


KULINARNO-WINNA WYPRAWA PO NOWEJ ZELANDII 

Dzień 1: Warszawa – Auckland 
Przybycie na lotnisko w Warszawie na minimum dwie 
godziny przed wylotem. Odprawa paszportowo-
bagażowa, wylot do Auckland. 
  
Dzień 2: Przelot 
Przelot do Auckland. 



Dzień 3: Auckland  i półdniowa wycieczka po winnicach 
Przylot do Auckland. Spotkanie na lotnisku z przedstawicielem 
lokalnego kontrahenta. Podczas krótkiej przejażdżki dowiemy się 
kilku informacji na temat „Miasta Żeglarzy”, jak nieraz bywa 
nazywane Auckland. Zatrzymamy się na chwilę w okolicy Mt. Eden 
(wygasłego wulkanu), ze szczytu którego roztacza się wspaniały 
widok na panoramę miasta i okolic. Następnie przejedziemy przez 
eleganckie przedmieścia Parnell do portu w Auckland. 
W dzisiejszym dniu jest także zaplanowane półdniowe zwiedzanie 
miejscowych winnic, które zostały założone przez osadników z 
Europy. Smak tutejszego Chardonnay, Sauvignion Blanc czy Chein 
Blanc  jest zauważalnie inny niż ich odpowiedników ze starego 
kontynentu. 
Wycieczkę po winnicach rozpoczniemy od Matua Valley, gdzie 
opcjonalnie zjemy lunch w The Hunting Lodge (wymagana 
rezerwacja grupowa). Jest to idealne miejsce do pikników, ze 
wspaniałym ogrodem i wyśmienitymi potrawami. Restauracja 
serwuje jedne z najlepszych win w regionie. 
Kolejnym przystankiem będzie winnica Coopers Creek, jedna z 
najbardziej nagradzanych w regionie od 1989 r. 
Po powrocie do Auckland, podczas kolacji będziemy mieli okazję 
spróbować doskonałej nowozelandzkiej kuchni. Alternatywnie, 
proponujemy kolację w restauracji serwującej owoce morza lub 
nowootwartej Orbit Restaurant w Skytower. 



Dzień 4: Auckland – Waikato – Bay of Plenty – Rotorua 
Po śniadaniu przejazd do Bay of Plenty. Podczas drogi do Tauranga, będziemy jechać przez Waikato, 
gdzie zatrzymamy się na chwilę żeby zwiedzić winnicę Rongopai, w której produkowane są wina 
deserowe. Około południa dotrzemy do Tauranga, położonego nad brzegami Bay of Plenty. Opcjonalnie - 
lunch w bardzo atrakcyjnej restauracji Mills Reef Winery’s – w lokalu tym dania oraz wino serwowane są 
we wnętrzach w stylu ArtDeco, a całości dopełnia wspaniały ogród z palmami. 
Późnym popołudniem dotrzemy do Rotorua, miasta położonego nad jeziorem o tej samej nazwie. Jest ono 
ważnym ośrodkiem kultury Maorysów (znajduje się w nim jedyny maoryski teatr oraz wioska maoryska 
Thermal Village). W Rotorua znajduje się także park geotermalny Te Puia z gejzerem Pohutu, 
wyrzucającym strumienie pary i gorącej wody na wysokość do 20 metrów, 4 - 5 razy na godzinę. 
Zrelaksujemy się w termach Whakarewarewa, odwiedzimy wioskę maoryską, by w końcu zameldować się 
w naszym hotelu. 
 
Dzień 5: Rotorua 
Śniadanie. Będziemy dziś wieczorwm uczestniczyć w przyrządzaniu Hangi, tradycyjnego maoryskiego 
posiłku, do gotowania którego używa się gorących kamieni. Po uczcie, Maorysi zaprezentują ludowe 
śpiewy, gry i tańce (m.in. słynne Maori Haka), podczas których będziemy mogli poznać bliżej ich wspaniałą 
kulturę. 



Dzień 6: Rotorua – Hawkes Bay 
Po śniadaniu przejazd przez region winnic położonych nad 
Zatoką Hawkes’a. Cały dzień przeznaczony na poznawanie  
i degustacje miejscowych win. 
Odwiedzimy kilka wybranych winnic na równinach 
Heretaunga, gdzie weźmiemy udział w degustacji i zakupu 
miejscowych, wielokrotnie nagradzanych win. Region ten jest 
na czele przemysłu winiarskiego Nowej Zelandii, znany z 
produkcji najlepszych, najczęściej nagradzanych i nowych 
odmian wina w całym kraju. Będziemy próbować m.in. 
miejscowego Cabernet Sauvignion, Chardonnays i Rieslinga. 
Podczas dzisiejszej wycieczki zwiedzimy ok ¾ winnic regionu. 
Sugerujemy zatrzymać się zwłaszcza w Alpha Domus, Esk 
Valley Estate, Cross Roads Winery i Corbans Hawke’s Bay. 
Jeśli czas pozwoli, polecamy odwiedzenie muzeum wina 
(pierwszego w Nowej Zelandii) - McDonald Winery. W 
piwnicach urządzono wystawę, na której można obejrzeć 
maszyny i poznać bliżej proces wytwarzania wina dawniej i 
dziś. Na koniec dnia kolacja w jednej ze wspaniałych 
miejscowych restauracji-winiarni (opcjonalnie).  

