


 

Sydney jest najstarszym, największym  

i (niektórzy mówią) najpiękniejszym miastem w 

Australii i słynnym ze swoich zabytków. 

Powstało wokół jednego z najbardziej 

olśniewających portów na świecie i nie ma 

wątpliwości, że jego Most Portowy i Opera 

zasługują na ogromne uznanie. Podczas 

naszego wyjazdu incentive poznamy 

legendarną urodę tego miasta, styl życia jego 

mieszkańców, odwiedzimy niesamowite Góry 

Błękitne i wypoczniemy na złocistej plaży 

Bondi. 

 

 

 

 



DZIEŃ 1: WARSZAWA- SYDNEY   

Spotkanie na lotnisku z pilotem na około 2 godziny przed wylotem. Po odprawie 

paszportowo – bagażowej, wylot do Sydney.   

  

DZIEŃ 2: SYDNEY Przylot do Sydney, powitanie na lotnisku przez polskojęzycznego 

przewodnika, transfer do  hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.    

  

DZIEŃ 3: SYDNEY  

Śniadanie. Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem – w programie:   

Chinatown, Darling Harbour, centrum miasta i dzielnica historyczna The Rocks, Mrs 

Macquarie’s Chair (z panoramicznym widokiem na  Operę w Sydney), port i Most Portowy 

(Harbour Bridge). Przejazd przez Woolloomooloo, Kings Cross i historyczną dzielnicę 

Paddington z jej wiktoriańskimi domami. Po drodze – przystanek na plaży Bondi oraz przy 

punkcie widokowym Gap. Powrót do hotelu, popołudnie przeznaczone na wypoczynek 

według własnego uznania.    

 



DZIEŃ 4: SYDNEY – OPERA I PORT 

Śniadanie. Przejazd minibusem z 

polskojęzycznym przewodnikiem do portu 

w Sydney. Prywatne zwiedzanie Opery w 

Sydney z przewodnikiem, a następnie rejs 

po porcie w Sydney (z polskojęzycznym 

przewodnikiem). Powrót do portu, lunch 

(na własny koszt), powrót do hotelu na 

nocleg (we własnym zakresie).    

  

DZIEŃ 5: GÓRY BŁĘKITNE  

Śniadanie. Wyjazd z hotelu minibusem z 

polskojęzycznym przewodnikiem na 

wycieczkę w Góry Błękitne. Przejazd 

najbardziej stromą kolejką na świecie do 

doliny Jamison, gdzie spędzimy trochę 

czasu z naszym przewodnikiem. Powrót 

kolejką gondolową Skyway na górę, skąd 

rozpościerają się panoramiczne widoki na 

dolinę. Dotrzemy do punktu widokowego 

Echo Point, skąd doskonale widać dolinę i 

formację skalną Trzy Siostry. Lunch (na 

własny koszt) w historycznej wiosce 

Leura, gdzie proponujemy zakupy w 

licznych tu butikach. Następnie spacer do 

wodospadów Wentworth Falls. Powrót 

minibusem z przewodnikiem do hotelu 

(podróż ok 2 godzin), czas wolny do 

wykorzystania według własnego uznania.   



DZIEŃ 6: SYDNEY - MANLY  

Śniadanie. Wyjazd z hotelu minibusem z polskojęzycznym przewodnikiem, przejazd przez Most 

Portowy do punktu widokowego Milsons Point, skąd można podziwiać panoramiczny widok na 

miasto, Most Portowy, Operę i Port w Sydney. Wizyta w Taronga Animal Park, gdzie będzie 

możliwość zobaczyć przedstawicieli australijskiej fauny – kangury, koale, wombaty, emu i inne. 

Następnie przejazd przez zamożne dzielnice mieszkalne w kierunku plaży Manly. Czas wolny na 

plażowanie i zakupy w okolicznych sklepach. Powrót do Sydney na pokładzie promu z Manly (30 

minutowy transfer z przewodnikiem). Powrót do hotelu, czas wolny do wykorzystania według 

własnego uznania.  

  

DZIEŃ 7: SYDNEY – TOBRUK FARM  

Śniadanie. Wyjazd z hotelu minibusem z polskojęzycznym przewodnikiem na farmę owiec – 

Tobruk Sheep Station (1,5 godz transfer), gdzie powita nas kowboj na koniu. Poznamy pracę 

psów pasterskich oraz proces strzyżenia owiec. Serwowana będzie poranna herbata z 

podpłomykami i złotym syropem oraz lunch barbecue. Po lunchu zobaczymy pokaz strzelania z 

bata przez kowbojów oraz rzucania bumerangiem - będzie nawet okazja spróbować swoich sił 

podczas lekcji. Powrót do hotelu, czas wolny do wykorzystania według własnego uznania.  



DZIEŃ 8-9: SYDNEY  

Śniadanie. Samodzielna wizyta w Akwarium w Sydney 

oraz wejście na platformę obserwacyjną Sydney Tower 

(bilety wstępu w cenie, do wykorzystania w ciągu 2 dni na 

obie atrakcje). Czas wolny do wykorzystania według 

własnego uznania. Proponujemy wizytę na targu sztuki i 

rękodzieła – Rocks Arts & Crafts market (we własnym 

zakresie).  

  

          Za dopłatą - możliwość zorganizowania 12-godzinnej     

           wycieczki do Doliny Hunter z wizytą w winnicach   

           Bimbadgen Estate i Tyrell’s oraz fabryce sera   

           połączonej z degustacją i 2-daniowym lunchem.    

  

DZIEŃ 10: SYDNEY - WARSZAWA  

Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Transfer na lotnisko z 

polskojęzycznym przewodnikiem, odprawa paszportowo-

bagażowa. Wylot do Polski - przelot z przesiadką.   

  

DZIEŃ 11: WARSZAWA  

Przylot do Warszawy, zakończenie imprezy.   

 


