INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU

405 AUSTRÁLIE A 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. Na podrobné poznání turisticky
nejvýznamnějších oblastí Austrálie a Nového Zélandu by vám pravděpodobně nestačily ani tři měsíce. Akce je
poměrně náročnou poznávací cestou. Odměnou vám může být všestranný obrázek o této zemi. Nejvíce (cca 45%
času) strávíte poznáváním unikátní exotické flory a fauny (deštné pralesy, rudé písečné pouště, klokani, koaly,
ptakopyskové, kasuáři) s pěšími túrami (ne delšími než půl dne), 15% ve městech, 5% koupáním a pohybem u
moře a výpravami na pobřežní ostrovy, 35% zaberou dlouhé přejezdy.

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 v Austrálii
a na Novém Zélandu. Jsou znalí místního prostředí a ochotně zodpoví na místě vaše dotazy.
Buďte tolerantní k drobným změnám programu. Takováto cesta se nedá naplánovat na hodiny, ani nelze dopředu
počítat se všemi zdrženími, která mohou nastat. V případě výjimečných událostí, jako jsou např. nesjízdné silnice,
porucha automobilu, extrémně nevhodné počasí, se budeme snažit případnou časovou ztrátu dohnat zvýšeným
úsilím všech účastníků, může však dojít i na náhradní varianty, jež budou vzniklou situaci řešit nejvhodnějším
způsobem.

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:
•
•

Austrálie: Pro cestu je nutno mít platná turistická víza do Austrálie.
Na Nový je nutná elektronická registrace tzv ETA za poplatek 12 NZD. Společně s poplatkem ETA se hradí
turistická daň ve výši 35 NZD

Informace o vízech do Austrálie najdete na webové stránce www.homeaffairs.gov.au – přesněji
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/651- . Po vyplnění formuláře v anglickém jazyce je žadateli zasláno
zpravidla během několika hodin (max. dnů) potvrzení o obdržení víza, tzv. Visa Grant Number (vypadá např. takto:
8089563586440). Toto potvrzení je třeba vytisknout a vzít s sebou na cestu společně s platným pasem, který jste
do žádosti uvedli. Víza lze zajistit bezplatně přes internet na uvedené webové stránce. Žádost o víza
doporučujeme podat nejpozději 30 dní před plánovaným odletem.
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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Víza do Austrálie si zajišťují klienti samostatně nebo na vyžádání může žádost za klienta podat CK (poplatek za
vyřízení víza činí 300 Kč)
Na Nový Zéland je nutná elektronická registrace: https://nzeta.immigration.govt.nz/
Víza na Nový Zéland si zajišťují klienti samostatně nebo na vyžádání může registraci za klienta vyřídit CK (poplatek
činí 300 Kč)
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 30 kg a příruční zavazadlo do 7 kg. Váhové limity na vnitrostátních přeletech v rámci programu (i
vč. přeletu AU-NZ) 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.
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 AUD), 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, platební 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. 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.

ZDRAVÍ
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí je vyžadováno povinné
očkování, jiná se doporučují. Pro Austrálii ani Nový Zéland není třeba žádné očkování, jsou zdravotně
bezproblémové. 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.
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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 v Austrálii 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 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 rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna
uzavřeno.
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, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné
připojištění na tyto aktivity!
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 Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění
sjednat samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před
vaším odletem.
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:
•

Austrálie

australský dolar (AUD)

1 AUD = 16,58 CZK

•

Nový Zéland

novozélandský dolar (NZD)

