
AUSTRALIA   - WRZESIEŃ 2019 

W czasie  naszej  podróży  zwiedzimy Północno-wschodnie  wybrzeże  Australii  Od Airlie  po Cairns,
odbędziemy rejs  wygodnym  katamaranem  Lipari  41  po  pięknym  archipelagu  Whitsunday  Islands,
spędzimy 3 doby  snurklowego safari  na Wielkiej  Rafie Koralowej  oraz odwiedzimy dzikie okolice
Cairns. 

PROGRAM WYJAZDU

Dzień 1-2.  
Wylot  z Warszawy do Brisbane/Sydney (  około 26h).Wylot  do Airlie  Beach.  Pośredniczymy w  procesie
organizacji lotów tak by wyszukać loty tanie oraz by wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce tego samego dnia.

Dzień 3. 
Przylot do Airlie Beach  (1) transfer z lotniska do mariny. Odbiór jachtu ,zaprowiantowanie jachtu na
czas rejsu. Zaokrętowanie uczestników  –  uczestnicy rejsu stanowią załogę  i biorą czynny udział w codziennym

życiu  załogi  i  obowiązkach  jakie  na  załodze  jachtu  ciążą .Szkolenie  załogi  z zasad bezpieczeństwa  i  zasad
zachowania  się  na  jachcie  podczas  rejsu.  Omówienie  trasy  rejsu  i  ewentualnych  modyfikacji
mogących wyniknąć z uwagi na warunki pogodowe jak i  ustaleń pomiędzy uczestnikami.  Wieczór
integracyjny.
(1) Airlie Beach - najbardziej wakacyjne miejsce na wschodnim wybrzeżu Australii. Jedna główna ulica z licznymi kawiarniami,
restauracjami, pubami i sklepami, laguna, promenada - trochę jak w Sopocie. Samo miasteczko stanowi przejście do Pasażu
Whitsunday - gdzie znajdują się setki wysp Rafy Koralowej (np. Hayman, Hamilton, Daydream), na których królują słońce, błękit
wody i piaszczyste plaże.

Dzień 4 -10 
Rejs  turystyczny  katamaranem  Lipari  41  (2)  oraz  Seewind  1250  (3)   wokół  wysp  archipelagu
Whitsunday Islands  (4) na trasie:  Airlie Beach- Hook Island-Whitsunday Island- Haslewood Island -
Lindeman Group-- Hamilton Island- South Molle Island- Airlie.
(2) Katamaran Lipari  40 -  stoczni  Fountaine Pajot  wyznacza nowy  światowy  komfort  na katamaranach tej  wielkości.  To
nowoczesny ,komfortowo wyposażony katamaran, który zadowoli najbardziej wymagających żeglarzy i turystów. 

(3) Katamaran Seewind 1250 - komfortowy katamaran dla 8- 10 osób wyprodukowany przez australijską stocznię Seawind
Catamarans. 



(4) Whitsunday Islands: Wyspy Zielonych Świąt położone są na północno - wschodnim wybrzeżu Australii,  to najbardziej
znany archipelag leżący u wybrzeży Queensland i równocześnie, dzięki niezliczonym kanałom oddzielających poszczególne
wyspy, stanowi istny raj dla żeglarzy. To grupa 74 powulkanicznych wysp i wysepek poprzecinana turkusowymi wodami Morza
Koralowego. Wyspy dzielą się na cztery grupy: Molle Islands, Whitsunday Islands, Lindeman Islands oraz Repulse Islands i
większość  z  nich  ma  pagórkowatą  powierzchnię  porośniętą  lasami.  Większość  wysp  pozostaje  w  dalszym  ciągu
niezamieszkana. Słyną z błękitnej wody i szerokich plaż uformowanych z białego piasku. Najlepiej to miejsce określił kapitan
Cook w swoim dzienniku "Wszędzie znakomite warunki do zakotwiczenia statku ... Cały pasaż pomiędzy wyspami a lądem
wydaje się być jedną wielką bezpieczną przystanią..." 
Hamilton Island - najbardziej skomercjonalizowana z całego archipelagu Whitsunday. Główna ulica bywa ironicznie nazywana
"Disneyland Daiquiri". Kurort z pływającą marina, sklepami, restauracjami, barami, wielkim kompleksem sportowym, a nawet
małym zoo. Najpraktyczniejszym pojazdem nadającym się do poruszania po wyspie jest melex.

