TO NEJLEPŠÍ Z AUSTRÁLIE A TASMÁNIE
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Opět vám nabízíme cestu k protinožcům, kterou naši klienti již několikrát označili za nezapomenutelnou. Odpoutejte se od
starostí a nalaďte se na zážitky, které na jiných kontinentech nezažijete. Průvodcem vám bude opět Patrik Dekan, který už
v Austrálii strávil více jak dva roky svého života.
TASMÁNIE. Ostrovní šperk na jih od Austrálie. Krajina je neskutečně proměnlivá – chvíli se tváří jako Skotsko, pak jako
Portugalsko, jindy jako Nový Zéland. Každého cestovatele uchvátí svojí panenskou přírodou, dramatickým pobřežím, hustými
pralesy a majestátními horami s ledovcovými jezery. Příroda Tasmánie je chráněna zápisem do UNESCO. Žijí zde klokani,
tasmánský čert i ptakopysk.
RUDÝ STŘED ZEMĚ. ŽIVOT V „OUTBACKU“. Vnitrostátním přeletem se dostaneme do jiného světa. Vychutnejte si ten
kontrast! Alice Springs je městem v poušti a představí nám všechny atributy života v „outbacku“. Navštívíme starou
telegrafickou stanici, základnu „létajících doktorů“ (Flying Doctors), rudé srdce země – úžasný skalní monolit Uluru (Ayers
Rock), skalní homole Kata-Tjuta (The Olgas) a NP Watarrka.
QUEENSLAND. Sluncem prozářený stát má nejteplejší podnebí ze všech australských států a nabízí vše, co dělá Austrálii tak
turisticky přitažlivou: pouště i prosluněné pláže, krokodýly v řekách, hornická městečka ve vnitrozemí, pralesem
a úchvatnými vodopády obklopené město Cairns... A v neposlední řadě Velký bariérový útes, který místní právem nazývají
tím nejlepším místem k potápění na světě.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
Letenky z Prahy do Melbourne, přelety v Austrálii v rámci uvedeného programu a letenky z Cairns do Prahy, vše vč.
letištních tax a 1 odbaveného zavazadla
20x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelů nebo apartmánech s více ložnicemi
10x snídaně
dopravu na místě mikrobusem a terénními auty (v tzv. rudém středu)
trajekty v rámci uvedeného programu
vstupné do NP Uluru-Kata-Tjuta
plavba v Sydney
průvodce CK
cestovní pojištění České pojišťovny
pojištění CK
CENA NEOBSAHUJE:
další neuvedené služby, např. stravu
vstupné ve výši cca 600 AUD
PŘÍPLATKY:
obsazení pokoje jednou osobou (bude účtováno dle reality 2 měsíce před odletem): 25 000 Kč
nocleh před odjezdem 1lůžkový pokoj (1 lůžkový pokoj v hotelu Holiday Inn Praha): 2 400 Kč
nocleh před odjezdem 1lůžkový pokoj (2 lůžkový pokoj v hotelu Holiday Inn Praha): 2 700 Kč
parkování na letišti (parkování na 1 týden u hotelu Holiday Inn Praha): 750 Kč
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SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Na tento zájezd se nevztahuje věrnostní sleva.
Doplatek zájezdu 60 dní před odjezdem, tj. do 20. 8. 2019.
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 ČR s přestupy.
2. den: Přílet do Melbourne. Ubytování.
3. den: Prohlídka Melbourne (po Sydney druhé největší město Austrálie): Flinders Station, Federation Square, nejstarší část
Batman's Hill, čínská čtvrť Chinatown, projížďka historickou tramvají a výhled z mrakodrapu Eureka.
4. den: Ranní odjezd z Melbourne po jedné z nejkrásnějších scénických silnic světa – slavné Great Ocean Road. Bizarní
skalní útvary na pobřeží 12 apoštolů, London Bridge, nádherné pláže. Nocleh v oblasti Port Campbell.
5. den: Za dobrého počasí ranní focení 12 apoštolů, kdy jsou tyto skalní věže nejfotogeničtější. Národní park Otway s obřími
eukalypty a stezkou v korunách stromů. Návrat do Melbourne, ubytování u letiště.
6. den: Ranní odlet na Tasmánii. Přesun do nejstaršího národního parku Tasmánie Mt. Field. Úchvatné vodopády
(Russell Falls), procházka do údolí obřích stromů Karri (blahovičník Eucalyptus diversicolor), jeden z nejvyšších druhů
stromů na světě. Odpoledne jezero Dobson a procházka subalpínskou vegetací s endemickou palmou Richea pandanifolia.
Ubytování v největším městě Tasmánie – Hobart.
7. den: Celodenní výlet na ostrov Bruny, známý rozeklaným pobřežím s nádhernými plážemi a divokou přírodou. Možnost
3hodinové plavby ze zálivu Adventure Bay. Pozorování delfínů, velryb, lachtanů, albatrosů a dalšího mořského
ptactva a jejich hnízdišť v mořských útesech (cca 135 AUD/ dospělý, 85 AUD/dítě). Možnost ochutnávky ústřic, lokálních
sýrů a whisky. Návrat do Hobartu na ubytování.
8. den: Dopoledne nás čeká návštěva věznice v Port Arthur na Tasmanově poloostrově. Pirátská zátoka a vyhlídka
Eaglehawk Neck. Odpoledne přesun na ubytování do zátoky Bicheno, kde se můžeme fakultativně vydat na večerní
pozorování tučňáků (nutná rezervace předem, cca 40 AUD/ dosp., cca 20 AUD/dítě).
