
AUSTRALIA Październik 2022



Zapraszamy do A U S T R A L I I

Data Wyjazdu: 20 – 28.10 * (1.11 z rozszerzonym programem)

Wyspa, państwo, kontynent… Z którejkolwiek by nie spojrzeć strony - esencją tego miejsca są 
pustynie, rafy koralowe, wysokie lasy, góry pokryte śniegiem, wielokulturowe miasta. 

Jednym słowem: różnorodność. 

Kraj tak rozległy, iż nie da się go całego poznać w ciągu jednej krótkiej wizyty – my 
proponujemy zobaczyć kilka kultowych miejsc – a jeśli chcecie zobaczyć więcej – chętnie 

przygotujemy dla Was rozszerzony program indywidualny.

Nas Australia zachwyca przy każdej wizycie – jesteśmy pewni, że i Wy wrócicie oczarowani.  



Program

Data Program

Dzień 1
20 października

Zejście z łodzi safari, przejazd z Cairns w kierunku Alva (ok. 5h). Zakwaterowanie w Alva Beach
Caravan Park (domki przy samej bazie nurkowej).

Dzień 2 –
21 października

Wypłynięcie wcześnie rano, 2 nurkowania na wraku Yongala. Powrót ok. 15, przejazd w kierunku
Airlie Beach (ok 4h). Lunch. Zakwaterowanie w hotelu Airlie Beach Hotel (lub podobnym, tej
samej klasy).

Dzień 3 –
22 października

Rejs Whitsundays i Whiteheaven Beach. Lunch. 

Dzień 4 –
23 października

Dzień wolny w Airlie Beach. Możliwość zrealizowania wycieczek opcjonalnych (w tym widokowy 
przelot samolotem nad plażami).

Dzień 5 –
24 października

Transfer na lotnisko w Proserpine, przelot do Sydney, zakwaterowanie w hotelu Larmont (lub
podobnym, tej samej klasy). Czas wolny w Sydney.



Data Program

Dzień 6 
25 października 

Zwiedzanie Sydney z polskim przewodnikiem.

Dzień 7
26 października 

Całodniowy wyjazd w Góry Błękitne, z polskim przewodnikiem. Wieczorem kolacja pożegnalna.

Dzień 8
27 października 

Koniec programu podstawowego. Do wyboru:
• Transfer na lotnisko, wylot do Polski.
• Przedłużenie pobytu w Sydney lub innym miejscu w Australii.
• Opcjonalna wycieczka do Ayers Rock.

Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów i warunki pogodowe.
Program może ulec zmianom z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku będziemy proponować
alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze.
Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu.



Program opcjonalny

Data Program

Dzień 1
27 października

Wylot do Ayers Rock z Sydney. Zakwaterowanie w hotelu. Wycieczka na zachód słońca przy
Uluru. Kolacja w formie BBQ.

Dzień 2  
28 października

Wycieczka na wschód słońca przy Uluru. Czas wolny. Powrót do Sydney na wieczór.

Program obejmuje

Transfer na lotnisko, przelot Sydney – Ayers Rock – Sydney z bagażem, ubezpieczenie KL, NNW,
zakwaterowanie w hotelu Outback Pioneer Hotel (lub podobnym, tej samej klasy), wycieczka na
zachód słońca, kolacja BBQ, wycieczka na wschód słońca (wycieczki łączone z anglojęzycznym
przewodnikiem); transfer z lotniska, nocleg w Sydney (Hotel Larmont lub podobny, tej samej
klasy). Cena w zależności od ilości osób od: 1750 USD
(Również w zależności od ilości osób - do potwierdzenia udział polskiego pilota Nautica Travel).



Program opcjonalny

Data Program

Dzień 1
29 października

Wylot do Canberry z Sydney. Czas wolny Canberra (albo w dniu przylotu, albo w dniu wylotu, w
zależności od konfiguracji przelotów). Przejazd do Thredbo, nocleg w hotelu.

Dzień 2  
30 października

Wyjście na Górę Kościuszki. Nocleg Thredbo.

Program obejmuje

Transfer na lotnisko, przelot Sydney – Canbera– Sydney z bagażem, ubezpieczenie KL, NNW,
zakwaterowanie w hotelu Thredbo 2 noce, transfer Canberra – Thredbo – Canberra, wyjście
z lokalnym przewodnikiem na Górę Kościuszki, opieka pilota Nautica Travel.
Cena w zależności od ilości osób od: 1150 USD

Dzień 3
31 października

Powrót do Thredbo, przelot do Sydney (lub innego miasta wedle życzenia).
Możliwość przedłużenia pobytu lub lot powrotny do Polski.



Cena Wyprawy: 3950 USD

Cena nie zawiera:

• posiłków niewymienionych w programie;

• napiwków;

• atrakcji dodatkowych.

Zniżki:

• Wpłata całości przy rezerwacji: ubezpieczenie KRiT GRATIS.

Płatności:

I rata przy rezerwacji: 1000 usd

II rata: 10 lipca: 2000 usd.

III rata: 10 września: dopłata do całości.

Cena zawiera:

• Rozszerzone, wysokie ubezpieczenie KL, NNW, obejmujące
zachorowanie na covid coraz koszty kwarantanny i izolacji;

• Obowiązkową opłatę na Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy;

• Gwarancję Organizatora Turystyki;

• Opiekę przewodnika Nautica Travel w trakcie trwania całego
wyjazdu;

• Wymienione noclegi;

• Transfery lotniskowe;

• Transfer Cairns – Airlie Beach z polskim kierowcą -
przewodnikiem;

• Przelot Proserpine – Sydney z bagażem głównym 23kg;

• 2 nurkowania na wraku Yongala;

• Rejs na Whitsundays Islands (rejs łączony);

• Zwiedzanie Sydney (grupa prywatna z polskim przewodnikiem);

• Całodniowa wycieczka w Góry Błękitne (grupa prywatna z polskim
przewodnikiem);



Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo Numer koncesji: Z/9/2016.  
Gwarancja Ubezpieczeniowa: UNIQA.

Numer konta Santander Bank Swift code (BIC): WBKPPLPP
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610

Sugerowane ubezpieczenie wyjazdu od kosztów rezygnacji             
i przerwania imprezy (KRiT). 
Koszt takiego ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu. 
Osoby zainteresowane ubezpieczeniem proszone są o informację 
przy zgłoszeniu.
Ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na covid.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL / NNW 
o CP (choroby przewlekłe – zwyżka 100%).


