
WYCIECZKĘ OBJAZDOWĄ
AUSTRALIA 2023 

„BLIŻEJ AUSTRALII” 
 
 
 

 PROGRAM
 

ZAPRASZA NA



Przylot do Sydney. Transfer do hotelu w centrum
miasta w odległości krótkiego spaceru do wielu
atrakcji.
Powitanie oraz odpoczynek po długim locie. 
W zależności od godzin przylotu uczestników - koktajl
lub lampka australijskiego wina w jednym 
z syndeyjowskich, popularnych koktajl barów.



Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Sydney. Miejskim
promem popłyniemy do Watson Bay, gdzie wybierzemy się na
spacer przez park narodowy wzdłuż skalistego wybrzeża, by
zobaczyć oceaniczną bramę wjazdową do miasta.
Odwiedzimy Diamond Bay, zjemy lunch i wyruszymy na spacer
wzdłuż wybrzeża nad Pacyfikiem z Bondi Beach do Coogee
Beach. Powrót do hotelu.
Kolacja.



Po śniadaniu wybierzemy się do Featherdale Sydney Wildlife
Park, gdzie zobaczymy australijskie zwierzęta - koale, kangury,
wombaty, krokodyle i wiele innych.
Następnie przejedziemy do Gór Błękitnych. Przespacerujemy
najważniejsze szlaki i  odwiedzimy punkty widokowe. Zabierzemy
Was także w nieturystyczne miejsca, by zrozumieć magię tego
miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Powrót do Sydney oraz kolacja.



Po śniadaniu wylot do Ayers Rock. Zakwaterowanie w hotelu 
o standardzie 4* na terenie pustynnego resortu. Zachód słońca,
australijskie bbq oraz lampka wina z widokiem na “czerwoną
skałę Uluru. 



Po śniadaniu wyruszymy na 3 godzinną pustynną wędrówkę pomiędzy
skalnymi monolitami Kata Tjuta. Powrót do resortu na lunch. Następnie
wybierzmy się na spacer wokół Uluru. Będziemy podziwiać z bliska
malowidła stworzone przez rdzennych Aborygenów. Następnie
odwiedzimy Centrum Kulturowe Uluru - Kata Tjuta, gdzie poznamy
historię i kulturę grupy etnicznej Anangu.
O zachodzie słońca, z kieliszkiem wina w ręku, przyjrzymy się ponownie
grze świateł na świętej górze Uluru. Powrót do hotelu, kolacja 
i odpoczynek.



Przed wschodem słońca wyjedziemy do sekretnego miejsca na niezwykły
spektakl świetlny, by podziwiać instalację świetlną na środku pustyni, złożoną 
z 50 000 solarnych świateł. 
Po śniadaniu wylot do Brisbane.
Prywatnym transferem wyruszmy w stronę Słonecznego Wybrzeża (Sunshine
Coast). 
Zatrzymamy się nad oceanem w Mooloolaba, a następnie spacerując przez las
tropikalny dotrzemy do lokalnego wodospadu. Kolacja.
Nocleg w resorcie o standardzie 3* lub 4* w Noosa - najpopularniejszej
miejscowości regionu.



Bardzo wczesnym porankiem wyruszmy na północ - na
największą piaszczystą wyspę świata Fraser Island. To jedyna
wyspa na świecie, gdzie podłożem lasu i drzew wspinających
się na wysokość ponad 200m jest piasek. Zobaczymy
krystalicznie czyste jezioro McKenzie i będziemy wypatrywać
psów dingo.
Powrót późnym popołudniem, czas wolny w Noosa i wspólna
kolacja.



Po śniadaniu wybierzemy się na największy w Australii targ
rękodzieł Eumundi Market.
To idealne miejsce na zakup australijskich pamiątek.
Następnie czas wolny w ramach którego proponujemy
spacer przez park narodowy Noosa. Kolacja.