Dzień 7: Hawke’s Bay – Martinborough  - Wellington 
Śniadanie. Dziś będziemy podróżować przez Martinborough w kierunku Wellington. W drodze krótki postój 
na degustację i lunch (opcjonalnie) w Wairarapa. Sugerujemy postój na lunch w Gladstone (winnica 
powstała 11 lat temu). Równina Gladstone słynie ze swoich lokalnych produktów, w tym wielokrotnie 
nagradzanych serów. Jeśli czas pozwoli to odwiedzimy ok 2/3 winnic regionu Wairarapa. 
Wczesnym wieczorem przyjazd do Wellington. Stolica chwali się wielką liczbą restauracji (w przeliczeniu na 
mieszkańca jest ich więcej niż w Nowym Jorku). W mieście można zjeść potrawy kuchni z całego Świata. 



Dzień 8: Wellington 
Śniadanie. Cały dzień przeznaczony na odpoczynek i relaks. 

Dzień 9: Wellington - Queenstown 
Po śniadaniu, transfer na lotnisko i przelot do Queenstown. 
Region Centralnego Otago jest jednym z najszybciej rozwijających się pod tym względem 
rejonów Nowej Zelandii. Wina pochodzące z tego regionu są unikalne, a obecny tu klimat 
kontynentalny sprawia, że są całkowicie odmienne od tych z innych regionów Nowej 
Zelandii. 
Queenstown zostało zasiedlone i rozbudowane przez Europejczyków, którzy poszukiwali 
złota i rolników w 1860 r. Obecnie dzięki swojej sławie, miasto jest nieformalną stolicą 
światowej przygody i sportów ekstremalnych. Kombinacja górskich szczytów i jeziora 
sprawia, że mamy tu do dyspozycji ponad 75 różnych atrakcji i zajęć o różnym stopniu 
trudności. 



 
 

Dzień 10:  Queenstown 
Nazywane „stolicą światowej przygody”, Queenstown 
oferuje zapierające dech w piersiach skoki na bungee, 
spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczkę górską, 
paralotnie i inne. Cały dzisiejszy dzień poświecimy na 
odpoczynek oraz odkrywanie niektórych atrakcji jakie 
oferuje nam miasto. 
Odwiedzimy również winnicę Felon Road, która posiada 
bardzo elegancką i prężnie działającą winiarnię. Jest 
ona znana z produkcji jednych z najwspanialszych win 
w kraju. 
Jeśli czas pozwoli, zatrzymamy się również w winnicy 
Olssen’s Garden. Jest ona więcej niż tylko winnicą – 
jest mekką miłośników wina z Nowej Zelandii. Około 
południa opuścimy Queenstown i udamy się w kierunku 
winnicy Gibson Valley na opcjonalny lunch. Winnica ta 
jest pierwszą komercyjną w Centralnym Otago i 
obejmuje jeden z największych obszarów w tym 
regionie. Z racji swojej renomy i powodzenia wśród 
turystów, właściciele dbają o to aby goście nie narzekali 
na brak atrakcji. Oprócz samego procesu produkcji wina 
na miejscu można również zjeść w miejscowej 
restauracji, a także zwiedzić potężny, 70 metrowy tunel 
w głębi góry. Po lunchu zwiedzanie Arrowtown, byłej 
kopalni z czasów gorączki złota oraz odkrywanie i 
poznawanie jak wyglądało życie codzienne 
poszukiwaczy złota w Nowej Zelandii. 



Dzień 11: Queenstown - Dunedin 
Do Dunedin dotrzemy wczesnym popołudniem. Miasto jest głównym ośrodkiem Otago, regionu znanego ze 
wspaniałych krajobrazów. Samo Dunedin jest położone wśród wzgórz pokrytych krzewami i dolinami na 
czele których znajduje się długi, naturalny port. 4 wieki temu dotarli tam pierwsi maoryscy osadnicy, jest 
obecnie miastem w którym ściera się historia i nowoczesność. Posiada unikalne połączenie bogactwa 
kultury, dzieła architektury i słynny rezerwat przyrody. Odbędziemy krótka przejażdżkę na półwysep Otago,  
miejsca gdzie chronione są Albatrosy oraz bardzo rzadkie pingwiny żółtookie. Kolonię tych ptaków 
odwiedzimy późnym popołudniem. Obie wycieczki odbędą się pod okiem wykwalifikowanego przewodnika 
po to, aby bezpiecznie zbliżyć się do gniazd bez zakłócania spokoju mieszkańców rezerwatu. Wieczorem 
powrót do Dunedin i zakwaterowanie w hotelu. 

Dzień 12: Dunedin - Christchurch 
Po śniadaniu wyruszymy w podróż na wschodnie wybrzeże do Christchurch. Zatrzymamy się po drodze 
aby obejrzeć głazy Moeraki (Moeraki Boulders) – grupę dużych, szarych i kulistych głazów, 
występujących na plaży Koehoke. Miniemy kilka niedużych miasteczek oraz zatrzymamy się na farmie 
Ashburton na lunch. Gospodarz oprowadzi nas po zagrodzie, a także zademonstruje jak strzyże się 
owce. Potem zjemy wspólnie domowy lunch z farmerem i jego rodziną. 
Do Christchurch przyjedziemy popołudniu. Resztę dnia poświęcimy na odpoczynek i relaks. Chętni 
będą mogli przejść się nad rzekę Avon lub odwiedzić jedną z miejscowych kawiarni. 



 
 

Dzień 15: Warszawa 
Przylot na lotnisko w Warszawie. Zakończenie świadczeń. 
 

Dzień 13: Christchurch 
Śniadanie. Cały dzień poświęcony jest na wypoczynek 
według własnego uznania. 

Dzień 14: Christchurch - Warszawa 
Po śniadaniu odwiedzimy Międzynarodowe Centrum 
Antarktyczne, w którym dowiemy się wielu ciekawych 
informacji na temat tego lodowego kontynentu. Około 
południa transfer na lotnisko w Christchurch skąd wylecimy 
do domu. 
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