1 NZD = 15,48 CZK

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
V Austrálii ani na Novém Zélandu není mnoho směnáren – většina turistů přechází na platební karty. Je prakticky
nemožné sehnat v ČR novozélandské dolary, naše banky s nimi obvykle 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. Banky a směnárny žádají za výměnu poměrně vysoké
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poplatky. Nejvýhodnější je mít s sebou platební kartu a případně vybrat alespoň část peněz z bankomatu, jak to
dělá většina turistů. Se zpětnou výměnou nespotřebovaných peněz na letištích problémy nebývají.
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 v Austrálii (vlastní zásoby nakoupené v supermarketu + 1 x denně teplý oběd formou bufetu, asijské
kuchyně apod.) utratíte asi 40 AUD/osoba/den, celkem tedy odhadem 550-600 AUD/osoba. Za vstupy a atrakce
nezahrnuté do ceny utratíte minimálně 250-350 AUD.
Ceny vstupů a stravy na Novém Zélandu jsou srovnatelné s Austrálií. 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
V Austrálii i na Novém Zélandu je nejvýhodnější mít mezinárodní platební kartu (nejběžnější jsou VISA a
Mastercard, karty musí být embosované, nevhodné jsou tzv. mezinárodní karty elektronické, které nemají čísla a
jméno vyraženy reliéfně, ale jen vytištěny). Pokud máte fungující platební kartu, nepotřebujete tak vysokou
hotovostní rezervu. Kurzy bývají při přímých platbách výrazně lepší (záleží na podmínkách vydavatele vaší karty)
a následky okradení méně bolestivé. Ze zkušeností v Austrálii lze tvrdit, že cca 80% útraty lze hradit platební
kartou, a cca 20% je vhodné mít hotově.

CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní letenka a letištní taxy
Místní přelety Melbourne - Alice Springs, Uluru - Cairns, Cairns - Sydney a mezinárodní přelet Sydney Christchurch
Trajekt mezi ostrovy na Novém Zélandu (Picton – Wellington)
Veškerá doprava pronajatým autem nebo menším busem pro celou skupinu
23x ubytování ve 2-lůžkových pokojích, 1x v oblasti Rudého středu komfortní stylové safari stany
s postelemi, u NP Abel Tasman může být nocleh ve velkých otevřených mezonetových apartmánech se
sdílenou koupelnou
Plavba lodí okolo Opera House v Sydney
Vstupy do NP
Český průvodce vč. všech potřebných licencí k provádění
Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vstupní e-vízum před odletem zdarma, v případě vyřízení přes CK 300 Kč
Na Nový Zéland je nutná elektronická registrace tzv. ETA za poplatek 12 NZD. Společně s poplatkem ETA
se hradí turistická daň ve výši 35 NZD.
Stravování
Vstupy do památek, muzeí a na další atrakce
Fakultativní výlety a aktivity
Lanovky, lodní a další doprava
Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny)
Příplatek za jednolůžkový pokoj
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VSTUPY A FAKULTATIVNÍ AKTIVITY
Příklady cen vstupů a fakultativních aktivit na osobu, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:
Austrálie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanovka Skyrail Kuranda - oneway: 50 AUD
skanzen Tjapukai: 60 AUD
Hartley´s Crocodile Adventures: 39 AUD
Mossman Gorge Kuku Yalanji: 60 AUD (cca 90min. s průvodcem)
Celodenní plavba na Utes - ReefDayTripper: 139 AUD
Nebo plavba na Utes - Green Island: 90 AUD
RFDS - Letajici doktori: 25 AUD
Telegrafní stanice: 25 AUD
BBQ na farmě: odhadem 15 AUD
Desert Park Alice Springs: 25 AUD
Sovereign Hill - zlatokopecký skanzen: 55,5 AUD
Helikoptéry na Great Ocean Road: od 145 AUD (15min.)
Eureka Skydeck v Melbourne: 20 AUD
Scenic World Katoomba: 39 AUD
Sydney Tower: 27 AUD
Sydney Akvarko: 35 AUD
Sydney Namorni muzeum: 27 AUD

