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Nowa Zelandia i Australia  20 dni 

 

NOWA ZELANDIA: Auckland, Rotorua, Hobbiton, Wellington, Franz Josef, Queenstown, 

 Te Anau, Park Narodowy Fiordland, Arrowtown, jezioro Tekapo,  

AUSTRALIA: Cairns, Ayers Rock, Park Narodowy Uluru, Sydney, Góry Błękitne 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   

Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Auckland z przesiadkami.  
  

2 dzień  Dalszy lot do Auckland   

Kontynuacja podróży do Nowej Zelandii. Przekroczenie równika. 
  

3 dzień  Auckland   

Przylot do Auckland – największego miasta Wyspy Północnej i całej Nowej Zelandii. Zwiedzanie miasta położonego u stóp 

wygasłego wulkanu: dzielnica Parnell z zabytkową kolonialną zabudową, Queen Street. Przejazd obok wzgórza wulkanicznego 

Mt. Eden. Kolacja w obracającej się restauracji znajdującej się w wieży widokowej SkyCity. Nocleg w Auckland. 

  

4 dzień  Auckland / Waitomo / Hobbiton (Matamata) / Rotorua     

Wyjazd w kierunku Rotorua. Po drodze zwiedzanie słynnych jaskiń Waitomo, pływanie łodzią po podziemnej rzece i oglądanie 

świetlików. Dalszy przejazd do miasteczka Matamata, w okolicach którego na prywatnej farmie znajduje się wioska hobbitów 

znana z filmów „Władca Pierścieni” oraz „Hobbit”. Zwiedzanie Hobbitonu. Dalszy przejazd do Rotorua. Nocleg w Rotorua. 

  

5 dzień  Rotorua   

Zwiedzanie Rotorua (gejzery, gorące źródła), w tym Te Puia Termal Reserve. Oglądanie najbardziej aktywnego gejzeru kraju – 

Pohutu, starej wioski maoryskiej i słynnego ptaka nielota – kiwi, symbolu Nowej Zelandii. Wjazd na punkt widokowy z którego 

roztacza się piękny widok na jezioro Zielone i Niebieskie. Wieczorem maoryski koncert wraz z tradycyjną kolacją hangi. Nocleg w 

Rotorua. 
  

6 dzień  Rotorua / Taupo / Wellington    

Przejazd na południe wyspy do Wellington (ok. 6 godz.). Przejazd przez malownicze tereny okolic Taupo (miasto i jezioro o tej 

samej nazwie). Przyjazd do stolicy Nowej Zelandii – Wellington. Zwiedzanie miasta, oglądanie z okien autobusu kompleksu 

budynków parlamentu, budynków rządowych, katedry św. Pawła. Wizyta w Muzeum Narodowym Nowej Zelandii Te Papa 

Tongarewa podczas której można lepiej poznać historię i kulturę Nowej Zelandii. Nocleg w Wellington.  

  

7 dzień  Wellington / Nelson     

Podróż do Nelson (ok. 6 godz.): najpierw promem przez malowniczą cieśninę Cooka na Wyspę Południową Nowej Zelandii, 

następnie przejazd z Picton w okolice Nelson. Wizyta w Muzeum WOW, niezwykle oryginalnym miejscu, gdzie moda łączy się z 

kolekcją starych samochodów. Nocleg w Nelson.  
  

8 dzień  Nelson / Franz Josef     

Oglądanie formacji skalnych o kształcie placków naleśnikowych w Punakaiki. Przejazd przez Hokitika, następnie wzdłuż wybrzeża 

Morza Tasmana, do stolicy wiecznych lodowców – Parku Narodowego Westland . Przejazd do Franz Josef/Fox (w sumie 7 

godz.). Nocleg w Franz Josef lub Fox.  
  

9 dzień  Franz Josef / Queenstown     

Przejście szlakiem turystycznym – paprociową drogą do czoła lodowca Fox. Dwugodzinny spacer do lodowca odbywa się 

w towarzystwie profesjonalnego przewodnika. Fakultatywnie przelot helikopterem z lądowaniem na lodowcu. Wyjazd do 

Queensland malowniczą drogą wzdłuż wybrzeża, a następnie jeziora Wanaka (ok. 6 godz.). Przyjazd do górskiego kurortu – 

Queenstown – położonego nad jeziorem Wakatipu. Nocleg w Queenstown. 

   

10 dzień  Queenstown / fiord Milford Sound     

Wycieczka do fiordu Milford Sound. (ok. 5 godz. w jedną stronę). Przejazd wzdłuż brzegów jeziora Wakatipu do Te Anau – 

miasteczka położonego przy wejściu do Parku Narodowego Fiordland . Przejazd tunelem do fiordu Milford Sound. Rejs 

statkiem po fiordzie, oglądanie flory i fauny Wyspy Południowej. Powrót do Queenstown. Nocleg w Queenstown. 

  

11 dzień  Queenstown / Arrowtown    

Przejazd do Arrowtown – historycznego miasteczka pierwszych poszukiwaczy złota z lat 60. XIX w. Degustacja słynnych 

nowozelandzkich win z Otago. Powrót do Queenstown. Czas wolny. Nocleg w Queenstown.  

 

12 dzień  Queenstown / Cairns     

Przelot z możliwą przesiadką do Cairns w Australii – tropikalnego miasta na północy kontynentu. Czas wolny na odpoczynek lub  

spacery promenadą. Nocleg w Cairns. 



