
 DZIEŃ 1 

Wylot z Polski (lub innego kraju zamieszkania). 
 
DZIEŃ 2 

Przylot do Melbourne, stolicy stanu Wiktoria. Powitanie na 
lotnisku przez polskojęzycznego przewodnika. Przejazd w 
kierunku Great Ocean Road. Nocleg w okolicach Geelong. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 3 

Przejazd wspaniałą trasą nad oceanem – Great Ocean Ro-
ad. Po drodze zwiedzanie lasu deszczowego w Górach 
Otways, zobaczymy koale w ich naturalnym środowisku, 
wejdziemy na Latarnię Morską na Cape Otway (bilet w ce-
nie) skąd rozpościera się przepiękny widok na Ocean Połu-
dniowy. Powędrujemy do 12 Apostołów i na okoliczne klify, 
ustronne zatoczki i wspaniałe piaszczyste i kamieniste pla-
że. Nocleg w Port Campbell lub Halls Gap. 
 
DZIEŃ 4 

Góry Grampians – przepiękne, niezbyt wysokie góry, z cie-
kawymi trasami do wędrówek pieszych. Odwiedzimy świet-
ne punkty widokowe oraz malownicze wodospady. Na 
pewno napotkamy sporo kangurów. Nocleg w Halls Gap. 

 DZIEŃ 5 

Przejazd do Ballarat i zwiedzanie Sovereign Hill (bilet w 
cenie). Jest to miasteczko poszukiwaczy złota z XIX w. 
Wszystko zostało tu pieczołowicie odtworzone, by od-
zwierciedlać ówczesny styl życia - wokół chodzą ludzie 
przebrani w stroje z epoki, działają warsztaty rzemieślnicze, 
możliwe jest zwiedzanie prawdziwej kopalni złota. Chętni 
mogą jeszcze bardziej wczuć się w ducha epoki wiktoriań-
skiej przebierając się w starodawne stroje i uczestnicząc w 
sesji fotograficznej. Zwiedzimy również pobliskie Muzeum 
Złota (bilet w cenie). Pod wieczór przejazd do Melbourne, 
gdzie zostaniemy na nocleg. 
 
DZIEŃ 6 

Wcześnie rano przejedziemy na Mt. Dandenong, gdzie 
znajduje się punkt widokowy oferujący wspaniałe widoki 
na prawie całe Melbourne. Występują tu wielkie eukaliptu-
sy z gatunku Mountain Ash, zaliczanego do najwyższych 
drzew świata. Poszukamy również ciekawskich papug Coc-
katoo, które dają karmić się z ręki. Następnie udamy się do 
winnic w Yarra Valley – jednego z najbardziej znanych za-
głębi winiarstwa w Australii. Będzie możliwość degustacji 
najróżniejszych trunków i lokalnych produktów spożyw-
czych. Po południu czeka nas zwiedzanie samego Melbour-
ne – Królewskie Ogrody Botaniczne, Southbank (z Crown 
Casino), wjazd na punkt widokowy na Eureka Tower 
(wieżowiec 297 m wysokości, bilet w cenie). Możemy także 
przejechać się tramwajem turystycznym wokół city. Na 
koniec dnia zwiedzanie St Kildy – dzielnicy bohemy, dawne-
go kurortu dla śmietanki towarzyskiej miasta. Jest tu plaża 
nad zatoką, molo, lunapark, sklepiki i klimatyczne knajpki. 
Nocleg w Melbourne. 
 

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU 
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Dwaj wielcy rywale — Melbourne & Sydney 12 dni 

Great Ocean Road – Góry Grampians – Sovereign Hill – Melbourne – Góry Dandenong 

Winnice Yarra Valley – Sydney – Góry Błękitne – Jaskinie Jenolan 
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 DZIEŃ 7 

Rano przelot do Sydney. Rozpoczniemy zwiedzanie najstar-
szego, największego i, według wielu, najpiękniejszego mia-
sta Australii – wielkiego rywala Melbourne o palmę pierw-
szeństwa w kraju. Zobaczymy m.in. The Rocks, gmach ope-
ry, Sydney Harbour Bridge, Sydney Aquarium (bilet w ce-
nie) i wiele innych atrakcji. Nocleg w Sydney. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ 8 

Dalsze zwiedzanie Sydney – m.in. Darling Harbour, skąd 
udamy się w rejs promem do Manly (bilet w cenie), po dro-
dze podziwiając wspaniałe widoki położonego nad zatoką 
miasta. Manly to jedna z najbardziej znanych dzielnic Syd-
ney, położona nad oceanem, z piękną plażą. Dla chętnych 
możliwość wjazdu na Sydney Tower oraz kolacja w obroto-
wej restauracji na szczycie wieży. Odważni mogą wspiąć się 
na most Sydney Harbour Bridge. Nocleg w Sydney. 

 DZIEŃ 9 

Przejazd do Katoomba w Górach Błękitnych. Góry te za-
wdzięczają swą nazwę otulającej je błękitnej mgiełce, która 
jest efektem parujących olejków eukaliptusowych. Zoba-
czymy m.in. formację skalną Trzy Siostry. Udamy się także 
na wędrówkę jednym ze szlaków, by móc z bliska podzi-
wiać wspaniałości tutejszej przyrody. Chętni mogą przeje-
chać się kolejką linową. Późnym popołudniem przejazd do 
Jenolan Caves, nocleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ 10 

Zwiedzanie przepięknych Jaskiń Jenolan (bilet w cenie). 
Następnie powrót do Sydney. Po południu ostatni spacer 
po mieście, okazja do zakupów, itp. Nocleg w Sydney. 
 
DZIEŃ 11 

Przejazd na lotnisko, wylot z Australii. Istnieje również 
możliwość przedłużenia pobytu i dalszego zwiedzania kraju 
- zobacz umieszczone na stronie internetowej Dodatki lub 
zaproponuj własną trasę. 
 
DZIEŃ 12 

Powrót do Polski (lub swojego kraju zamieszkania). 
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PROGRAM ZAWIERA PROGRAM NIE ZAWIERA 

Całkowita długość trasy: ok. 1300 km (nie licząc przelotu Melbourne - Sydney). 

Cena programu: 

2-7 osób:     10 500 PLN / osobę 

8-10 osób:     6 900 PLN / osobę 

 Transport na terenie Australii: wygodne, klimatyzowane  
auto osobowe lub minibus 

 Bilet lotniczy na trasie Melbourne - Sydney 

 Pełną opiekę polskojęzycznego przewodnika  

 Hotele 3,5 - 4* (pokoje 2 osobowe z własną łazienką) 

 Bilety wstępu do atrakcji wyszczególnionych w programie 
jako "bilet w cenie" 

 Biletów lotniczych do/z Australii* 

 Wyżywienia 

 Ubezpieczenia podróżnego* 

 Wydatków własnych 
 
 
*Na życzenie klienta mogą być dołączone do pakietu 

Termin wycieczki - do ustalenia. 

UWAGA: Powyższe ceny i warunki są aktualne w momencie publikacji tego dokumentu (04/2014) i mogą ulec zmianie. 


