AUSTRALIA
ADVENTURE

AUSTRALIA
Australia to zawsze jedno z
największych marzeń dla
podróżnika. Zapraszamy na
niezwykłą przygodę z Julią
Raczko, psycholożką,
podróżniczką, autorką
bloga whereisjuli.com, która
oddała Australii serce.
Czeka na nas Sydney, UluruKata Tjuta National Park,
Uluru… Poznamy lokalne
smaki, zjedziemy poza szlak,
żeby zobaczyć, czy Australia
da się okiełznać.

Dzień 1 – WARSZAWA
Wylot z Warszawy do Sydney.
Przesiadka w jednym z
międzynarodowych portów.

Dzień 2 - SYDNEY

Do Sydney przylecimy
wieczorem, zajmiemy miejsca w
hotelu, złapiemy oddech po
podróży i pójdziemy na
wieczorne piwo. Nasza
przewodniczka Julia opowie o
wyprawie.
Nocleg w Sydney.

Dzień 3 – SYDNEY
Po śniadaniu ruszymy piechotą w miasto.
Czeka nas zwiedzanie Sydney!
W pierwszej kolejności Królewskie Ogrody
Botaniczne położone nad zatoką. To stąd po
raz pierwszy zobaczymy sławną Operę pójdziemy w jej kierunku. Zajrzymy do środka,
aby poznać ciekawą historię, a potem
usiądziemy w jednej z pobliskich restauracji wzniesiemy toast za podróż na koniec świata i
zjemy smaczny lunch. Zerkniemy w kierunku
mostu Harbour Bridge - pójdziemy w jego
mostu, aby przyjrzeć się z bliska i zerknąć
jeszcze raz na operę, znów z innej strony.
Następnie złapiemy prom do położonego już
nad oceanem Manly. Będziemy mieli okazję
zobaczyć Sydney, miasto portowe, z ciekawej
perspektywy. W Manly złapiemy oddech,
patrząc na równomiernie rozbijające się fale.
Będzie okazja do przejścia się po sklepach i
zrobienia małych zakupów. Wrócimy przed
zachodem słońca - widoki na Opera House i
potężny most, Harbour Bridge, są wtedy
wyjątkowe.
Potem Zahaczymy o sydnejską starówkę dzielnicę The Rocks, gdzie w starym pubie
spróbujemy lokalnego piwa.

Dzień 4 - SYDNEY/ULURU
Po śniadaniu wylot do Yulara. Czekają nas trzy
dni na Outbacku, na samym środku kontynentu.
Po przylocie odbierzemy auta i ruszymy do
Parku Narodowego Uluru-Kata Tjuta.
Po raz pierwszy zobaczymy Uluru - świętą
skałę Aborygenów. Ruszymy na spacer wśród
skał Kata Tjuta. Ścieżka poprowadzi nas przez
wąskie doliny, wśród czerwonych skał.
Nocleg w Ayers Rock Resort, zaraz przy parku
narodowym.

Dzień 5 - ULURU
Wstaniemy, gdy będzie jeszcze ciemno po to,
aby pierwsze promienie słońca złapać przy
Uluru i zobaczyć, jak skała zmienia kolory.
Potem pójdziemy na dziesięciokilometrowy
spacer wokół wielkiego kamienia. Przyjrzymy
się świętej górze z bliska i odwiedzimy centrum
kulturalne, gdzie można bliżej poznać
aborygeńskie zwyczaje.
Dzień zakończymy kolacją pod Uluru. Nocleg w
Ayers Rock Resort, zaraz przy parku
narodowym.

Dzień 6 – ULURU/MELBOURNE
Późnym popołudniem lecimy Do Melbourne.
Dotrzemy tam wieczorem, a jeśli starczy nam
sił, wybierzemy się na spacer po mieście.
Dzień 7 - MELBOURNE - WILSON
PROMOTORY NATIONAL PARK
Rankiem zwiedzimy Melbourne, a następnie
bierzemy campery i ruszamy w trasę.
Odwiedzimy Wilsons Promontory National
Park, zwany też Wilsons Prom lub The Prom, to
jeden najładniejszych parków w całej Australii i
jeden z większych położonych tuż nad
wybrzeżem – zajmuje powierzchnię 50 tysięcy
hektarów.
Mamy nadzieję spotkać kangury, wombaty i
emu!
Dalej pojedziemy wzdłuż wybrzeża w krainę
australijskich jezior, przez rejon Gippsland,
odkryty przez Edmundzie Strzeleckiego.

Dzień 8 i 9 - WILSON PROMOTORY
NATIONAL PARK - METUNG/LAKES
ENTRANCE (ok. 290km)

Kolejne dni to dalsza podroż na północ, wzdłuż
wschodniego wybrzeża Australii, przez urocze
miasteczka i wioski, aż do Edenu, zahaczając o
rejony parku narodowego Croajingolong.
Przy odrobinie szczęścia może uda nam sie
zobaczyć migrujące wzdłuż wybrzeża
wieloryby!
Dzień 10 EDEN - JERVIS BAY (ok 340km)
Przed nami długi dzień jazdy, ale miejsce do
którego dotrzemy jest wyjątkowe - Jervis Bay.
To tu znajduje się plaża w Australii, a w Ocenie
bawią sie delfiny. To także jedno z tych miejsc,
gdzie kempingować można w towarzystwie
kangurów.

Dzień 11 JERVIS BAY - SYDNEY (ok.
200km) noc na campingu pod Sydney
Ostatni dzień naszego road tripu to przejazd
sławnym mostem Sea Cliff Bridge, który wije
sie 680 m nad Oceanem, pomiędzy klifami.
Wieczorem dojedziemy na camping pod
Sydney.
Dzień 12 SYDNEY wieczorem wylot do
Polski
Będziemy mieć chwilę oddechu przed
powrotem do Polski. Wybierzemy się na spacer
wzdłuż wybrzeża z Coogee do Bondi.
Po wczesnej kolacji ruszymy na lotnisko. To
będzie finał naszej wyprawy. Wylot do Polski.
Przesiadka w jednym z międzynarodowych
portów lotniczych.
Dzień 13 - POWRÓT DO WARSZAWY