Dzień 11
Późnym popołudniem wracamy do mariny w Airlie Beach. Przygotowujemy się do opuszczenia jachtu,
pakowanie rzeczy, wieczór kapitański/czas wolny.

Dzień 12
Około godziny  9.00 zdajemy jachty.  Wypożyczonymi  samochodami (Mitsubishi  ASX, Toyota  Rav4
itp.), Wyruszamy w drogę do Cairns (5) ( 621km ~7h ) . Późnym popołudniem docieramy na miejsce.
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.
(5) Cairns -  to piękne, tętniące życiem i pełne turystów miasto. Przyjemnie pochodzić po obsadzonych różnymi palmami i
drzewami figowymi deptakach i parkach, piękną promenadą wzdłuż morza. Fajne sklepy z pamiątkami, restauracje, itp.Miasto
otoczone górami i morzem, czyste i ładne. Wieczorami niebo zapełniają setki ogromnych owocożernych nietoperzy - latających
lisów, które w dzień można zobaczyć zwisające z gałęzi wielkich drzew.  Miasto z licznymi centrami nurkowymi jest bramą do
Wielkiej Rafy Koralowej. To obowiązkowy punkt programu zwiedzania.



Dzień 13-15
Wcześnie rano wyruszamy na 3 dniowe safari snurkowe. Okrętujemy się na specjalnie do tego celu
przygotowany  jacht  motorowy  ,  którym  wypływamy  na  Wielka  Rafę  Koralową  (6).  (  dla  osób  z
uprawnieniami  nurkowymi  istnieje  możliwość  nurkowania  z  butlą,  istnieje  również  możliwość  odbycia  kursu  nurkowego.
Koniecznym jest jednak ustalenie programu , który uzupełni nasz pobyt o kurs lub nurkowanie  jeszcze przed wyjazdem)

(6) Wielka  Rafa  Koralowa to  Park  Morski  i  obszar  Światowego  Dziedzictwa.  Jest  uznawany  za  jeden  z  najbardziej
wyjątkowych i niesamowitych na świecie i rozciąga się na 2300 kilometrów północno-wschodniego wybrzeża  Australii. Jego
ekosystem wspiera największą koncentrację życia na tej planecie z jego  organizmem morskim, w tym 1500 gatunków ryb, 350
różnego rodzaje koralowców, 4000 gatunków mięczaków i 10 000 gatunków gąbek. To  obszary występowania humbaków,
żółwi morskich,  i wielu gatunków morskich ptaków.  

Jacht  którym  popłyniemy  na  snurkowe  safari  to  jedna   z  3  niestandardowych  jednostek,
przeznaczonych do nurkowań. Pobyt na niej zapewnia idealny sposób, aby naprawdę doświadczyć
pobytu na Wielkiej Rafie Koralowej. Na pokładzie znajdują się przestronne pokłady wypoczynkowe,
gdzie serwowane są posiłki między nurkowaniem a wypoczynkiem na tarasie słonecznym. Będziemy
zakwaterowani tam w klimatyzowanych kabinach 2 osobowych. Miejsca, które chcemy odwiedzić to:
Milln Reef 
Milln  Reef  oferuje  wiele  ekscytujących  miejsc  do  nurkowania,  takich  jak  Whale  Bommie,  Petaj
Mooring, Swimming Pools I, Swimming Pools II and the Three Sisters .Miejsce nurkowe w Petaj jest
domem dla rezydujących żółwi i rekinów białych . W Basenie można się spotkać z koloniami  ślimaków
nagoskrzelnych. Niektóre  ściany  rafy  są  pełne  śpiących  papug  ,  żółwii  i  barakud.Whale  Bommie
zapewnia dobre nurkowanie na głębokości przekraczającej 20 metrów. Jest to wspaniałe miejsce do
nurkowania  w  nocy,  gdzie  można  spodziewać  się  śpiących  żółwi,  krabów  rafowych,  homarów  i
wspaniałych  miękkich koralowców.
Thetford Reef 
Ta  rafa  jest  domem  dla  wielu  miękkich  i  twardych  koralowców  jak  staghorn  i  talerz  koralowy.
Występuje tutaj wiele olbrzymich małż, motylich ryb i skalarów. Dostęp do rafy jest zależny od pogody
i pływów.
Flynn Reef
Rafa Flynn jest jedną z  najpopularniejszych raf do nurkowania i oferuje zarówno nowicjuszowi jak i
bardzo doświadczonemu nurkowi wiele niezapomnianych wrażeń. Położenie rafy sprawia , ze jest ona
odwiedzana również przez duże ryby takie jak tuńczyk i barakuda, a także szereg gatunków rekinów,
w szczególności rekinów rafowych whitetip.  To malownicze miejsce jest również domem dla wielu
różnych  kolorowych  ryb  rafowych,  w  tym  dorsza  ,  butterflyfish,  parrotfish,  wargacz,  rabbitfish  i
sweetlips. 
Safari nasze kończymy powrotem do hotelu późnym popołudniem. 
Będąc w Cairns warto przejechać się Skayrail (6) - 7,5-kilometrowa kolejka linowa ponad lasem tropikalnym z niesamowitymi
wprost widokami. Kolejka ma liczne przystanki  na których można przejść się krótkimi szlakami przez dżunglę do pięknych
punktów widokowych.



