
economy

intermediate

full siZe

minivan

program fully inclusive
• neomezené ujeté kilometry
• povinné ručení
• všechny daně a poplatky

Základní podmínky
Dovršených 25 let. Pro převzetí auta je
nutná kreditní (platební) karta, národní
i mezinárodní řidičský průkaz. Vrácení
auta na jiném místě lze za poplatek.  

Podrobné informace včetně údajů o
dalších programech a kategoriích vozů
žádejte v cestovní kanceláři.  

austrálie - nZ

Poznávací zájezdy do Austrálie a na
Nový Zéland jsou zaměřeny na maximál-
ní poznání přírodních zajímavostí, kul-
turně spo lečenských zvyklostí 
s ohledem na kvalitu ubytování,  stravo -
vání a pohodlí cestování. 

ubytování
Ubytování je na poznávacích zájezdech
zajištěno v hotelech kategorie 3*.
Pokoje jsou standardně vyba veny klima-
tiza cí, televizí a vlast ním sociálním zaří-
zením, některé rychlovar nou konvicí. Ve
většině ubytovacích míst je k dispo zi ci
bazén a restaurace s barem. Pro účast-
níky poznávacích zájezdů je každý den
zajištěna snídaně.

stravování a nápoje
Ceny poznávacích zájezdů do Austrálie a
na Nový Zéland zahrnují snídaně, které
jsou převážně typu „conti nental“ (tou-
stový chléb, máslo, marmeláda, med,
džus a káva nebo čaj), v některých ho-
telech pří pad ně tzv. full English (na víc
opečená slani na a míchaná vajíčka).
Většina hotelů nabízí mož nost poveče-
řet v místní restau raci. Ceny se pohybu-
jí okolo 20,- AUD za jídlo bez nápojů.
Nealkoholické nápoje koupíte za 
3,- AUD, káva stojí cca 3,- AUD. Pivo
místních značek se koupí za 5,- AUD v
restauraci, ve speciálních obchodech
(Bottle shop) za 2 – 33,- AUD.

doprava
Doprava v Austrálii a na Novém Zélandu
je pro zájezdy zajištěna v pohodlných
autobusech, v případě menších skupin
pak i v 15-ti či 8-mi místných minibu-
sech nebo i menších vozech.

celní pŘedpisy a víZa
Na území Austrálie a No vého Zélandu se
nesmějí dovážet po traviny! Občané ČR
v současné době potřebují pro vstup do
Austrálie platné vízum - respektive 
elektronickou autorizaci. Internetový
formulář naleznete na webové stránce
australského imigračního úřadu, ale na-
še cestovní kancelář tuto žádost ráda
vyřídí za Vás. Vízová povinnost pro krát-
kodobé návštěvy Nového Zélandu za ú-

čelem turistiky byla pro občany České 
a Slovenské republiky zrušena.

kdy cestovat
Austrálii a Nový Zéland můžete navštívit
prakticky kdykoliv. Je však nutné si uvě-
domit klimatickou rozdílnost jed-notli-
vých částí tohoto nesmírně rozlehlého ú-
zemí. Jižní státy navštívíme nejlépe v lé-
tě (prosinec až únor). Naopak v centrál-
ních oblastech kontinentu panují v této
době velká horka a na severu vrcholí ob-
dobí dešťů. V zimě (červen až srpen) mí-
ří lidé k tropickému severu a do středu
konti nentu. Extrémní horka střídají  slu-
neční dny, v noci se přidají mrazivé no-
ci, ostatně takhle to chodí na pouštích
od nepaměti. S chladem rovněž  ubyde
obtížného hmyzu. Na jihu se v téhle do-
bě rozbíhá zimní sezona přející zejména
lyžařům. Jaro a podzim se hodí pro krát-
kodobou návštěvu nejvíce. Drtivá větši-
na zajímavějších míst je otevřena, klima
stabilní bez nebezpečí výkyvů. 

cestovní dokumenty
Platný cestovní pas s vízem – respektive
elektronickou autorizací (zajistí CK za
poplatek 1.000,- Kč) je pro vstup do
Austrálie nezbytný. V ceně zájezdu není
zahrnuto pojištění léčebných výloh v za-
hraničí (PLVZ). Jste pojištěni (včetně
zavazadel) pouze leteckým doprav cem.
PLV lze zajistit individuálně, rozhodně
tak učiňte! Nabízíme PLVZ 
u Kooperativy, České pojišťovny nebo
Evropské Cestovní Pojišťovny. Pokud si
(PLVZ) sjednáte u nás, dostanete doku-
menty s letenkou a dalším hmotným od-
bavením před odletem na letišti.

elektŘina
Austrálie i Nový Zéland používají systém
220 V/50 Hz s odlišným tvarem zásuvek
než se používají v ČR.  Pří stroje  potře-
bují  redukci, kterou lze kou pit v obcho -
dech s elektronikou, nebo omezeně půj-
čit u průvodce. Na všech mezinárodních 
letištích lze koupit univerzální redukci.

čas
Austrálie má tři časové zóny: Východní
standardní čas (Eastern Standard Time –

EST) platí v Novém Jižním
Walesu, v teritoriu austral -
ské metropole, ve Viktorii,
Tasmánii a v Queenslandu.
Ve státu Jižní Austrálie a v
Sever-ním teritoriu platí
centrální standardní čas
(Central Standard Time –
CST, -1/2 hodiny oproti
EST) a ve státu Západní
Austrálie pak západní
standardní čas (Western
Standard Time – WST, -2
hodiny oproti EST). Od říj-
na do března platí s výjim-

kou Západní Austrálie a Severního teri -
toria letní čas. Podle ročního období je
australský místní čas o 8 až 10 hodin na-
před proti času středoevropskému.

cestování autem
K řízení vozidla stačí platný národní ři-
dičský průkaz doplněný mezinárodním.
Pozor, jezdí se vlevo! Avšak provoz je
plynulý a na občasné zaváhání řidiče –
turisty jsou tady zvyklí. Ve městech je
povolena rychlost 60 km/hod, mimo
města 100 km/hod, na dálnicích 110 –
120 km/hod. Jízdu v noci nedoporučuje-
me kvůli kloka nům, které přitahují svět-
la reflektorů.

víte že...
• ručně psaná sedmička není přeškrt -
nutá jako evropská. Vypadá jako jed-
nička. Ta je jen čárou bez zobáčku

• v taxi sedí zákazník většinou vzadu

• vodní vír se při vypouštění umyvadla 
točí na druhou stranu 

• slunce je v poledne na severu

Uvedené informace jsou platné pro 
území obou států, pokud to není u té-
matu uvedeno jinak.

Šťastnou cestu a šťastný návrat...

informace a rady na cestu

pronájem voZŮ v austrálii

kategorie program 1-7 dnŮ 7 a více dnŮ

economy fully inclusive 1.350,- Kč/den 1.100,- Kč/den

intermediate fully inclusive 1.600,- Kč/den 1.460,- Kč/den

full siZe fully inclusive 1.890,- Kč/den 1.580,- Kč/den

minivan fully inclusive 2.690,- Kč/den 2.290,- Kč/den




