INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU

418 NOVÝ ZÉLAND
CHARAKTERISTIKA AKCE
CK Livingstone se specializuje především na zájezdy cestovatelské, poznávací. Akce jsou svým zaměřením co
nejpestřejší a chtějí poskytnout co nejpodrobnější obrázek o životě u protinožců. Vzhledem ke značné rozloze
oblasti se lze jen velmi obtížně seznámit při jedné cestě se vším zajímavým, ale vybrali jsme pro vás ty nejhezčí
lokality, kde budete za pomoci průvodce seznámeni se všemi aspekty života na Novém Zélandu, s místní unikátní
přírodou a maorskou kulturou. Zájezd je v relativně pohodovém tempu s důrazem na hlubší zážitky. Přesto
budeme nuceni absolvovat několik delších přejezdů. Odměnou vám bude všestranný obrázek o této zemi.
Nejvíce času strávíte poznáváním unikátní exotické přírody s pěšími vycházkami a túrami (obvykle krátké až
tříhodinové vycházky, jedna celodenní túra – tu není nutné absolvovat, necítíte-li se na ni), pak poznáváním
maorské kultury a pobytem u moře.

K PROGRAMU
Naší snahou je, abyste měli možnost čas, který je k dispozici, využít maximálně. Naplánován je proto program
bez velkých rezerv. Přesto si každý volno může udělat po dohodě s průvodcem. Je to jediná možnost, jak vyhovět
všem: těm, kteří mají zájem využít aktivně veškerý volný čas, i těm, kdo mají rádi volnější tempo.
S ohledem na počasí je nutné počítat s tím, že návštěva míst uvedených v programu může být nahrazena za
podobná místa stejné poznávací a zážitkové kvality. Stejně je tomu v případě fakultativních aktivit, které jsou
plně závislé na aktuálním počasí v době návštěvy konkrétních lokalit a také dynamice skupiny. Děkujeme za
pochopení. Průvodci a organizátoři této akce jsou naši partneři dlouhodobě žijící a podnikající v cestovním
ruchu na Novém Zélandu. Jsou znalí místního prostředí a ochotně zodpoví na místě vaše dotazy.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky)
s minimálně 2 volnými stránkami (pozor, na stránce nesmí být ani propité razítko z předchozích stránek). Je
vhodné vzít si s sebou fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 rezervní fotografie pasového formátu
(např. pro případ ztráty nebo krádeže pasu), případně zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními
údaji na vlastní e-mail – budete ji tak mít vždy po ruce. Pokud vlastníte dva pasy, doporučujeme si je oba vzít
s sebou a každý uložit na jiné místo.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR:
•

Nový Zéland: bezvízový styk

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do
navštívených zemí.

CO VZÍT S SEBOU
Jelikož se jedná o poznávací zájezd, při kterém se téměř každý den nocuje na jiném místě, je praktické vzít si s
sebou jen to nejnutnější. Při výběru dávejte přednost pohodlnému oblečení.
Zavazadla: V letadlech na cestě do destinace (mezinárodní lety) bývá povoleno maximálně 1 odbavené
zavazadlo do celkové váhy 23-30kg a příruční zavazadlo do 7kg. Váhový limit na vnitrostátním přeletu v rámci
programu (přelet mezi Severním a Jižním ostrovem) jsou nižší a jsou stanoveny na 20 kg/osoba odbavené
zavazadlo + 7 kg/osoba příruční zavazadlo. Omezené množství místa je i v automobilu, proto s sebou neberte
objemná a neskladná zavazadla. Část zavazadel budete muset mít pod sedadly, ne vždy jsou vozidla vybavena
přihrádkami nad sedadly.

