AUSTRALIA

13 DNI

Niezwykły Kontynent

• SYDNEY • GÓRY BŁĘKITNE • ULURU • WIELKA RAFA KORALOWA •
• LASY DESZCZOWE • MELBOURNE •
A P E T Y T

N A

Ś W I AT

Dzień 1
Przelot do Australii z przesiadką na jednym z głównych międzynarodowych portów lotniczych.
Wielka Rafa
Koralowa

Lasy
Deszczowe
Uluru

Dzień 2
Przylot do Sydney, transfer do hotelu i zakwaterowanie. Czas
na odpoczynek po podróży.

Dzień 3 — Sydney
Góry
Błękitne
Sydney
Melbourne

Zwiedzanie Sydney, największego miasta Australii i Oceanii.
W programie budynek Opery z zewnątrz, Królewskie Ogrody
Botaniczne oraz stara dzielnica The Rocks. Ponadto zabytkowe budynki Parlamentu, Galerii Narodowej i Biblioteki.
Przejazd na słynną wśród surferów plażę Bondi. Rejs po
zatoce, podczas którego będzie okazja do ponownego podziwiania Opery i słynnego mostu Harbour.

Dzień 4 — Góry Błękitne
Całodzienna wycieczka w Góry Błękitne. Po drodze wizyta
w Parku Zoologicznym Featherdale z egzotyczną i typową dla
tego kontynentu fauną i florą. Dalsza podróż w kierunku Ja-
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mison Valley i spacer do słynnej formacji skalnej Trzy Siostry,
uznawanej za jeden z najpiękniejszych widoków w Australii.

Dzień 5 — Uluru
Przylot do Ayers Rock. Przejazd w pobliże świętej góry Aborygenów Uluru. To monolit skalny o długości 3 km i wysokości
348 m, zdający się zmieniać swoje zabarwienie w zależności
od kąta padania promieni słonecznych. Wizyta w centrum
kultury Aborygenów. Na zakończenie fantastyczny zachód
słońca przy świętej skale Uluru z lampką szampana w ręku.

Dzień 6 — Cairns
Przywitanie dnia z pięknym wschodem słońca w Parku Narodowym Uluru-Kata Tjuta. Następnie przelot do Cairns, które
jest bazą wypadową na Wielką Rafę Koralową. Panoramiczne
zwiedzanie miasta i spacer uliczkami, gdzie tłumnie gromadzą się globtroterzy i nurkowie z całego świata.

Dzień 7 — Cairns
Dzień wolny i wypoczynek w Palm Cove w przyjemnej, nadmorskiej dzielnicy Cairns.
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Dzień 8 — Wielka Rafa Koralowa
Transfer do przystani morskiej. Całodzienna wycieczka katamaranem na Wielką Rafę Koralową, która jest jednym
z cudów natury, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Okazja do popływania i nurkowania w falach
Oceanu Spokojnego. Po południu powrót do Cairns.

Dzień 9 — Park Narodowy Daintree
Przejazd trasą wzdłuż przepięknego wybrzeża z widokiem
na Morze Koralowe z jednej strony i pasmo Wielkich Gór
Wododziałowych z drugiej. Po drodze przystanki w zapierających dech punktach widokowych. Rejs po rzece Daintree
w poszukiwaniu słonowodnych krokodyli, ptaków i innych
przedstawicieli lokalnej fauny i flory. Po południu pobyt
w Parku Narodowym Daintree, którego las deszczowy należy
do najstarszych i najbardziej bogatych gatunkowo obszarów
na ziemi.

Dzień 10 — Melbourne
Przelot do Melbourne i panoramiczny objazd miasta, zna-
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nego z pięknej wiktoriańskiej architektury. W programie
Królewski Ogród Botaniczny, katedra św. Patryka oraz budynek Parlamentu Stanu Wiktoria. Ponadto Federation Square z licznymi galeriami i muzeami. Na zakończenie wjazd
na taras widokowy Eureka Tower oraz spacer promenadą
wzdłuż brzegu rzeki Yarra.

Dzień 11 — Park Narodowy Port Campbell
Przejazd piękną, malowniczą trasą Great Ocean Road biegnącą wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Australii.
Podróż przez błękitne lasy eukaliptusowe pełne drzewiastych
paproci i wapiennych klifów. Całodzienna wizyta w Parku
Narodowym Port Campbell z niesamowitymi formacjami
skalnymi, w tym z najsłynniejszą – Dwunastu Apostołów.

Dzień 12 — Sydney
Przejazd do Sydney.

Dzień 13
Powrót do Polski z jedną lub dwiema przesiadkami w międzynarodowych portach lotniczych.
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