Nový Zéland:
•

Jetboat Skippers Jet 159 NZD

•
•

Lanovka na Bobs Peak 44 NZD
Celodenní ( cca 10 hodin jízdy ) fakultativní výlet z Queenstown do Milford Sound s plavbou po fjordu
160 až 240 NZD
• Let vrtulníkem podle lokality 320 - 600 NZD
• Plavba parníkem po Wakatipu 70 NZD
• Vodní taxi v NP Abel Tasman 50 NZD
• Plavba na plachetnici v NP Abel Tasman 99 NZD
• Maorské kulturní představení 118 NZD
• Te Puia (geotermální pole s gejzíry a maorský skanzen) 60 NZD
• Geotermální pole Waimangu 42 NZD
• Hobitín (doprava autobusem do Hobitína, prohlídka a zpět) 110 NZD
• Sky Tower 32 NZD
Ceny jsou orientační a mohou se měnit.
Na některé fakultativní aktivity nabízíme ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK "AKTIVITY":
Balíček Austrálie zahrnuje:
• Vstupné do přírodního parku Hartley´s Crocodile Adventures, vč. plavby za krokodýly na místní laguně
• Celodenní plavbu na Velký bariérový útes se šnorchlováním a obědem
• Tradiční grilování na velbloudí farmě (nápoje hrazeny extra)
• Vstupné do Scenic World Katoomba, vč. jízdy po nejstrmější železnici světa
• Vstupné do zlatokopeckého skanzenu Sovereign Hill a Muzea zlata
Souhrnná cena těchto aktivit během zájezdu: 314.50 AUD. Cena balíčku AUS při objednávce předem: 260 AUD.
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Balíček Nový Zéland zahrnuje:
Celodenní výlet z Queenstown do Milford Sound včetně plavby lodí po fjordu
Návštěva geotermálního pole Whakarewarewa (Te Puia) v Rotorua
Cena balíčku NZ při objednávce předem: 173 NZD.
V případě objednávky výše zmíněných balíčků fakultativních aktivit předem se částka hradí v Kč (dle aktuálního
kurzu australského a novozélandského dolaru) spolu s doplatkem za zájezd na účet CK. Balíčky je třeba objednat
nejpozději měsíc před odletem na zájezd.

PRŮVODCOVÁNÍ NA TÚRÁCH
V národních parcích a rezervacích se můžete vždy sami pohybovat po vyznačených stezkách, a to bez průvodce.
Především túry na Novém Zélandu budete absolvovat sami dle instrukcí průvodce zájezdu, kdy během cesty
musíte být plně soběstační. Jednotlivé pěší výlety bývají max. půldenní, stezky na Novém Zélandu jsou přehledně
značené. S průvodcem se můžete po parku pohybovat pouze v případě, že má licenci pro danou stezku. Tento
průvodce je vždy zvlášť placený a tato položka není zahrnuta v ceně zájezdu!

UBYTOVÁNÍ
Při zájezdu se setkáte s pestrou paletou ubytování. Našim heslem je přiměřené pohodlí za rozumnou cenu. Není
v našich silách popsat všechna ubytování, která vás čekají – bude se nocovat na asi 20 různých místech.
Samozřejmě se snažíme vyhledávat k ubytování místa již osvědčená a atraktivní, ne vždy jsou však volná v daném
termínu a je třeba volit náhradní a často novou variantu.
Noclehy jsou zajištěny ve 2-lůžkových pokojích v hotelech nebo apartmánech s vlastním sociálním zařízením. Ve
velkoměstech často využíváme hotelovou řadu Ibis Budget, kde je zajištěna čistota, soukromí a sociální zařízení
na pokoji. Třílůžkové pokoje obsazujeme 2 klienty. Speciální kapitolou je ubytování v oblasti tzv. Rudého středu.
Zde se nocuje v oblasti Kings Canyon v jednoduchých dvoulůžkových safari stanech se společným sociálním
zařízením. Nocleh v oblasti Uluru je zajištěn v jednoduchém 3* hotelu v budget pokojích (pokoj obsazujeme dvěma
osobami, nicméně postele jsou v konfiguraci 2 x dvoupatrové postele - horní lůžka tedy necháváme neobsazená.
Pokoj disponuje vlastní koupelnou a toaletou. Na Novém Zélandu může být u NP Abel Tasman ubytování v
prostorných příjemných mezonetových apartmánech pro 4 osoby, kde je prostor mezi lůžky oddělen jen
přepážkou. V případě, když si všichni klienti objednají fakultativní plavbu lodí po Milford Sound, může být pouze
jeden nocleh v Queenstown (místo předpokládaných dvou) a druhý nocleh v Te Anau (kvůli lepší logistice a pohodlí
skupiny).
Skoro u všech typů ubytování je k dispozici rychlovarná konvice a základní výbava několika sáčků čaje,
rozpustné kávy a cukru.

