
 

Nowa Zelandia (ang. New Zealand; maori Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – 

państwo wyspiarskie położone na półkuli południowej, w Oceanii. Dom dla ptaka Kiwi – 

umieszczonego na liście zagrożonych gatunków; miejsce występowania niezliczonej i bardzo 

urozmaiconej ilości flory i fauny – samych gatunków paproci jest tu ponad 5 tysięcy! 

Raj dla fotografów i miłośników przyrody. Góry, fiordy, lodowce, wąwozy, lasy, jeziora, rzeki. 

Czekają na Was niezapomniane widoki i wrażenia, bo Wyspa Południowa Nowej Zelandii to 

również raj dla ludzi aktywnych. Zapraszamy na wyjątkową przygodę!  

Niestety, w tak krótkim czasie nie da się zobaczyć wszystkiego co oferuje ten fantastyczny 

kraj, ale postaramy się, abyście zobaczyli chociaż kilka z najbardziej topowych i wyjątkowych 

miejsc tego rejonu świata. Przygotujcie się na intensywny czas, ale na pewno wart wszelkich 

poniesionych trudów    

Zapraszamy do jednego z najbardziej malowniczych i fotogenicznych krajów na świecie  

Termin: 4 – 10 listopada 

Informacje szczegółowe i zgłoszenia: anna.rocka@nauticatravel.pl 

Cena: 2500 usd / osoba w pokoju dwuosobowym 

 

(Istnieje możliwość ubezpieczenia KR (od kosztów rezygnacji) 2,8% kwoty wyjazdu) 



4 listopada – AUCKLAND - QUUENSTOWN 

Przylot do Nowej Zelandii: Auckland – Quuenstown. Prywatny transfer do hotelu 4*. Czas 

wolny na odpoczynek po długiej podróży / opcjonalne w miarę sił  - wspólne wyjście na 

kolację / zwiedzanie miasteczka. 

5 listopada – MILFORD SOUND  

Śniadanie w hotelu. Prywatny transport odbierze nas rano spod hotelu i zawiezie wzdłuż 

wybrzea jeziora Wakatipu malowniczą trasą pod górami Remarkable Ranges. Podróż 

zaprowadzi nas do Te Anau – początku parku narodowego Fiordland – i doliny Elinton 

River, gdzie znajduje się jezioro Te Anau. Przejedziemy przez bukowe lasy w kierunku doliny 

Hollyford. Stopniowo wespmniemy się w kierunku tuneli Cirque i Homer. Tunelami 

przejedziemy do kanionu Cleddau, aby po raz pierwszy podziwiać szczyt Mitre Peak i 

dojechać do Zatoki Milforda. W porcie Milford rozpoczniemy nasz rejs. Rejs zaprowadzi nas 

do Morza Tasmańskiego, a w trakcie podróży przewodnik opowie nam o miejscowej florze i 

faunie.  Zrelaksujmy się podziwiając wyjątkową scenerię lasu deszczowego, poprzecinaną 

wodospadami i szczytami górskimi. Lunch piknikowy. Późnym wieczorem powrót do hotelu 

w Queenstown. 

(na wycieczkę należy zabrać ze sobą: wygodne buty, odzież przeciwdeszczową i spray na 

insekty) 

 

 

 



 

6 listopada – QUEENSTOWN – FRANZ JOSEF   

 

Śniadanie w hotelu. Wolne przedpołudnie – możliwość skorzystania z atrakcji dodatkowych 

jakie oferuje miasteczko i okolica (skoki na bungee, skok ze spadochronem, paraglajding, 

trekking itp.). Dla osób, które wolą spokojniej spędzić czas wolny – proponujemy spacer po 

urokliwym miasteczku i okolicach. 

Koło południa przejazd w rejon Franz Josef. Zakwaterowanie w 4* hotelu w malowniczej 

scenerii.  

 

7 listopada – FRANZ JOSEF  

Pora dotknąć nienaruszonego śniegu na szczycie lodowca! Dajcie się ponieść emocjom w 

trakcie niezapomnianego 10cio minutowego przelotu helikopterem i lądowaniu na lodowcu 

Franz Josef lub Fox!    

Opcjonalnie: Heli Hike Trip 

Lodowiec Josef Glacier rozciąga się na długości 12 kilometrów. Pokryte lodem szczyty, 

równie wysokie jak nowoczesne wieżowce, poprzecinane są szczelinami i nieskażonym 

błękitnym lodem. Po locie nad tym majestatycznym gigantem, wylądujemy na pokrytej 

białym śniegiem powierzchni, gdzie wraz z doświadczonym przewodnikiem powedrujemy 

podziwiać z bliska fantastyczne lodowe rzezby. Na zawsze zapamiętamy zapach rześkiego 

górskiego powietrza.  

