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Příroda této země je nesmírně pestrá. Divoké pobřeží, pláně pokryté zelenými koberci se stády ovcí.
Hory a ledovce či azurová jezera a fjordy...

TERMÍNY A CENA

nejpestřejší termální oblast
oblast aktivních vulkánů
krajina filmového Pána prstenů
národní park Abel Tasman bez kompromisů

expozicí a kolonií tučňáků, a také nejvyšší věž jižní hemisféry Sky Tower. Nocleh v Aucklandu.

5. DEN HOBBITON
Odjezd do centra termální činnosti Rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry. Po cestě navštívíme
Hobbiton, vesničku, která svým půvabem nadchne nejen milovníky Tolkienovy trilogie. Prohlídka
natáčecích míst Pána prstenů zahrnuta. Nocleh v Rotorua.

6. DEN ROTORUA
Prohlídka termální oblasti Whakarewarewa a malebného městečka Rotorua. Den můžete zakončit
stylově v Polynéských lázních. Nocleh v Rotorua.

7. DEN WAI-O-TAPU – TURANGI
Snídaně. Cestou k jezeru Taupo navštívíme nejbarevnější termální oblast Nového Zélandu Wai-O-Tapu.
Dále pokračujeme kolem vodopádů Huka Falls a jezera Taupo k NP Tongariro, nocleh.

8. DEN TONGARIRO N.P.
Výlet do okolí aktivních sopek v Národním parku Tongariro, případně možnost letu nad horou –
respektive činným vulkánem Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do Wellingtonu, ubytování, nocleh.

9. DEN WELLINGTON
Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt. Victoria. Zájemci mohou navštívit národní muzeum, jehož
expozice o historii a přírodě zodpoví všechny otázky o Novém Zélandu. Nocleh ve Wellingtonu.

10. DEN PŘEJEZD NA JIŽNÍ OSTROV
Plavba trajektem na Jižní ostrov Nového Zélandu. Průjezd nejproslulejší oblastí Sauvignon Blanc nového
světa (Malbourough). Přejezd do Nelsonu v zálivu Tasman Bay a krátka prohlídka města.

11. DEN ABEL TASMAN NP
Brzy ráno přejezd do Kaiteriteri, odkud se lodí a pak pěšky formou působivé procházky vydáme na
prohlidku podmanivých scenerií NP Abel Tasman. Nocleh Nelson.

12. DEN NELSON - GREYMOUNTH
Odjezd z Nelsonu směr NP Nelson Lakes. Průjezd scenickou oblastí Buller Gorge. Nocleh Greymounth.

13. DEN FRANZ JOSEF & FOX GLACIER
Podél tropického pobřeží ostrova se vydáme do Hokitiky, centra nefritového řezbářství, které sehrálo
významnou roli při utváření maorské kultury. Cesta přes zapomenuté zlatokopecké osady Ross a Hari
Hari nás přivede k neskutečně působivému údolí ledovce Franz Josef a nakonec i k samotné prohlídce
nedalekého ledovce Fox Glacier, který ústí těsně nad úrovní hladiny moře, ale který přitom na 13km pouti
k zemi padá z výšky 2.600 m. Zdejší horská údolí a husté lesy jsou domovem rozkošných kiviů a
chytrého kea, jediného horského papouška Nového Zélandu.

14. DEN FOX GLACIER – QUEENSTOWN
Dopoledne doporučujeme let helikoptérou nad některým z ledovců (fakultativně). Přejezd napříč
podmanivou krajinou rezervace Mount Aspiring s kulisou Novozélandských Alp a mnoha horskými
jezery do kouzelného Queenstownu, srdce adrenalinových sportů a vyhlášených vín.

15. DEN QUEENSTOWN
Prohlídka Queenstownu s možností plavby parníkem TSS Earnslaw po jezeře Wakatipu nebo výletu
lanovkou na vrchol Bob's Peak (obojí fakultativně), kde se otevře ten pravý výhled na město a jeho
úžasné okolí. Rovnež se podíváme do blízkého Arrowtownu, jenž je živou připomínkou bouřlivé éry zlaté
horečky a také k mostu Kawarau Bridge, kde začal fenomén bungee jumpingu. Nabídka aktivit je
pestřejší: od závěsného létání, po jízdu raftem na divoké vodě či zběsilý “let” na proudovém člunu
skalními soutěskami Shotover River. Nocleh v Queenstownu.