ADRESA
Livingstone s.r.o.
Marešova 14
602 00 Brno

TELEFON
+420 542 214 542
+420 603 877 182

EMAIL A WEB
info@livingstone.cz
www.livingstone.cz
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Minimalizujte proto svoje zavazadla. Akce je turistickou akcí, neberte zbytečné rezervy. Prádlo lze během cesty
vyprat (v ruce nebo v pračkách přímo v některých ubytovacích místech za poplatek cca 3 NZD), chybějící věci se
dají na cestách přikoupit. Doporučujeme vzít s sebou na cestu 2 zavazadla:
Hlavní zavazadlo: Ideálně kufr na kolečkách střední velikosti na ukládání a převážení věcí a oblečení. Nevýhodou
velkého skořepinového kufru je jeho značný objem – i když je poloprázdný, nedá se zformovat dle volného
prostoru. Měkké kolečkové kufry jsou pohodlné na letišti a rovněž se dobře uskladňují v autech. Řešením jsou
rovněž klasické cestovní tašky, které jsou také skladné a věci jsou v nich přehledně uložené.
Příruční zavazadlo: Malý batoh na běžné vycházky a turistiku, do kterého se vejde pití, knižní průvodce,
pláštěnka, mapa, svačina.
Na peníze, pas, kreditní karty a další cennosti doporučujeme vzít si klasickou nenápadnou kapsičku, jež se dá
kolem krku nebo připne přímo na tělo.
Oblečení: Boty doporučujeme vzít lehké sportovní (trekingové, ideálně kotníkové) a sandály, v nichž lze chodit
po městě a využijete je také pro přezutí v autě nebo na ubytování. Dlouhé i krátké letní kalhoty, trička s krátkým
rukávem, trička s dlouhým rukávem a lehká košile, lehká bunda větrovka, nejlépe s impregnačními účinky proti
dešti. S ohledem na chladnější klima na Novém Zélandu – zejména na Jižním ostrově – doporučujeme i jednu
teplejší (např. fleecovou) mikinu. Čepice kšiltovka, skladný klobouk či jiná ochrana proti slunci. Plavky. Vzhledem
k nestabilnímu počasí posledních sezón doporučujeme pro jistotu jednu vrstvu teplého oblečení. Brýle proti
slunci se hodí především v tropech a místech, kdy se dostaneme do blízkosti sněhu.
Hygienické potřeby, vhodné jsou zvlhčené osvěžující kapesníčky. Ochranný krém proti slunečnímu záření, na pleť
a na rty s faktorem minimálně 30, lépe 50. Baterka – výhodná je čelovka.
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti
prachu, vodě, oděru), předejdete tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou
do letadla. Dražší fotoaparáty nebo kamery zvažte pojistit proti poškození či krádeži. Upozorňujeme, že na
místním přeletu může dojít během dopravy k ušpinění či poškození zavazadla; při přeletu proto doporučujeme
nechat si zavazadlo na letišti zabalit do ochranné folie.

ZDRAVÍ
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí je vyžadováno
povinné očkování, jiná se doporučují. Pro Nový Zéland není třeba žádné očkování, je zdravotně bezproblémový.
Zdravotnictví je na dobré mezinárodní úrovni, ceny jsou však vysoké.
Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu je třeba konzultovat s odborným lékařem nebo na hygienické stanici.
Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. Jejich síť najdete po
celé České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a
kontakty jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. Konzultaci můžete absolvovat ZDARMA na základě
Konzultační karty.
Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní
16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz .
Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční
lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže. Nemusíte s sebou brát kompletní lékárnu – všechny
běžné léky se dají na Novém Zélandu koupit. Z léků nejběžnější potřeby se mohou hodit silnější prášky proti
bolestem zubů či hlavy – Paralen, Ibalgin, proti střevním potížím Endiform, Reasec či něco podobného, oční
kapky, nosní kapky, léky na boleti v krku a teploty, zásyp proti zánětům - Framykoin či sulfonamid, dezinfekční
prostředky (peroxid, jod. tinktura), náplasti, elastické obinadlo, širokospektrální antibiotikum, jež jinak
dostanete pouze na předpis, repelent (Autan, Bayrepel), opalovací krém s vysokým UV, speciální léky, které
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užíváte (v případě jejich většího množství je potřeba mít potvrzení od lékaře v angličtině!). Na kinetózu výborně
zabírají „ginger pills“, k dostání v lékárnách/supermarketech po celé Austrálii.
Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře.