Kolejka  dowiezie  nas  do egzotycznego  miasteczka  Kuranda  (7),  gdzie  jest  wiele  do  oglądania,  można  kupić  pamiątki  i
spróbować kiełbasek z krokodyla albo ze strusia emu i steków z kangura.

Warto wybrać się do Pandanus swamp board walk (bagnisty teren porośnięty dziewiczą dzunglą z drewnianym pomostem)
gdzie  można spotkać  majestatyczne kazuary  i  śmieszne i  śmiałe  australijskie  indyki.  Szlakiem tym dojdziemy do Ogrodu
Botanicznego.

Inną wielką atrakcją jest wycieczka łodzią po mangrowej rzece Daintree River (9) - niesamowity kontakt z natura, krokodyle na
wolności i piękne widoki

Proponujemy  zostać  w  Carins  kolejne  3  dni,  żeby  zwiedzić  przynajmniej  część  tego  co  ma  do
zaoferowania to miejsce. Można wykorzystać ten czas  na indywidualne wycieczki , lub skorzystać z
naszej propozycji :

Dzień 16  
Park narodowy Kuranda
Całodniowa wycieczka do Hartley's Crocodile Adventures i lasów tropikalnych w Kuranda. Przejazd na
pokładzie  kolejki  Skyrail  Rainforest Cableway na Kurandę,  wolny czas w wiosce.  Przejazd Skyrail
Rainforest Cableway z powrotem w dół i wizyta w Hartley's Crocodile Adventures, by bliżej przyjrzeć
się krokodylom i rodzimej australijskiej dziczy. 

Dzień 17
Spływ rzeką  Daintree River.  Wyruszymy w pełną, całodniową przygodę do Cape Tribulation, gdzie lasy
tropikalne spotykają się z rafą. Spotkamy krokodyle w rejsie po  rzece   Daintree  i  wybierzemy  się
na  przejażdżkę    samochodem  terenowym  przez  las  deszczowy  wpisany  na  Listę Światowego
Dziedzictwa.   Skosztujemy   tradycyjny  australijski  grill  i  popijając  popołudniową  herbatę  w
towarzystwie wallabies. 

Dzień 18

Czas wolny. Odpoczynek przed droga powrotną do Airlie Beach. 



Czas  na  zakup  pamiątek, wysłanie kartek do znajomych. Dla chętnych loty widokowe nad Wielka Rafą Koralową i okolicznymi
Parkami Narodowymi.

Dzień 19

Wyjazd  z  Cairns  w  godzinach  nocnych  w  drogę  powrotną  do  Airlie  Beach  ,  gdzie  w  godzinach
przedpołudniowych oddamy samochody. Przelot do  Brisbane/Sydney skąd wrócimy do Kraju.

Dzień 20
Powrót do Warszawy