16. DEN MILFORD SOUND
Prostor pro aktivity v Queenstownu. Zájemci však mohou podniknout cestu výpravnou krajinou k fjordu
Milford Sound nebo Doubtfull Sound s úžasnou plavbou lodí k samotnému hrdlu Tasmanova moře s
fascinující krajinou a vodopády (fakultativně). Nocleh v Queenstownu.

17. DEN ODLET DO PRAHY
Transfer na letiště, odlet do Aucklandu a do Prahy.

18. DEN PŘÍLET DO PRAHY

Termíny a ceny
Termín

Stav

Počet dní

Osoby

Cena

28. 10. - 14. 11. 2019

uzavřeno

18 dní / 14 nocí

1

133 990,-

19. 11. - 06. 12. 2019

volno

18 dní / 14 nocí

1

133 990,-

10. 02. - 27. 02. 2020

volno

18 dní / 14 nocí

1

133 990,-

03. 03. - 20. 03. 2020

volno

18 dní / 14 nocí

1

133 990,-

26. 10. - 12. 11. 2020

volno

18 dní / 14 nocí

1

133 990,-

17. 11. - 04. 12. 2020

volno

18 dní / 14 nocí

1

133 990,-

Objednat

Zobrazit všechny termíny

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu včetně letištních poplatků
14x nocleh kategorie 3* se snídaní
dopravu autobusem, minibusem či vozem
služby českého průvodce
vstup na vyhlídkovou věž v Aucklandu
vstup do antarktické polární expozice s kolonií tučňáků v Aucklandu
vstup do Hobbitonu
vstup do termální oblasti Wai-O-Tapu a Whakarewarewa
vstup a plavba do NP Abel Tasman

Cena nezahrnuje:
fakultativní vstupy a výlety
spropitné
strava (vyjma snídaní)

Informace o ceně:
Minimum: 12 osob

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?
Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.
Info k zájezdu
Víza a dokumenty
Letenka & přílet
Pojištění
Ubytování

Stravování a nápoje
Alkohol
Doprava
Kdy cestovat
Vybavení na cestu
Peníze & karty
Výdaje
Spropitné
Telefonování
Elektřina
Zastupitelské úřady
Nový Zéland v kostce

Víza a dokumenty
Nový Zéland: vízová povinnost pro krátkodobé návštěvy Nového Zélandu za účelem turistiky byla pro
občany ČR/SR zrušena. Nicméně, od října 2019 plánuje země rovněž zavést elektronickou autorizaci. O
průběhu a podrobnostech nového systému Vás budeme informovat

