PRZYGODA NA ANTYPODACH Z MISIEM KOALA czyli
AUSTRALIA – NOWA ZELANDIA
Termin : 17.11 – 04.12.2019 (program podstawowy)
Cena: 14500 pln + napiwki 110$
Program rozszerzony o Świętą Górę Uluru oraz cena będzie podana najszybciej jak to
będzie możliwe czyli po otrzymaniu wszystkich potwierdzeń .
Wylot z Warszawy do Sydney. Po przylocie i odpoczynku zwiedzanie miasta, wieczorem
fakultatywnie może być spektakl w operze.
3 dzień - to wycieczka do Katoomba i w Góry Błękitne. Po południu spotkanie z misiem
koala, kangurami i Wallabies ( rodzaj małych kangurów )
4 dzień - to pagórki i zielone pastwiska Południowych Wyżyn. Berrima to miejsce gdzie
kupić można wszystko co tylko chcesz, Gold Creek na obrzeżach stolicy Canberra oraz
rzucimy okiem Parlament.
5 dzień - jedziemy na szczyt Mount Ainsline, potem udamy się malowniczą trasą w
kierunku Beechworth – miasteczka powstałego w czsach gorączki złota
6 dzień - to kierunek Melbourne. Przejedziemy przez Glenrowan słuchając opowieści o
Ned Kelly’m. Nocleg w Melbourne i wieczorny spacer po mieście.
7 dzień - jedziemy na zwiedzanie Melbourne
8 dzień - indywidualne zakupy, spacer po Melbourne i wsiadamy na statek
9-10 dzień - to wypoczynek na statku dwa dni relaksu.
11 dzień - po porannej gimnastyce oglądamy przepiękne fiordy dzieło lodowca oraz
podziwiamy Park Narodowy Fiordland.
12 dzień - to Dunedin miasto gdzie znajduje się wiele ciekawych przykładów
architektury edwardiańskiej i stylów późniejszych co pozwala uważać Dunedin za
najciekawsze architektonicznie miasto w kraju.
13 dzień – Akaroa nazwa pochodzi od określenia „długi port” jest to najbardziej
francuskie z nowozelandzkich miast położone na półwyspie Banks’a
14 dzień – Wellington stolica Nowej Zelandii porównują ją do San Francisco. Spacer po
mieście i przejażdżka słynną drogą sztormów.
15 dzień – Napier – położonym na wyspie północnej, mieście Art Deco, najstarszym
rejonie winiarskim ze złotymi plażami i biegunie ciepła.
16 dzień – Tauranga- „zatoką Obfitości”określił ten obszar James Cook. Są tu uprawy
kiwi, dzięki którym miasto Te Puke zyskało miano” światowej stolicy kiwi”.Tutaj też
zgłębimy kulturę Maorysów i gejzery.
17-18 dzień – niestety to ostatni dzień naszej wyprawy. Schodzimy ze statku, rzucimy
okiem na Auckland – największe i najnowocześniejsze miasto Nowej Zelandii. Warto
zerknąć na ogrody Domain, słynne wzgórze One Three i Dzielnicę Village. Wsiadamy do
samolotu i wracamy do Polski.
Powyższy program ma charakter informacyjny – szczegóły wymagane prawem będą
podane w pełnej ofercie.
Kontakt Zosia Rakowska tel. 607 737 112

