
 DZIEŃ 1 

Przylot do Cairns, powitanie na lotnisku i przejazd do Palm 
Cove (25 km na północ od Cairns, kurort położony pomię-
dzy górami Kuranda Range, a Morzem Koralowym, przy 
wspaniałej kilkukilometrowej plaży). Zakwaterowanie w 
hotelu przy plaży. Zwiedzanie Cairns, spacer po ogrodzie 
botanicznym pełnym bujnej tropikalnej roślinności. Wie-
czorem okazja do zakupów w Night Markets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 2 

Wycieczka do Kurandy – jest to urocza wioska położona w 
lesie deszczowym, zamieszkana przez sporą populację hipi-
sów. Nieopodal znajdują się wspaniałe wodospady Barron. 
Obejrzymy także piękną stację kolejki wąskotorowej. W 
Kurandzie znajduje się sporo stoisk lokalnych rzemieślni-
ków i artystów. Następnie odwiedzimy Sanktuarium Motyli 
Tropikalnych (bilet w cenie), udamy się również na planta-
cję kawy by poznać tajniki jej uprawy i skosztować różnych 
rodzajów tego napoju (bilet w cenie). Pod wieczór urządzi-
my sobie prawdziwe australijskie barbecue – będzie okazja 
do spróbowania mięsa z kangura czy też wielbłąda. 

 OPCJA (płatna dodatkowo od ok. 100A$ do 230A$ w zależ-
ności od ilości dodatkowych atrakcji) - wyprawa do Kuran-
dy zabytkową kolejką wąskotorową. Niezwykle widowisko-
wa trasa prowadzi zboczem góry, poprzez niezliczone tune-
le i mosty, w pobliżu wodospadów. Po zwiedzeniu Kurandy 
udamy się do parku Rainforestation, gdzie Aborygeni nau-
czą nas rzucać bumerangiem, zademonstrują swój kunszt w 
rzucie dzidą, a także zaproszą do plemiennego tańca. Zoba-
czymy również przedstawicieli miejscowej fauny - kangury, 
koale, psy dingo, krokodyle i wiele innych. Czeka nas także 
przejażdżka amfibią po lesie deszczowym oraz pyszny wie-
lodaniowy lunch. Do Cairns powrócimy 7 km długości kolej-
ką linową biegnącą ponad tropikalną dżunglą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 3 

Dzień wolny - można do woli plażować  i zażywać kąpieli w 
zawsze ciepłym Morzu Koralowym lub w hotelowym base-
nie.  

 

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU 

 info@australijskiprzewodnik.com   www.australijskiprzewodnik.com 

Cairns — gdzie tropikalna zieleń styka się  

z koralowym błękitem 5 dni (dodatek do głównego programu)  

Cairns – Palm Cove – Kuranda – Morze Koralowe – Wąwóz Mossman – Port Douglas 

 Wielka Rafa Koralowa – Wodospady – Lasy deszczowe – Aborygeni – Fascynujące zwierzęta 



TOLL FREE NUMBER: 1800 88 44 50 info@seniorsineurope.com.au www.seniorsineurope.com.au 

 OPCJA (płatne dodatkowo ok. 200A$ - 240A$ w zależności 
od wariantu) – całodzienny rejs na Wielką Rafę Koralową. 
Będzie okazja do pływania z rurką, a dla bardziej doświad-
czonych możliwość nurkowania wśród korali, wielokoloro-
wych rybek i wielkich żółwi morskich. W cenę wliczony jest 
wielodaniowy lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 4 

Dziś wybieramy się do Mossman Gorge – jest to niezwykle 
malowniczy wąwóz położony nad rzeką, wśród prastarych 
lasów deszczowych Daintree (bilet w cenie). Udamy się na 
spacer po tej tropikalnej dżungli, poznamy niesamowitą 
florę tego regionu, a także będziemy mogli wykąpać się w 
małym oczku wodnym przy wodospadzie.  

 Następnie zajrzymy do niewielkiego, acz sympatycznego 
miasteczka Port Douglas, często odwiedzanego przez zna-
nych polityków czy gwiazdy Hollywood. W drodze powrot-
nej wstąpimy na drinka do Thala Beach Resort - niezwykle 
pięknie położonego luksusowego ośrodka ze wspaniałą 
plażą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 5 

Okazja do relaksu, czy też ostatnich zakupów. Opuszczamy 
Cairns drogą lotniczą. 

 info@australijskiprzewodnik.com   www.australijskiprzewodnik.com 

PROGRAM ZAWIERA PROGRAM NIE ZAWIERA 

Całkowita długość trasy: ok. 300 km. 

 

Cena programu: 

2-7 osób: 2 950 PLN / osobę 

8-10 osób: 2 200 PLN / osobę 

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

 Pełną opiekę polskojęzycznego przewodnika  

 Hotel 4* (pokoje 2 osobowe z własną łazienką) 

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

 Biletów lotniczych do/z Australii oraz na liniach krajowych* 

 Wyżywienia 

 Ubezpieczenia podróżnego* 

 Wydatków własnych 

 Wycieczek opcjonalnych (fakultatywnych) 
 
*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. 