Letenka & přílet
Rady pro odbavení při odletu: Vzhledem k situaci v letecké dopravě doporučujeme dbát nařízení pro
pohyb osob a zavazadel na letištích a počítat s delší dobou potřebnou pro odbavení včetně důkladné
osobní prohlídky. Pro plynulé odbavení zavazadel a vyzvednutí palubní vstupenky se dostavte na letiště
cca. 2 až 2,5 h. před odletem. Zavazadla si označte, štítky – jsou k dispozici v odbavovacích obálkách
nebo u přepážky letecké společnosti. Adresu hotelu, v němž strávíte první noc, obdržíte s odbavením na
letišti v den odletu.
Zavazadla: celková váha hlavních zavazadel by neměla překročit 23 kg, v případě Business Class 30 kg.
U příručních zavazadel činí váhový limit 8 kg a maximální součet rozměrů všech tří rozměrů zavazadla
nesmí překročit 115 cm. V případě příručních zavazadel v Business Class činí váhový limit 18 kg. a
maximální součet rozměrů všech tří rozměrů zavazadla nesmí překročit 115 cm.
Ztráta zavazadla: V případě poškození či ztráty zavazadla během letů se ihned na místě obraťte na
přepážku reklamací zavazadel a vyplňte reklamační list. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
Letecká společnost dopraví zpožděné zavazadlo do místa Vašeho ubytování, ztracené zavazadlo
případně finančně odškodní.
Zmeškání letu: Pokud zmeškáte odlet letu (první nebo navazující), neprodleně se odeberte k přepážce
letecké společnosti, s níž jste měli letět. Společnost Vás naknihuje na nejbližší možný let. Pokud není
společnost zastoupena na letišti přímo, nebo přes aliančního partnera, přebírá zastoupení místní
(národní) letecká společnost. Nebude-li tedy například v Londýně zastoupena společnost KLM, ani žádný
z aliančních partnerů, obrátíte se na British Airways. V zásadě mohou nastat dvě situace:
1. Let nestihnete vinou zpoždění letu, živelné pohromy, teroristického útoku apod. - v takovém případě
hradí poplatky za překnihování na další možný let příslušná letecká společnost.
2. Let nestihnete vlastní vinou, např. zaspáním, pozdním příchodem, nedodržením bezpečnostních
předpisů, nedodržením vstupních formalit apod. - v takovém případě všechny poplatky spojené s
překnihováním na další možný let hradíte sami.
Pohotovost 24h
v případě jakýcholi potíží při letecké přepravě se můžete obrátit na naší 24h hot-line:

+420 724 626 766
Po-Pá 18:00-08:00
Pá-Po 18:00-08:00 (včetně svátků)
+420 233 377 711
Po-Pá 09:00 - 18:00
Vstup do země: před přistáním na Novém Zélandu vyplníte příletové formuláře, které dostanete během
letu. Pečlivé vyplnění může příznivě ovlivnit hladký průběh vstupních formalit. Kopie formulářů s
instrukcemi dostanete v obálce na letišti před odletem. Po příletu projdete pasovou kontrolou. Úředníci
se mohou zajímat o účel cesty (odpovíte "TURIST"), zpáteční letenku či finanční prostředky. Vyzvednete
zavazadla a projdete celní kontrolou.
Celní předpisy: na území Nového Zélandu se nesmějí dovážet potraviny!

Pojištění
V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLVZ). Jste pojištěni (včetně
zavazadel) pouze leteckým dopravcem. PLVZ lze zajistit individuálně, rozhodně tak učiňte! Nabízíme
pojištění u Allianz, České pojišťovny nebo Evropské Cestovní Pojišťovny. Pokud si pojištění sjednáte u
nás, dostanete dokumenty s letenkou a dalším hmotným odbavením před odletem na letišti.

Ubytování
Ubytování je na poznávacích zájezdech zajištěno v hotelech kategorie 3*. Pokoje jsou standardně
vybaveny klimatizací, televizí a vlastním sociálním zařízením, některé rychlovarnou konvicí. Ve většině
ubytovacích míst je k dispozici bazén a restaurace s barem. Pro účastníky poznávacích zájezdů je každý
den zajištěna snídaně.

Stravování a nápoje
Ceny poznávacích zájezdů na Nový Zéland zahrnují snídaně, které jsou převážně typu „continental“
(toustový chléb, máslo, marmeláda, med, džus a káva nebo čaj), v některých hotelech případně tzv. full
English (navíc opečená slanina a míchaná vajíčka). Většina hotelů nabízí možnost povečeřet v místní
restauraci. Ceny se pohybují okolo $20 za jídlo bez nápojů.
Nápoje Nový Zéland: ceny nealkoholických nápojů a kávy se pohybují okolo $3 pivo místních značek
(Pilot Bay, Southern Gold) stojí cca $3,50 – 6 v restauraci, ve speciálních obchodech (Bottle shop) cca
$3. Voda z vodovodu je pitná.

Alkohol
V běžných obchodech na Novém Zélandou alkoholické nápoje nekoupíte!