 

Co należy zabrać ze sobą: ciepłą odzież wierzchnią - górną (najlepiej 3-4 warstwy), leginsy 

lub cienkie spodnie (krótkie spodenki są dopuszczalne, ale nie jeansy), okulary 

przeciwsłoneczne, kremy do opalania z wysokim filtrem. Na wyposażeniu dostaniemy: buty, 

skarpety, raki do wspinaczki, czekan oraz kurtkę nieprzemakalną.  

UWAGA: wymagany jest chociaż umiarkowany poziom sprawności fizycznej.  

 

 



Dla osób, które nie zdecydują się na Heli Hike Trip: powrót do hotelu po przelocie 

helikopterem – możliwość skorzystania z licznych atrakcji dostępnych w okolicy (trekking, 

SPA, kajaki, spacery, Wildlife Center).  

8 listopada    FRANZ JOSEF – GREYMOUTH – CHRISTCHURCH - AUCKLAND 

Śniadanie w hotelu, prywatny transfer na stację kolejową Gerymouth.  

Przejazd pociagiem śród-alpejskim z Greymouth do Christchurch 

Linia Tranz Alpine to jedna z najlepszych widokowych tras na świecie. Podróż zabierze nas z 

jednego wybrzeża Nowej Zelandii na drugie. Kierując się na wschód przejedziemy tunelem 

Otira – cudem inżynieryjnym z przełomu stulecia. Sceneria zmieni się z gęstego lasu 

deszczowego na pola pełne szumiącej trawy. Oddalimy się od  dolin i głębokich przepaści z 

wysokimi wiaduktami, by móc podziwiać wijące się rzeki i pola pokryte bielutkim śniegiem. 

W tutejszych rzekach, ogromne łososie co roku przypływają na gody. Trasa dalej zaprowadzi 

nas zobaczmi Południowych Alp w kierunku równiny Canterbury aż do Christchurch. Cała 

trasa zajmie 4.5 godziny (224km) i przeprowadzi nas przez 19 tuneli oraz 4 wiadukty - 

najwyższy, Staircase (czyli Schody), na wysokości 73 metrów.  

 Wszystkie wagony mają miejsca ze stolikami, dzięki czemu podróż spędzimy komfortowo. 

Chętni mogą również wyjść na świeże powietrze w wagonie otwartym – ulubione miejsce 

fotografów! 

Wieczorny przelot z Christchurch do Auckland, transfer do 4* hotelu w centrum Auckland. 

 

 

 

 



 

9 listopada – AUCKLAND 

Śniadanie w hotelu. Półdniowe zwiedzanie Auckland, Queen City (Miasta Królowej). 

Zwiedzimy centrum miasta i dzielnice portową oraz zawarte w nich punkty historyczne. 

Następnie udamy się na szczyt Mount Eden, wygaśnietego krateru wulkanu, z widokami 

360 stopni na panoramę miasta.  

Zwiedzanie zakończymy na Sky Tower (Wieży Podniebnej) o wysokości 328 metrów! 

Oszklona winda zawiezie nas na taras widokowy Sky Deck na wysokosci 220 metrow... Sky 

Tower to najwyższy zbudowany przez człowieka punkt w Nowej Zelandii z zapierającymi 

dech w piersiach widokami na odległość aż 80km w każdym kierunku. Czas wolny I powrót 

na wieczór do hotelu – czeka nas bardzo wczesna pobudka   

10 listopada – AUCKLAND – FIJI 

Poranny przelot na FIJI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cena zawiera: 

 Zakwaterowanie w 4* hotelach w pokojach 2 osobowych,  

 Śniadania i wymienione posiłki, 

 Transport prywatnym, klimatyzowanym busem,   

 Bilety wstępu, opłaty parkowe, wymagane licencje itd. podczas zwiedzania, 

 Lot helikopterem na lodowiec, 

 Rejs po Morzu Tasmana, 

 Panoramiczny przejazd pociągiem Tranz Alpine, 

 Przelot Christchurch – Auckland, 

 Wysokie ubezpieczenie KL, NNW,  

 Opiekę kadry Nautica Travel,  

 Lokalne podatki. 

Cena nie zawiera: 

 Niewymienionych posiłków, 

 Atrakcji dodatkowych (dopłata do Heli Hike Trip: 200 USD / osoba).  

 

Płatności:  

 Przy rezerwacji zaliczka: 500 USD 

 Dopłata do całości: 4 sierpnia 