POJIŠTĚNÍ
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V ceně zájezdu je zahrnuto základní cestovní pojištění
BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4
mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague - aktivní asistenci
24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka
do 150 000 Kč).
K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění
stornopoplatků, zpoždění či ztráty zavazadel, připojištění na vysokohorskou turistiku, apod.
•
•

•

•

LIVINGSTONE za cenu 990 Kč na 31 dní
Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu,
nevyužitá dovolená, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku.
LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč na 31 dní
Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m, na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu,
přerušení cesty, trvalé následky úrazu, nevyužitou dovolenou, odpovědnost za škodu na zdraví a
majetku. Součástí tohoto připojištěni jsou rizikové sporty a vysokohorská turistika do 6 000 m.
STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího
Za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE
EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max.
300 000 Kč, spoluúčast 20 %.
STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých,
nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.)
Za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE
EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit plnění je max.
300 000 Kč, spoluúčast 20 %.

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bunjee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné
připojištění na tyto aktivity (Livingstone EXTRA)!
Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na
webových stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck

VALUTOVÉ VYBAVENÍ
Místní měna:
•

Nový Zéland

novozélandský dolar (NZD)

1 NZD = 15,50 CZK

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Na Novém Zélandu není mnoho směnáren – většina turistů přechází na platební karty. Je prakticky nemožné
sehnat v ČR novozélandské dolary, naše banky s nimi neobchodují. Z domova dovezenou měnu EUR nebo USD
spolehlivě směníte na letištích a v centrech velkých měst. Banky mají otevírací dobu pouze ve všedních dnech, a
to v době, kdy často plníme program. Se zpětnou výměnou nespotřebovaných peněz na letištích problémy
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nebývají. Doporučujeme využívat během cesty platební karty, je to nejjednodušší forma platebního styku na
Novém Zélandu.
Vezená suma záleží i na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů, případně zda se rozhodnete
absolvovat některou z fakultativních aktivit, kterých je v nabídce velké množství a jsou finančně poměrně
nákladné.
Je velmi obtížné odhadnout správnou částku, kterou doporučujeme vzít si s sebou.
Za stravování (vlastní zásoby nakoupené v supermarketu + 1 x denně teplý oběd formou bufetu, asijské kuchyně
apod.) utratíte asi 30-40 NZD/osoba/den, celkem tedy odhadem 550-600 AUD/osoba.
Minimální částka za vstupy a atrakce nezahrnuté do ceny na Novém Zélandu činí asi 450 NZD, bude ale záležet
na tom, jakých aktivit se zúčastníte.
Počítejte s rezervou, s částkami na pohledy a suvenýry.

PLATEBNÍ KARTY
Na Novém Zélandu je nejvýhodnější mít mezinárodní platební kartu (nejběžnější jsou VISA a Mastercard, karty
musí být embosované, nevhodné jsou tzv. mezinárodní karty elektronické, jež nemají čísla a jméno vyraženy
reliéfně, ale jen vytištěny). Pokud máte fungující platební kartu, nepotřebujete vysokou hotovostní rezervu. Je
dobré mít pro jistotu 2 karty od jiných vydavatelů (MC a Visa). S kartou lze platit téměř všude, kurzy jsou při
přímých platbách výrazně lepší a následky okradení méně bolestivé. Předem si ve vaší bance ověřte, jaký máte
limit pro výběr peněz (denní / týdenní), ten je u každého často individuální.

UBYTOVÁNÍ
Na zájezdu se spí ve dvoulůžkových pokojích kategorie *** se sprchou a WC. Většinou využíváme známé
osvědčené motely a hotely (motely na Novém Zélandu mají často vyšší úroveň než nám známé hotely stejné
kategorie). Obvykle je na pokoji malý kuchyňský kout, standardem je rychlovarná konvice a topinkovač, na pokoji
bývá i mikrovlnná trouba nebo vařič, někdy obojí. Příležitostně mohou být dvě dvojice v apartmánu, kde každá
dvojice má svůj pokoj, sdílejí kuchyňku, obývací pokoj a koupelnu. U národního parku Abel Tasman může být
ubytování v prostorných příjemných mezonetových apartmánech pro 4 osoby, kde je prostor mezi lůžky oddělen
jen přepážkou a sdílí se společné sociální zařízení.
Ručník a mýdlo jsou vždy k dispozici, někdy bývá na pokoji fén nebo se dá zapůjčit z recepce. Ve většině areálů je
pračka a sušička, po večerech nebo uprostřed zájezdu, kdy spíme 2x na jednom místě, si můžete vyprat.