Doprava
Doprava na Novém Zélandu je pro zájezdy zajištěna v pohodlných autobusech, v případě menších
skupin pak i v 8-mi až 15-ti místných minibusech/ nebo i menších vozech.

Kdy cestovat
Austrálii a Nový Zéland můžete navštívit prakticky kdykoliv. Je však nutné si uvědomit klimatickou
rozdílnost jednotlivých částí tohoto nesmírně rozlehlého území. Jižní státy navštívíme nejlépe v létě
(prosinec až únor). Naopak v centrálních oblastech kontinentu panují v této době velká horka a na
severu vrcholí období dešťů. V zimě (červen až srpen) míří lidé k tropickému severu a do středu
kontinentu. Extrémní horka střídají sluneční dny, v noci se přidají mrazivé noci, ostatně takhle to chodí
na pouštích od nepaměti. S chladem rovněž ubyde obtížného hmyzu. Na jihu se v téhle době rozbíhá
zimní sezona přející zejména lyžařům. Jaro a podzim se hodí pro krátkodobou návštěvu nejvíce. Drtivá
většina zajímavějších míst je otevřena, klima stabilní bez nebezpečí výkyvů.

Vybavení na cestu
Při výběru dávejte přednost nemačkavému pohodlnému oblečení a obutí vhodné pro krátké výlety.
Z důvodu poznání velkého území a s tím související změny podnebí a nadmořské výšky, doporučujeme
počítat jak s počasím typickým pro velmi teplé babí léto tak i s náhlým ochlazením a deštěm a pro tuto
možnost se vybavit i teplejším oblečením. Doporučujeme vybavit se opalovacím krémem s vyšším UV
faktorem a kvalitními slunečními brýlemi kvůli zvýšené intenzitě slunečního záření v této oblasti.
Orientační seznam věcí: dlouhé kalhoty, krátké kalhoty nebo kraťasy, několik triček, lehká nepromokavá
bunda, teplejší mikina, lehký svetr, čepice nebo klobouk, pohodlné tenisky a sandály, plavky, sluneční
brýle, krém na opalování, hygienické potřeby – toaletní papír není nutný, osobní léky, mapy a průvodce
(není nutné - k dispozici je česky mluvící průvodce).

Peníze & karty
Používanou měnou je novozélandský dolar (NZD). Měnu získáte v některých bankách v ČR či běžně v
australských a novozélandských bankách a směnárnách anebo výběrem hotovosti z ATM (Automatic
Teller Machine).
Platební karty: Nejznámějšími kreditními kartami (Visa, Mastercard, American Express, atd.) lze platit
téměř všude.

Výdaje
Na skromnou stravu a další nutné výdaje stačí okolo $300-500/os,

Spropitné
Řidiči autobusů (pouze zájezdových) se obvykle platí $3/os/den. Spropitné je velmi důležité, neboť je
součástí řidičových příjmů. Při autobusových zájezdech ESO travel bude českým průvodcem rozdána
mezi účástníky obálka, kteří do ní přispějí svým dílem. Průvodce pak částku předá řidiči. Spropitné pro
českého průvodce je veskrze dobrovolné.

Telefonování
dobrého spojení s ČR dosáhnete pomocí telefonní karty zakoupené přímo na Novém Zélandu. Dovoláte
se též z pouličního automatu. Všechny české systémy mobilních telefonů GSM na Novém Zélandu
fungují, nutné je mít zajištěn. roaming. Ohledně cen a telefonování kontaktujte svého mobilního
operátora. Do ČR je možné posílat sms zprávy.

Elektřina
Nový Zéland používá systém 220 V/50 Hz s odlišným tvarem zásuvek, než se používají v ČR. Přístroje
potřebují redukci, kterou lze koupit v obchodech s elektronikou, nebo omezeně půjčit u průvodce. Na
všech mezinárodních letištích lze koupit univerzální redukci.