9. den: NP Freycinet a zátoka Wineglass Bay, jejíž tvar připomíná sklenici vína. Zdatnější se mohou vydat na horu Mt. Amos,
odkud se nám naskytnou nejkrásnější výhledy na místní zátoku. Možnost ochutnávky vín z místních vinic. Návrat na
ubytování do oblasti Hobart.
10. den: Brzo ráno odletíme do Sydney – největší město kontinentu Austrálie. Prohlídka – mj. starobylá část The Rocks,
impozantní budova Opery, Přístavní most, botanická zahrada. Projížďka lodí do Manly, nádherná panoramata města z paluby
lodi. Ubytování v Sydney na 3 noci.
11. den: Celodenní výlet do národního parku Blue Mountains. Slavná vyhlídka Tři sestry, krátká túra po okraji kaňonu
s vyhlídkami na vodopády. Fakultativně Scenic World – nejstrmější železnicí světa na dno kaňonu, unikátní lanovka nad
korunami stromů. Návrat do Sydney.
12. den: Východní pobřeží Sydney, skalnaté útesy Watsons Bay, koupání na slavné pláži Bondi. Odpoledne dle volby
skupiny návštěva Chinatown a čínských zahrad nebo možnost prohlédnout si obří akvárium v zátoce Darling Harbour.
Návštěva atraktivní rybí tržnice, možnost ochutnávky mořských plodů.
13. den: Přelet Alice Springs do tzv. rudého středu Austrálie. Půjčení aut 4x4. Návštěva národního parku Uluru - Kata
Tjuta, centrum domorodého národa Anangu, nenáročná procházka v okolí mystické „hory“ Uluru. Nezapomenutelný západ
slunce nad skalním monolitem, který každou minutu mění barvu. Ubytování v oblasti.
14. den: Ráno si přivstaneme na magický východ slunce nad Uluru. Přesun do oblasti obřích skalních hlav Kata Tjuta, kde se
projedeme stezkou Údolí větru. Návrat na ubytování.
15. den: Jedním z největších zážitků z celé naší cesty bude nejspíš oblast Kings Canyon (NP Watarrka), kde absolvujeme
procházku po okraji kaňonu a do „rajské zahrady“ Eden Garden, kde rostou endemické druhy cykasů. Na fantasticky
zbarvených skalních masívech se často vyhřívají pro nás exotické druhy ještěrek, varanů, scinků, agam a molochů
ostnitých.
16. den: Ráno se vydáme dále do vnitrozemí (do tzv. outbacku). Čeká nás přejezd nezpevněné cesty Larapinta trail, kde
využijeme naše 4WD auta. Zlatým hřebem cesty bude sjezd do prastarého říčního údolí Palm Valley v NP Finke Gorge.
Procházka mezi endemickými palmami rodu Livingstonie. Historické městečko Hermannsburg, neslavně známé misijní
stanicí tzv. ztracené generace Austrálců. Přejezd na ubytování, zpět v Alice Springs.
17. den: Dnes poznáme tradiční a modernizované ikony outbacku: navštívíme stanici tzv. létajících doktorů Flying
Doctors, „školu vzduchem“ pro děti žijící na vzdálených farmách (School Of The Air), historickou telegrafní stanici
a australskou ZOO – Desert park. Možnost nákupu originálních domorodých suvenýrů, návštěva galerií v Alice Spings.
18. den: Přelet na severovýchod do „zeleného“ státu Queensland. Tropické město Cairns (ubytování v oblasti Cairns na 4
noci). Odpolední procházka centrem města, pobřežní promenádou a návštěva nočního trhu Night Market.
19. den: Celodenní výlet na korálové útesy Great Barrrier Reef (fakultativně, cca 200 AUD/osoba), šnorchlování
v tropickém moři s pestrobarevnou škálou podmořského života. Návrat na ubytování.
20. den: Celodenní výlet do historického městečka Kuranda a na náhorní sopečnou plošinu Atherton Tablelands. Návštěva
domorodého centra Tjapukai Aboriginal Cultural Park s ukázkami tradičních tanců, kultury, umění a způsobů lovu (není
v ceně, cca 65 AUD/osoba). V Kurandě možnost nákupů na zdejších vyhlášených trzích s místní produkcí. Atherton
Tablelands – ochutnávka kávy na farmě (fakultativně). Krátká procházka mezi majestátními fíkovníky s největším
Cathedral Fig. Vodopády Milla Milla. Večer návrat na ubytování.
21. den: Dnes se dostaneme nejseverněji během našeho výletu k protinožcům. Navštívíme jeden z nejstarších pralesů
v NP Daintree, kde žijí vzácní kasuáři přilboví, a při troše štěstí je zahlédneme v jejich přirozeném prostředí. Na pobřeží se
projdeme unikátními porosty mangrovů. Odpoledne ochutnáme vynikající pralesní zmrzlinu (fakultativně). Dnešní výlet do
tropické přírody zakončíme návštěvou krásného mysu Cape Tribulation. Zahlédneme dnes konečně krokodýla? Večer
návrat na ubytování.
22. den: Odlet s přestupy.
23. den: Přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít platný cestovní doklad (cestovní pas) ČR a platné australské vízum.
Nejčastějším typem víz pro krátkodobé turistické/obchodní nevýdělečné cesty je tzv. eVisitor vízum, o které mohou držitelé
českých cestovních dokladů požádat bezplatně on-line: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/651-#. Žadatel vyplní
příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen emailem během několika hodin. Občania SR,
ktorí cestujú do Austrálie za účelom turistiky, návštevy príbuzných a obchodných aktivít, musia požiadať o víza „Visitor
visa“– Subclass 600, „Electronic Travel Authority visa“ – Subclass 601 alebo „eVisitor visa“ – Subclass 651.
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
Pro vstup do Austrálie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