Po śniadaniu wyruszymy w głąb Słonecznego Wybrzeża.  
Zatrzymamy się w urokliwej miejscowości Montville, gdzie
spróbujemy australijskiej kawy. Następnie w miasteczku Maleny
zjemy lunch oraz wybierzmy się na punkt widokowy, gdzie
będziemy podziwiać wulkaniczne góry Glass House Mountains.
Wybierzemy się na spacer wzdłuż rzeki, gdzie spróbujemy
wypatrzeć dziobaki. W drodze powrotnej do Noosa zatrzymamy
się na krótki spacer przez las tropikalny. Kolacja.
Z



Po śniadaniu pojedziemy na lotnisko, skąd polecimy do
tropikalnego stanu Queensland. 
To będzie czas odpoczynku, rozmów i rozkoszowania się
czasem w tropikach w pobliżu Wielkiej Rafy Koralowej. Spacer
przez miasteczko. Kolacja.



Dzień z jedną, niepowtarzalną atrakcją - prywatny lot małym
samolotem nad Wielką Rafą Koralową. Zobaczymy z lotu
ptaka wyspy Whitsunday Island oraz serce rafy.
Czas wolny, a następnie wspólna kolacja.



Wcześnie rano wyruszymy w wyjątkowy, prywatny rejs
po wyspach Whitsundays.
Będziemy pływać na rafie, zjemy na łodzi lunch 
i wybierzemy się na bushwalk, by z Hill Inlet podziwiać
niesamowitą lagunę. Zatrzymamy się także przy
Whitehaven Beach - plaży uznanej przez serwis
tripadvisor najpiękniejszą plażą na świecie. Kolacja.



Po śniadaniu wylot do Brisbane - tropikalnej stolicy stanu
Queensland. Zwiedzanie miasta.
Zakwaterowanie w centrum miasta. Kolacja.



 info@ozlandtravel.com , +61 424 312 136 ( także WhatsApp)
Shop 5, 65 Burnett St, Buderim, Sunshine Coast (Słoneczne Wybrzeże), Australia ABN: 63824627207



DLACZEGO Z NAMI?

+61 424 312 136 Sunshine Coast, Australiainfo@ozlandtravel.com

Autorski program Ozland Travel - biura zarejestrowanego1.
oraz działającego w Australii. W programie Whitsundays
Islands z prywatnym rejsem oraz lotem nad Wielką Rafą
Koralową, wizyta w Sunshine Coast czy przejście
spektakularnym szlakiem Valley of the Winds, które nie
znajdują się w ofercie żadnego innego, polskiego biura. 

2.Jesteśmy wykwalifikowanymi ekspertami od Australii - Aussie
Specialist. Corocznie uczestniczymy w wydarzeniach oraz
szkoleniach organizowanych przez Tourism Australia.
3. Kameralna grupa 10 osób.
4. Opieka polskiego przewodnika od przylotu do Australii
przez cały pobyt oraz jednoczesna opieka australijskiego
przewodnika w trakcie wycieczek.
5. Ekskluzywne, prywatne wycieczki (z wyjątkiem Fraser
Island, gdzie pojedziemy jako część większej grupy).
6.Zakwaterowanie   w niepowtarzalnych lokalizacjach w
hotelach o standardzie 3* lub 4*.
7. Kilkaset zadowolonych klientów z usług Ozland Travel,
100% opinii 5/5.



CENA 9 860 $
(AUD) OD OSOBY

+61 424 312 136 Sunshine Coast, Australiainfo@ozlandtravel.com

Wszystkie transfery - przejazdy w Australii do/ z hoteli, a także dojazdy do wszystkich miejsc
wymienionych w programie.
Ubezpieczenie podróży- koszty leczenia za granicą i assistance 250 000 euro, NNW 20 000 euro
 oraz koszty rezygnacji i przerwania podróży do 35 000 zł.
Wszystkie krajowe połączenia lotnicze Sydney - Ayers Rock - Brisbane - Airlie Beach - Brisbane

Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (13 nocy).
Wszystkie koszty wycieczek opisane w programie:

Wszystkie bilety do parków narodowych.
Opiekę polskiego przewodnika w trakcie całego pobytu w Australii.
Wszystkie śniadania oraz kolacje zgodnie z opisem programu ( bez kolacji w dniu 1,14 (wylot).
Kulinarne niespodzianki (dodatkowe przekąski czy posiłki w trakcie wycieczek) przygotowane
przez organizatora.