Zastupitelské úřady
Velvyslanectví ČR, Canberra (Austrálie & Nový Zéland)
8 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra
Telefon: +61/2/62901386
Nouzová linka: +61 418 262 289 | při volání ze zahraničí, 0418 262 289
canberra@embassy.mzv.cz | www.mzv.cz/canberra
Diplomatická působnost: Australské společenství, Republika Fidži, Nový Zéland, Nezavislý stát Samoa,
Šalomounovy ostrovy, Království Tonga, Republika Vanuatu a Cookovy ostrovy.
po-pá 8.45-17.15
Generální konzulát Sydney (působnost Austrálie & Nový Zéland)
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030 Sydney
Telefon: +61 2 95810111
Nouzová linka 0061/411895954
sydney@embassy.mzv.cz | Web: www.mzv.cz/sydney
po-pá 07.45-16.15 | st 09.00-11.30, čt 09.00-11.30, 13.30-15.30
Nový Zéland - Honorární generální konzulát Auckland
Level 1, 110 Customs Street West, P.O.Box 106-740, 1010 Auckland
Telefon: +64 9 306 5883
auckland@honorary.mzv.cz a gregory@acllaw.co.nz
po-pá 09.00 - 17.00 hod.

Nový Zéland v kostce
Oficiální název: New Zealand – Nový Zéland
Rozloha: 270 534 km2
Počet obyvatel: 4 095 000, původní obyvatelé (Maoři) tvoří dnes přibližně 10 % obyvatelstva, které
je převážně indoevropského původu. Na Novém Zélandu jsou však zastoupeny i další kultury a
etnika. K nejpočetnějším patří Asiaté a přistěhovalci z Oceánie.
Hlavní město: Wellington (430.000 obyvatel)
Politické zřízení: konstituční monarchie | země se skládá ze 16 správních oblastí. Severní ostrov:
Northland, Auckland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, Hawkes Bay, Manawatu, Wanganui,
Taranaki, Wellington; Jižní ostrov: Nelson, Marlborough, West Coast, Canterbury, Otago,
Southland. Hlavou státu je britská královna Alžběta II., zastoupená generálním guvernérem
(Anand Satyanand). Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament (Dům reprezentantů).
Nejsilnějšími stranami jsou: Strana práce (LP), Národní strana (NP) Strana "New Zealand First" –
tato strana je z velké části složená z maorských zástupců. Své zastoupení mají Maoři zajištěno
také díky jim ústavou "rezervovaným" 7 křeslům.
Úřední jazyk: angličtina, maorština
Měna: novozélandský dolar (NZD) = 100 centů
Náboženství: křesťané 60 % / bez vyznání 30 % / jiné vyznání 4 % / odmítlo odpovědět 6 %
Délka života: muži – 74 let / ženy – 80 let
Podnebí: mírné, na pobřeží velmi vlhké, ve vnitrozemí kontinentálně suché, na severu téměř
subtropické klima
Nejvyšší bod: Aoraki/Mount Cook 3764 m. n. m.
Krajina: velkou část území pokrývají hory, které jsou na Jižním ostrově přibližně o tisíc metrů
vyšší, než hory na Severního ostrova. Jižní ostrov pokrývají z části ledovce, jejichž ústup dal
vzniknout četným jezerům. Horniny převážně vulkanického původu tvoří na Severním ostrově
velmi členitou krajinu s jezery, gejzíry, horkými prameny a sopkami. Na tomto ostrově se nachází
rovněž území s nejúrodnější půdou (říční terasy, roztroušené nížiny).
Časový posun: letní čas + 11 hodin / zimní čas + 12 hodín
Vlajka: vlajka Nového Zélandu byla přijata 12. června 1902 skládá se ze tří částí – britská Union
Jack připomíná historickou vazbu na Velkou Británii, souhvězdí Jižní kříž, které lze spatřit jen na
jižní polokouli poukazuje na geografickou polohu této odlehlé země, modré pozadí symbolizuje
věčně modré moře a oblohu
Národní symboly: kapradina stříbra (Cyathea dealbata), strom kowhai (Sophora microphylla)

Kontakt
tel 233 377 711
fax 233 777 716
info@esotravel.cz
skype labudova.exotika
po - pá 9:00 - 18:00
Korunovační 22
170 00 Praha 7
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