NOVÝ ZÉLAND VŠEMI SMYSLY

Poznávací, Poznávací s turistikou, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
VLÁDA NOVÉHO ZÉLANDU UMOŽNUJE VSTUP NA NOVÝ ZÉLAND OČKOVANÝM CESTUJÍCÍM. Další testy před
cestou a na místě jsou uvedene v záložce cestovní a zdravotní doklady.
O výpravě na Nový Zéland, do jedné z nejvzdálenějších a zároveň nejkrásnějších destinací, sní snad každý. Není se čemu
divit. Krása téhle země vám vezme dech. A i přes velké vzdálenosti uvidíte při tomto zájezdu mnohá z nejatraktivnějších míst
Jižního i Severního ostrova. Program našeho zájezdu patří mezi konkurenčními k nejklidnějším a nejpodrobnějším.
Během tamního léta si Nový Zéland opravdu vychutnáme. Na Jižním ostrově strávíme 13 dní. Čekají nás impozantní
vrcholy Jižních Alp, ledovce spadající až na hranici deštných pralesů, členité mořské pobřeží s velrybami a delfíny, malebné
zálivy s plachetnicemi v Malborough, hlavolamy ve Wanace a kvetoucí údolí a fjordy Fiordlandu.
Během 7 dní procestujeme i Severní ostrov s aktivními sopkami, termálními jezery, bublajícím bahnem, gejzíry
a maorskými vesnicemi. Zde se budeme koupat na romantických plážích. Z přírody do civilizace se navrátíme
v metropoli rozložené na 48 sopečných kráterech – Aucklandu.
4x VSTUPNÉ V CENĚ.
Oproti konkurenčním zájezdům je dle zvyklostí CK Periscope během zájezdu dostatek času na krátké vycházky:
Kouzelnou oblast Malborough Sound plnouf jordů, ostrůvků a modrozelených zátok s bílými plachtami plachetnic si
vychutnáme při kratších vycházkách v přírodě.
Projdeme se po části slavného Queen Charlote Track s nádhernými výhledy.
Po příjezdu do pobřežního národního parku Abel Tasman procházka po Coast Track přes pabukové lesy na pobřeží,
vyhlídky na Tasmanovo moře.
Lehká túra k ledovci Rob Roy Glacier.
Svět činných sopek – NP Tongariro – možnost půldenní nebo celodenní túry v oblasti sopek, kde skončil legendární
prsten Pána prstenů.
Poloostrov Coromandel patří k nejkrásnějším místům Zélandu. Výhledy na Tichý oceán s dlouhými vlnami, koupání,
návštěva pláže s vyvěrající horkou vodou, pěšky po pláži ke slavné skalní bráně Cathedral Cove.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