 

z rejestrowanym bagażem do 23 kg.

Sydney
Góry Błękitne
Uluru i Kata Tjuta,
Prywatny rejs po wyspach Whitsunday Islands,
Prywatny lot nad Wielką Rafą Koralową,
Fraser Island,
Sunshine Coast, 
Brisbane.

 Biletów lotniczych do i z Australii.
Posiłków niewymienionych w opisie oraz wydatków na dodatkowe przejazdy czy atrakcje  

Cena NIE zawiera:

w czasie wolnym.
 
 



JAK ZAREZERWOWAĆ?
I WYRUSZYĆ W PODRÓŻ ŻYCIA

+61 424 312 136 Sunshine Coast, Australiainfo@ozlandtravel.com

1. Sprawdź ważność paszportu.

2. Wyślij zgłoszenie i zarezerwuj miejsce przez:
a) e-mail: info@ozlandtravel.com lub
b) formularz na stronie www.ozlandtravel.com lub
c) wiadomość tekstową WhatsApp: +61 424 312 136.

3. Złóż wniosek o wizę turystyczną do Australii.

4. Niezwłocznie uzupełnij dane, podpisz i wyślij umowę na adres e-
mail oraz dokonaj wpłaty pierwszej części kwoty zgodnie 
z przesłanym rachunkiem/fakturą od Ozland Travel.

5. Odbierz potwierdzenie otrzymania wpłaty przez Ozland Travel.

6. Dokonaj wpłaty drugiej części kwoty - 50 dni przed datą wylotu.
 
 



SUPLEMENT 
DODATKOWE INFORMACJE

+61 424 312 136 Sunshine Coast, Australiainfo@ozlandtravel.com

Wiza turystyczna do Australii dla Polaków jest obowiązkowa, bezpłatna.
Ozland Travel nie pośredniczy w procesie uzyskania wizy.
Wniosek o wizę E-visitor (subclass 651) składa się elektronicznie.
Szczegóły dotyczące wizy tutaj: 
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651
 Złożenie wniosku po kliknięciu Apply (należy wcześniej założyć konto).

Wiza zazwyczaj jest przyznawana jw ciągu 10 minut od momentu złożenia
wniosku.
Zalecamy złożenie wniosku o wizę turystyczną do Australii przed podpisaniem
umowy oraz wpłatą pierwszej części kwoty.

Ozland Travel zaleca sprawdzenie ważności paszportu.
Australia wymaga, by paszport był ważny w momencie wjazdu – nie ma
wymogu ważności paszportu przez określony okres od daty wjazdu czy od daty
zakończenia podróży. 
Ze względu na to, że do i z Australii wszystko loty odbywają się przez co
najmniej jeden kraj tranzytowy zaleca się, by paszport był ważny minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia podróży. 

Od 6 lipca 2022 r. Australia nie wymaga od turystów szczepienia przeciwko
COVID, nie wymaga przedstawienia żadnych dokumentów w tym zakresie.
Jednocześnie oznacza to, że zarówno osoby zaszczepione i niezaszczepione nie
potrzebują żadnego dodatkowego zezwolenia na wjazd. Został zniesiony
wymóg uzupełnienia przed wylotem Elektronicznej Deklaracji Pasażera. 

W Australii nie występują szczególne zagrożenia sanitarno- epidemiologiczne 
i nie są wymagane żadne szczepienia ochronne.

Po przylocie do Australii każdy pasażer musi wypełnić Kartę Pasażera
Wjeżdżającego.

 
 

WIZA DO AUSTRALII 

PASZPORT

SZCZEPIENIA

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651

