
 DZIEŃ 1 

Przylot do Alice Springs - stolicy gorącego i prawie bezlud-
nego Czerwonego Środka kontynentu, zwanego tak z racji 
wszechobecnej tu czerwonej ziemi. Krótki spacer po mie-
ście oraz wjazd na Anzac Hill, by spojrzeć na miejscowość z 
góry. Imienia miasteczku użyczyła żona Poczmistrza Gene-
ralnego Południowej Australii sir Charles'a Todda. Nazwi-
skiem tego ostatniego nazwano pobliską rzekę, a właściwie 
jej wyschnięte piaszczyste koryto tylko sporadycznie napeł-
niające się wodą po wyjątkowo silnych opadach deszczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy tylko miniemy południowe rogatki Alice Springs i za-
głębimy się w pustynny Outback, poczujemy że to nadal 
dzika, w większości bezludna kraina. Bez wody, bez zasięgu 
telefonów komórkowych. Z rzadka minie nas jakieś auto 
osobowe lub wielki „pociąg drogowy” z dwiema lub trzema 
przyczepami o łącznej długości ponad 50 metrów. W dro-
dze na południe kilka razy przekroczymy wyschnięte koryta 
rzek i przejedziemy pośród malowniczych, acz surowo wy-
glądających wzgórz. Nocleg w okolicach Kings Canyon. 

 DZIEŃ 2 

Z samego rana wyruszamy na wędrówkę wśród czerwo-
nych skał Kings Canyon. Jest to kanion o głębokości ponad 
100 m, zbudowany z czerwonych piaskowców. Mimo, że 
znajduje się na pustyni, na jego dnie występuje woda, 
sprzyjająca rozwojowi wyjątkowo bujnej roślinności - tzw. 
Ogród Edenu. Czekają na nas niezapomniane wrażenia i 
przecudowne widoki ze szczytu kanionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie przejedziemy do osady Yulara. Po południu cze-
kają nas jeszcze większe wrażenia: spacer wśród monu-
mentalnych skał Wąwozu Walpa w Kata Tjuta. Najlepsze 
zostawiamy sobie na wieczór: wielobarwny spektakl malo-
wany przez zachodzące słońce na majestatycznej wielkiej 
skale - Uluru. Nocleg w Yulara. 

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU 

 info@australijskiprzewodnik.com   www.australijskiprzewodnik.com 

W czerwonym sercu Australii — podróż do Uluru  
4 dni (dodatek do głównego programu)  

Alice Springs – Kings Canyon – Uluru – Kata Tjuta 

 Czerwony Środek – Outback – Pustynie – Święte miejsca Aborygenów 



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

 DZIEŃ 3 

Pobudka z samego rana, by tym razem doświadczyć wscho-
du słońca z drugiej strony monolitu. Następnie wyruszymy 
na kilkukilometrową wędrówkę wokół Uluru - zajrzymy do 
wąwozów, grot, odkryjemy jeziorka i naskalne malowidła 
stworzone przez tubylców. Uluru (zwane też Ayers Rock) 
należy do ludu Anangu. Tereny otaczające wielką skałę to  
święte miejsce o ogromnym znaczeniu dla Aborygenów. 
Można tu podziwiać ich rysunki naskalne, a wielkie barwne 
wzory i formy powstałe na ścianach monolitu w wyniku 
milionów lat erozji mają wytłumaczenie w ich mitach o 
stworzeniu świata. 

 Następnie odwiedzimy Centrum Kulturalne, by bliżej zapo-
znać się z kulturą i sztuką miejscowej ludności. Po południu 
powrót do Alice Springs, nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 4 

Rankiem czas wolny na odpoczynek, dalsze zwiedzanie 
Alice Springs lub zakupy pamiątek. Przejazd na lotnisko i 
wylot z miasta. 

 info@australijskiprzewodnik.com   www.australijskiprzewodnik.com 

PROGRAM ZAWIERA PROGRAM NIE ZAWIERA 

Całkowita długość trasy: ok. 1100 km. 

 

Cena programu: 

2-7 osób: 7 200 PLN / osobę 

8-10 osób: 3 850 PLN / osobę 

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

 Pełną opiekę polskojęzycznego przewodnika  

 Hotele 4* (pokoje 2 osobowe z własną łazienką) 

 Bilet wstępu do Parku Narodowego Uluru-Kata Tjuta 

 Biletów lotniczych do/z Australii oraz na liniach krajowych* 

 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. 