DOPRAVA
Po zemi je zajištěna pronajatým automobilem nebo menším busem (pro 12-16 osob), který řídí průvodce
zájezdu. V ceně je maximální pojištění vozidla, benzín, mýtné na trase. Vozidla půjčujeme u renomovaných
půjčoven a osvědčených partnerů, kteří jsou zárukou kvality a servisu po celém Novém Zélandu. Při nadměrných
zavazadlech klientů mohou být problémy s jejich uskladněním v zavazadlovém prostoru a zavazadla mohou
zabírat cenné místo uvnitř auta. Proto apelujeme na všechny cestovatele, aby při balení zavazadel brali otázku
místa ve vozidle do úvahy a nevozili s sebou na cesty spoustu zbytečností! Ve většině ubytování je k dispozici
pračka a sušička, proto není třeba vézt oblečení na celou dobu pobytu.

STRAVA A NÁPOJE
Jídlo: Nelze brát s sebou vzhledem k zákazu dovozu potravin na Nový Zéland. Některé průmyslově zpracované
potraviny (např. instantní polévky) se mohou dovážet. V každém případě se musí při vstupu deklarovat jakákoliv
potravina! Alkohol je povolen (na Nový Zéland 3 x 1125 ml lihovin na osobu), ale musí být zabalený v hlavním
zavazadle. Běžné vaření během zájezdu není možné z časových a organizačních důvodů, v supermarketech bývá
teplý pult, kde mají široký výběr potravin připravených k okamžité konzumaci nebo k ohřátí (typicky grilované
kuře, uzené apod.). Může se hodit cestovní lžička a plechový hrnek nebo termo-hrnek s víčkem, eventuelně malá
termoska.
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Jídlo v rychlém občerstvení pořídíte za cca 10-20 NZD. Hlavní jídlo v běžné restauraci je samozřejmě dražší, je
třeba počítat s částkou cca 25–40 NZD. Šálek dobré kávy si dáte za cca 5 NZD, pivo v restauraci (4 dcl) za cca 9
NZD. Ceny v supermarketech jsou v průměru přibližně o 30% dražší než v ČR.
Upozornění: Novozélandský personál restaurací je na naše české poměry velice pomalý, na jídlo se běžně čeká i
půl hodiny.

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR
Velvyslanectví České republiky v Austrálii (platí i pro Nový Zéland)
Embassy of the Czech Republic
Culgoa Circuit 8, O‘Malley, Canberra ACT 2606
Tel. +61/2/62901386, +61/2/62901543, Fax +61/2/62900006
E-mail: canberra@embassy.mzv.cz
Více informací najdete na: www.mzv.cz/canberra
Honorární konzulát České republiky v Aucklandu (Nový Zéland)
Level 1, 110 Customs Street West, P.O.Box 106-740, 1010 Auckland
Tel: +64 9 306 5883
E-mail: auckland@honorary.mzv.cz
Více informací najdete na:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/australie_a_oceanie/novy_zeland/kontaktni_cesky_urad/index.
html
Honorární konzulát České republiky v Queenstownu (Nový Zéland)
Level 2, 11-17 Church Street, 9300 Queenstown
Telefon +64 3 409 0960
E-mail Queenstown@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost Jižní ostrov NZ
Provozní hodiny úřadu středa 13:00 - 16:00 hod

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:
V Brně:
písemně:
telefonicky:
e-mailem:
osobně:

LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO
542 214 645
info@livingstone.cz
po – pá 9.00 – 17.00 hodin

V Praze:
Každou středu od 10.30 do 17.30 hodin v prostorách společnosti Orbix/Student Agency, Charles Square Center,
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi vám ho bezplatně zašleme.
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