16. 11. - 9. 12. 2023

24 dnů

149 000 Kč

letiště Praha, letiště Vídeň

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku s přestupy vč. letištních tax (výše ceny letenky bude uvedena později v nabídce zájezdu klientovi)
dopravu minibusem
20x ubytování (3. - 22. noc) ve dvoulůžkových pokojích hotelů a motelů (s vlastním WC a sprchou) a v prostorných
apartmánech s koupelnou, kuchyňkou a 2–3 ložnicemi, někde se snídaní
průvodce
4x vstupné (označeno červeně)
cestovní pojištění České pojišťovny a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
stravu (večeře 45–60 NZD/os./den)
další vstupné (300 NZD)
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další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
obsazení pokoje jednou osobou (cena bude upřesněna ): 15 000 Kč
POZNÁMKY:
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
●
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Let s mezipřistáními na Nový Zéland.
3. den: Přílet do Christchurch. Ubytování. Návštěva botanické zahrady nebo zajímavého interaktivního centra
Antarktidy (případně 4. den).
4. den: Christchurch – metropole Jižního ostrova, „nejangličtější město Nového Zélandu“. Stopy anglického vlivu turisté
naleznou téměř všude, od architektury budov, přes názvy ulic až po název města samotného. Odjezd severovýchodním
směrem typickou zemědělskou krajinou a krásnou přírodou.
5. den: Z městečka Kaikoura se vydáme na fakultativní plavbu po moři s pozorováním velryb. Setkání s vorvani,
a snad i s keporkaky, delfíny a albatrosy.
6. den: Kouzelnou oblast Malborough Sound plnou fjordů, ostrůvků a modrozelených zátok s bílými plachtami plachetnic
si vychutnáme při kratších vycházkách v přírodě. Projdeme se po části slavného Queen Charlote Track s nádhernými
výhledy.
7. den: Po příjezdu do pobřežního národního parku Abel Tasman procházka po Coast Track přes pabukové lesy na
pobřeží, vyhlídky na Tasmanovo moře. Pozorování mořských ptáků, a při troše štěstí i tuleňů nebo lvounů. Koupání na
zlatavých písečných plážích.
8. den: Během přesunu k západnímu pobřeží zavítáme na skok do NP Nelson Lakes. V oblasti městečka Murchison uvidíme
dravé řeky a vodopády v dramatických kaňonech. Visutý most a možnost jetboatingu na řece Buller River (fakultativně).
9. den: Dnes nejprve dosáhneme k Pancake Rocks u přímořského letoviska Punakaiki – bizarní skály ve tvaru palačinek
vytvořené rozdílným zvětráváním vápencovo-jílového pobřeží. Na dosah NP Paparoa projedeme pobřežní pralesy a vydáme
se opět na vycházku přírodou – procházka k vodopádu Bridal Veil v NP Arthur’s Pass.
10. den: Hokitika – město na pobřeží s nádhernými plážemi a možnostmi nákupu suvenýrů z cenného zeleného kamene
„pounamu“ (nefrit). Cesta do NP Westland – země vysokých horských štítů a hustých deštných pralesů. Svět sněhu a ledu:
ledovec Fox Glacier, možnost výletu helikoptérou nad ledovec.
11. den: Průjezd průsmykem Haast do Wanaky, ležící u stejnojmenného jezera. Puzzling World – bludiště a svět optických
klamů (vstupné je v ceně zájezdu).
12. den: Celodenní výlet do okolních hor Jižních Alp. Lehká túra k ledovci Rob Roy Glacier v údolí Matukituki.
13. den: Přejezd do bývalého zlatokopeckého městečka Arrow Town (prohlídka) a dále do turistického městečka Te
Anau s výhledy na hřebeny hor a jezero Te Anau.
14. den: Malebná cesta do NP Fiordland a nahlédnutí do jinak nedostupné krajiny fjordů a hor. Za pěkného počasí jedno
z nejkrásnějších míst na Zemi. Plavba po fjordu Milford Sound (vstupné je v ceně zájezdu).
15. den: Návrat do vnitrozemí. Queenstown – město adrenalinových sportů, rozložené na březích krásného jezera
Wakatipu a obklopené horskými hřebeny. Když bude dostatek času, výjezd lanovkou za výhledy. Odlet na Severní ostrov.
16. den: Dnes si prohlédneme hlavní město Nového Zélandu Wellington, mj. architektonicky zajímavý parlament,
národní muzeum Te Papa se simulátory zemětřesení a dalších přírodních živlů (vstupné je v ceně zájezdu). Můžeme též
vyjet na vyhlídkový vrchol Mt. Victoria. Navečer odjezd na ubytování.
17. den: Po cestě jen řídce obydlenými oblastmi se dostaneme na dohled NP Tongariro. Během dne se opět projdeme
v překrásné novozélandské přírodě. V závěru dne se podíváme do lyžařského centra Turoa pod nejvyšší horou Severního
ostrova Mt. Ruapehu.
18. den: Svět činných sopek – NP Tongariro – možnost půldenní nebo celodenní túry v oblasti sopek, kde skončil
legendární prsten Pána prstenů. Vodopády Huka.
19. den: Termální oblast Waiotapu – svět gejzírů a barevných horkých jezírek. Rotorua – město termálních pramenů
a maorské kultury.
20. den: Ke konci zájezdu se opět dostaneme k moři. Odpoledne přijedeme na poloostrov Coromandel, který patří
k nejkrásnějším místům Zélandu. Zvlněná zalesněná krajina nad plážemi, s výhledy na Tichý oceán s dlouhými vlnami,
vybízejícími k vodním hrátkám.
21. den: Koupání, návštěva pláže s vyvěrající horkou vodou, kde si vykopeme vlastní termální bazének, pěšky po pláži ke
slavné skalní bráně Cathedral Cove.
22. den: Nakonec si odpoledne a večer prohlédneme největší město Nového Zélandu Auckland. Metropole je postavená na
48 vyhaslých kráterech. Výlet na nejvyšší z nich Mt. Eden. Queen Street, vyhlídková věž Sky Tower (328 m), akvárium
a antarktická expozice Kelly Tarlton’s Underwater World se žraloky, rejnoky a tučňáky (vstupné je v ceně
zájezdu).
23. den: Rozloučení s Novým Zélandem, odlet z Aucklandu.
24. den: Po mezipřistáních přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Nového Zélandu bez víz na dobu maximálně 3
měsíců pobytu. K cestě na Nový Zéland je třeba cestovní pas s platností o 3 měsíce delší než je doba pobytu na Novém
Zélandu. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za
platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK
účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz
a www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu na Nový Zéland: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních
věcí ZDE. Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: Od 12. září 2022 se změnila pravidla návratu do ČR. Podrobné informace na webu
Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Od 12. září 2022 mohou všichni cestující přicestovat na NZ bez ohledu na
očkovací status proti Covid -19 a to bez povinnosti absolvovat karanténu, předložit negativní výsledek PCR či

antigenního testu před odletem. Cestujícím ze zahraničí je doporučeno absolvovat test na přítomnost koronaviru COVID 19
po příletu. Tento požadavek však již není povinný. Pro vstup na NZ je nutné vyplnit cestovní prohlášení.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,
podmínky vstupu se mohou měnit.