  
 

13 dzień  Cairns    

Czas wolny. Dla chętnych fakultatywnie wycieczka nad Wielką Rafę Koralową . Nocleg w Cairns. 
  

14 dzień  Cairns    

Kolejny dzień wypoczynku w podzwrotnikowym klimacie Cairns. Czas można wykorzystać również na fakultatywną wycieczkę do 

górskiej miejscowości Kuranda – miasteczka poszukiwaczy złota. Nocleg w Cairns. 
  

15 dzień  Cairns / Ayers Rock / Uluru    

Przelot do czerwonego serca Australii – Ayers Rock. Zwiedzanie Parku Narodowego Uluru - Kata Tjuta z ogromnymi głazami 

Olgas oraz oglądanie świętej góry Aborygenów Uluru. Uluru to monolit skalny o długości 3 km i wysokości 348 m, zdający się 

zmieniać swoje zabarwienie w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Nocleg w Ayers Rock. 
 

Ze względu na ograniczoną liczbę bezpośrednich lotów z Cairns do Ayers Rock, możliwy jest przelot przez Sydney lub Alice Springs. 

  

16 dzień  Ayers Rock / Sydney    

Wizyta w centrum kultury Aborygenów. Transfer na lotnisko w Ayers Rock i przelot do Sydney. Nocleg w Sydney. 

  

17 dzień  Sydney    

Zwiedzanie Sydney – największego miasta Australii. W programie m.in. przejazd obok starej historycznej dzielnicy Rocks 

z kolonialną zabudową z czasów królowej Wiktorii. Do najważniejszych zabytków miasta należy również kościół św. Jakuba oraz 

mennica z pierwszej połowy XIX w. Rejs statkiem po zatoce, skąd można podziwiać widok na miasto. Podczas rejsu lunch. 

Oglądanie najbardziej charakterystycznej budowli i symbolu miasta, ikony współczesnej architektury, jaką jest wielki gmach Opery 

. Ciekawym obiektem jest też jeden z najwyższych i najdłuższych jednoprzęsłowych mostów świata – Sydney Harbour Bridge, 

rozciągający się 52 m nad wodami Zatoki Sydney. Wizyta na jednej ze słynnych miejskich plaży. Fakultatywnie wjazd na obrotowy 

punkt widokowy na najwyższej budowli miasta – Sydney Tower (305 m).  Nocleg w Sydney. 
  

18 dzień  Sydney / Góry Błękitne    

Wyjazd do Parku Narodowego Gór Błękitnych . Pobyt w parku oferuje fantastyczne widoki, wspaniałe trasy wędrówek pośród 

wąwozów, gajów drzew gumowych i malowniczych urwisk. Błękitna mgiełka, której góry zawdzięczają swą nazwę, powstaje 

z olejku wydzielanego przez drzewa eukaliptusowe. Przejście do formacji skalnej o nazwie Trzy Siostry. Dla chętnych 

fakultatywnie zjazd najbardziej stromą kolejką na świecie w kompleksie Scenic World. Wizyta w urokliwym Parku Dzikiej 

Przyrody, w którym można obejrzeć rodzime zwierzęta Australii: kangury, koale, strusie, węże oraz krokodyle. Nocleg w Sydney. 

  

19 dzień  Wylot z Sydney    

Przelot do Warszawy z przesiadkami. 
  

20 dzień  Powrót do Warszawy   

 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  

 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

14.11 - 03.12.2020 NZA-11A/20 9895 PLN + 5680 AUD* 1850 AUD* 

23.11 - 13.12.2020 
1)
 NZA-11B/20 9895 PLN + 5680 AUD* 1850 AUD* 

 

*  równowartość w PLN płatna w Polsce według kursu sprzedaży AUD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
1)
 Program 21- dniowy, nocleg w porcie przesiadkowym w drodze do Nowej Zelandii. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa - Auckland i Sydney - Warszawa z 
przesiadkami w portach l lotniczych oraz przeloty (Queenstown - Cairns, 
Cairns - Ayers Rock, Ayers Rock - Sydney). 

2. Przejazdy mikrobusem lub autokarem wg programu. 
3. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** i motelach w pokojach 2-os. z 

łazienką (2 osoby w pokoju). Serwis kawy i herbaty w pokojach. 
4. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie.  
5. Opiekę polskiego pilota grupy na całej trasie wycieczki oraz lokalnego 

przewodnika lub opieka pilota-przewodnika na całej trasie wycieczki. 
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
8. Opłaty lotniskowe oraz opłatę za wystawienie biletu.  
9. Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

10. Podatek VAT.  

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców płatnych 

w Australii i Nowej Zelandii (80 USD).  
3. Elektroniczne potwierdzenie podróży (ETA) do Nowej Zelandii 

(47 NDZ) 
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.  

  
Wymagania dot. paszportu RP: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty 
powrotu do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolne strony. 

  
    Australia: 

Wiza turystyczna do Australii wyrabiana jest elektronicznie. 
Wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej 
Ministerstwa ds. Imigracji (www.immi.gov.au). 
 
Nowa Zelandia:  
Elektroniczne potwierdzenie podróży (ETA) do Nowej Zelandii, 
wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej 
nzeta.immigration.govt.nz 

 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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