
AUSTRALIA
WSCHODNIE WYBRZEŻE 10 DNI



DZIEŃ 1.
Przelot z  międzylądowaniem samolotem rejsowym na trasie 
Polska – Australia.

DZIEŃ 2.
Przylot do Cairns, powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu 4*. 
Zakwaterowanie w pokojach i odpoczynek. Proponujemy lunch 
w  restauracji obiektu, po którym zapraszamy na City Tour po 
Cairns. Zwiedzanie rozpoczniemy od wycieczki po Ogrodach 
Botanicznych, następnie przejazd na deptak pomorski i spacer 
wzdłuż tropikalnego wybrzeża miasta. Powrót do hotelu, kolacja 
i nocleg.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do Kurandy – 
malowniczej osady otoczonej lasami deszczowymi w  górach 
Tablelands - czas na indywidualny spacer lub zakup pamiątek. 
Następnie przejdziemy po prawdziwej dżungli do punktu 
widokowego na Wodospad Barron i przejedziemy drogą pełną 
kopców termitów do Mareeba. Kolejnym przystankiem będzie 
Coffee Works czyli farma kawy, gdzie proponujemy zwiedzanie 
farmy połączone z degustacją kawy i lokalnego produktu. Okazją 
do spróbowania lokalnych wyrobów będzie także wizyta w Mt. 
Uncle Distillery - gorzelni bananowej, gdzie warto spróbować 
również lokalnych owoców z mozliwością ich zakupu - polecamy 
suszone mango. W trakcie zwiedzania lunch. Następnie spacer 
wzdłuż rzeczki w  poszukiwaniu dziobaka w  jego naturalnym 
środowisku i  obchód wielkiego drzewa Cathedral Fig Tree. 
Wieczorem w  Lake Eacham proponujemy kolację w  formie 
grilla w plenerze z widokiem na jezioro. W drodze powrotnej do 
hotelu przystanek nad słodkowodnym jeziorem Lake Barrine. 
Nocleg.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę statkiem na Green 
Island - przepiękną wyspę na Wielkiej Rafie Koralowej. Dla 
chętnych pływanie w  ABC (snorkeling) prosto z  plaży. Dla 
niepływających przejazd łodzią ze szklanym dnem. Następnie 
czas wolny - polecamy spacer wokół wyspy. Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu proponujemy czas wolny w  Cairns. Następnie 
wykwaterowanie z  hotelu i   przejazd na lotnisko. Przelot do 
Brisbane. Przejazd do hotelu w  Gold Coast, zakwaterowanie 
w pokojach i odpoczynek. Kolacja w restauracji obiektu. Nocleg.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę, która pokaże wspaniałe 
kontrasty Gold Coast. Rozpoczynamy od rejsu kanałami 
wodnymi podziwiając multimilionowe posiadłości wakacyjne 
z widokami na ocean i następnie udamy się w głąb lądu do lasu 
tropikalnego, gdzie mieści się wpisany na listę dziedzictwa 
światowego Narodowy Park Springbrook, pełen wodospadów, 
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jaskiń i  krystalicznie czystych strumieni. Poznając walory 
krajoznawcze tego regionu można zrozumieć dlaczego tak 
wielu ludzi wybiera Gold Coast na swój dom. W  godzinach 
popołudniowych powrót do hotelu. Kolacja w restauracji poza 
obiektem. Nocleg.

DZIEŃ 7.
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko i lot 
do Sydney. Powitanie i przejazd do hotelu 4*, zakwaterowanie 
w pokojach i lunch w restauracji obiektu. Następnie zwiedzanie 
największego i  najpiękniejszego miasta Australii - Sydney 
z  licznymi perełkami turystycznymi m.in. Darling Harbour, 
fascynujące Sydney Aquarium - największe w  Australii 
oceanarium, gdzie idąc szklanym tunelem można podziwiać 
kolorowy, podwodny świat, przejazd widokową kolejką 
Monorail tuż nad ulicami centrum i  galeriami Queen Victoria 
Building. Kolacja w  Sydney Tower Restaurant na wysokości 
305m nad ulicami miasta. Wieża obraca się wokół swojej osi 360 
stopni pozwalając na niesamowite widoki każdej części Sydney. 
Po kolacji czas wolny - możliwość sprawdzenia jak Sydney żyje 
nocą. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8.
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem i kontynuacja zwiedzania 
Sydney : spacer przez Hyde Park i przejście do słynnego Circular 
Quay; zwiedzanie Sydney Opera House z  zewnątrz; Botanical 
Gardens; widokowy przejazd promem do Manley Beach i okazja 
do spaceru wzdłuż plaży. Po lunchu przejazd do North Heads, 
skąd możemy podziwiać niepowtarzalne widoki na całe Sydney 
Harbour i wybrzeże oceanu. Zwiedzimy również Q Station, czyli 
historyczne miejsce kwarantanny imigrantów przybywających 
do Australii, szczególnie ważnego na początku XX wieku 
kiedy szalała epidemia grypy na świecie. Powrót do hotelu 
przez Harbour Bridge. Wieczorem czas wolny – proponujemy 
odwiedzić Kings Cross, dzielnica Red Light w  Sydney. Kolacja 
na statku pływającym po porcie z  widokiem na Sydney nocą, 
pięknie oświetlonym centrum i  Sydney Opera, do kolacji wino 
i muzyka na żywo oraz pokazy tańca. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 9.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do Bondi Beach. 
Proponujemy półdniowy odpoczynek na najsłynniejszej plaży 
Australii, polecamy kąpiel w  oceanie, spacery wzdłuż plaży, 
windsurfing lub opalanie i  relaks. Po lunchu zapraszamy na 
zwiedzanie Watson Bay, przejedziemy wzdłuż malowniczych 
Rose Bay i  Double Bay, spacerując podziwiać będziemy 
Woolloomoolloo, które najbardziej znane jest ze starej przystani 
ładunkowej z  eleganckimi restauracjami, modnymi barami 
i  widokiem na port ze wszystkich stron, oraz Ms. Macquaries 
Chair i Royal Botanical Gardens. Kolacja w lokalnej restauracji 
i powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 10.
Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Przelot z  międzylądowaniem samolotem rejsowym na trasie 
Australia - Polska.
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