się na przywóz produktów 

spożywczych fabrycznie zapakowanych, zawierających na opakowaniu szczegółową 

informację w języku angielskim o składzie i nazwę kraju pochodzenia. Produkty te należy 

bezwzględnie wpisać do deklaracji celnej i na polecenie celnika okazać do skontrolowania. 

Wszystkie bagaże są prześwietlane - ujawnienie produktu nie zgłoszonego w deklaracji celnej 

powoduje automatyczne ukaranie podróżnego mandatem w wysokości minimum 200 NZD. 

Osoba, która ukończyła 18 lat, może wwieźć 50 sztuk papierosów lub 50 gramów tytoniu lub 

cygar (waga wwożonych różnych wyrobów tytoniowych nie może przekroczyć 50 gramów) 

oraz 3 butelki alkoholu o pojemności do 1,125 litra. Turyści mogą zrobić zakupy w strefie 

wolnocłowej lotniska przed kontrolą paszportową. Podróżny jest uprawniony do wwozu bez 

opłat celnych (poza rzeczami osobistymi) przedmiotów przeznaczonych na własny użytek 

i prezentów o łącznej wartości do 700 NZD. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku GST 

(VAT) pobieranego przy zakupach towarów i usług (wynosi on 15%). Niektóre sklepy oferują 

zwolnienie z podatku GST, gdy nabywca zleca wysłanie produktu na adres zagraniczny. 

Poniższy link przedstawia dodatkowe informacje dotyczące leków i substancji niedozwolonych 

lub tych, których wwóz na teren NZ jest ograniczony: 
http://www.customs.govt.nz/features/prohibited/imports/Pages/default.aspx#   

 

AUSTRALIA: PRZEPISY CELNE 

Nie ma limitów przy wwozie i wywozie środków pieniężnych. Obowiązuje jednak zgłoszenie 

wwozu lub wywozu gotówki o wartości przekraczającej 10 tys. AUD. Całkowicie zakazany jest 

wwóz żywności, roślin, zwierząt i skór zwierzęcych. 

http://www.customs.govt.nz/features/prohibited/imports/Pages/default.aspx
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Osoby powyżej 18 rż. moga wwieźć do 50 papierosów LUB do 50 g wyrobów tytoniowych, 

dodatkowo nie więcej niż 1 otwartą paczkę papierosów zawierającą do 25 szt. papierosów. 

Takie osoby mogą również wwieźć do 2.25 l alkoholu. 

 

Informacje dotyczące tego co należy zgłaszać przy wjeździe znajdą Państwo tu: 

http://www.agriculture.gov.au/travelling/bringing-mailing-goods 

 

PRZEPISY PRAWNE 

Władze australijskie przewidują wysokie kary więzienia (łącznie z dożywociem) za posiadanie 

narkotyków i obrót nimi. W przypadku zatrzymania lub aresztowania obywatel polski ma 

prawo do kontaktu z konsulem. 

 

Skrócone przepisy celne i dewizowe dotyczące RP znajdą Państwo na stronie www: 

http://www.mf.gov.pl 

 

POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii 

Ambasador: Beata Stoczyńska 

Nowa Zelandia, Wellington, Level 9, City Chambers, 142-144 Featherston St. Wellington, 

Tel.: +64 4 499 7844 Tel. dyżurny: +64 21 903 319 Faks: +64 4 499 7846 

wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim 

Ambasador: Paweł Milewski 

Australia, Canberra, 7 Turrana Street, Yarralumla, 2600 ACT 

Tel.: +61 2 6273 1211 Tel.: +61 2 62721000 Tel.: +61 2 6273 1208 Tel. dyżurny: +61 411 540 466 

Faks: +61 2 6273 3184 

canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney 

Konsul Generalny: Regina Jurkowska 

Australia, Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025 

Tel.: +61 2 9363 9816 Tel. dyżurny: +61 419 488 677 Faks: +61 2 9327 2216 

sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl 

 

ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA 

Podróżując musimy pamiętać, że jesteśmy tylko gośćmi i że regulacje danego kraju zostały 

stworzone w oparciu o miejscowe realia, a nie dla wygody turystów. 

Turystyka jest jednak bardzo ważną gałęzią przemysłu i rząd oraz lokalna administracja kładą 

duży nacisk, aby turystów było coraz więcej i aby zapewnić im szeroki wachlarz możliwości, 

zarówno jeśli chodzi o zakwaterowanie, transport jak i zwiedzanie. Podróżując należy 

pamiętać, aby: 

1. Minimalizować skutki naszego pobytu. 

2. Nie śmiecić, nawet jeśli miejscowi to robią. 

3. Nie robić zdjęć ludziom, jeśli sobie tego nie życzą. 

4. Nie niecierpliwić się, jeśli np. sprzedawca nie rozumie o co nam chodzi. 

5. Przestrzegać prawa danego regionu oraz lokalnych zwyczajów. 

http://www.agriculture.gov.au/travelling/bringing-mailing-goods
http://www.mf.gov.pl/
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6.  Okazywać szacunek w miejscach kultu religijnego, zachować ciszę, jeśli takie są regulacje w 

danym miejscu. 

 

PRZYDATNE INFORMACJE: 

Nowa Zelandia: Urzędy i banki czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30. 

W okresie od 24 grudnia do 3 stycznia większość urzędów jest zamknięta dla interesantów. 

Kraj jest położony w strefie sejsmicznej. 

Nad Nową Zelandią znajduje się dziura ozonowa, co sprawia, że oddziaływanie promieni 

słonecznych jest bardziej intensywne (o 40%) niż w Europie. Zaleca się stosowanie 

odpowiednich środków do ochrony przed ich działaniem. 

W Australii akceptowane są karty kredytowe wszystkich większych banków działających na 

świecie. 

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń umieszczonych na tablicach, które 

ostrzegają przed niebezpiecznymi drapieżnikami (krokodyle, rekiny, meduzy) i innego rodzaju 

zagrożeniami dla zdrowia i życia. 

Słońce w okresie letnim operuje bardzo intensywnie - niezbędne jest stosowanie kremów z 

filtrami UV 30+ i noszenie ciemnych okularów.  

 

PODSUMOWANIE     

Dokładamy wszelkich starań, aby podróż Państwa przebiegła sprawnie i komfortowo. Na 

miejscu korzystamy z lokalnych firm transportowych, hoteli i restauracji doświadczonych  

w przyjmowaniu gości z Zachodu. Podróżowanie po obcych, dalekich tak innych od naszego 

kraju czasem niesie jednak ze sobą niespodzianki. W przypadku jakichkolwiek problemów 

prosimy zgłaszać uwagi, sugestie, prośby czy pytania do przewodników i pilota wycieczki. Są 

to osoby doświadczone w podróży i z przyjemnością będą służyć Państwu pomocą i opieką.  

 

 

Życzymy Państwu udanej podróży! 