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 celé Austrálii a 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 do Austrálie a na Nový Zéland. Některé průmyslově
zpracované potraviny (např. instantní polévky) se mohou dovážet. V každém případě se musí při vstupu deklarovat
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jakákoliv potravina! Alkohol je povolen (do Austrálie 2,25 litru tvrdého alkoholu na osobu starší 18 let, 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.). V některých hotelech bývá k dispozici mikrovlnka nebo rychlovarná konvice, za extra 7-15 AUD/osoba si
lze objednat snídani. Může se hodit cestovní lžička a plechový hrnek nebo termo-hrnek s víčkem, případně malá
termoska.
Za stravování v Austrálii (vlastní zásoby nakoupené v supermarketu + 1 x denně teplý oběd formou bufetu, asijské
kuchyně apod.) utratíte asi 30 AUD/osoba/den. Levnější oběd bufetového typu v Austrálii stojí 10 AUD, hamburger
od 4 AUD, velmi příjemné jsou tzv. „teplé pulty“ ve většině supermarketů, kde si můžete koupit za pár dolarů např.
grilované kuře (1/4 za cca 3-4 AUD), smažené kousky kuřecího masa atd. Třetinka piva přijde v hospodě na 4 AUD,
v obchodě 2 AUD. Oběd v levné restauraci stojí 15-20 AUD, večeře v luxusním restaurantu od 50 AUD/osoba výše.
Litr kvalitního vína se dá pořídit za 5 AUD, značkové „sedmičky“ od 10 do 30 AUD/láhev.
Nejskromnější účastníci stravující se po bufetech a supermarketech mohou vystačit na stravu se 150 AUD/týden.
300-500 AUD/týden mohou spotřebovat ti, kteří si denně dopřejí pivo, víno či oběd v levné restauraci či bufetu.
700 AUD/týden i více budou potřebovat ti, kteří chtějí jíst co nejčastěji ve stylových restauracích, preferují co
nejširší nabídku. Na tento styl stravování ale obvykle není čas.
Ceny stravy na Novém Zélandu jsou srovnatelné s Austrálií.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Austrálie
Listopad je obdobím pozdního australského jara a klimatické rozdíly nejsou v tomto období nijak extrémní. V
období počátku australského podzimu (únor/březen) je v oblasti Cairns o něco větší vlhkost, v oblasti Rudého
středu je naopak větší teplo.
Nesmíte být překvapeni rozdílností australského klimatu. Austrálie je rozsáhlá, má rozlohu jako celá Evropa kromě
Ruska. Je proslulá značnými lokálními rozdíly počasí. Říká se, že Tasmánie se podobá Irsku, Melbourne
odpovídá Itálii, v centrální Austrálii je jako na Sahaře a na severu Austrálie jako v Amazonii. Je proto těžké najít
optimální čas k cestě do Austrálie. Nejméně extrémů bývá během australského jara, tj. v říjnu a listopadu.
V centrální Austrálii maximální teploty dosahují přes 40°C, působí zde intenzivní sluneční záření, ale díky minimální
vlhkosti vzduchu se to dá vydržet. Nepříjemné bývají mušky, proti nimž se lze nejlépe chránit síťkou přes obličej.
Na jihu v okolí Melbourne bývá na jaře aprílové počasí – časté, ale ne dlouhé přeháňky, ranní teploty okolo 10°C
maximální denní 15-20°C.
V Sydney je skoro vždy příjemné počasí, asi jako u nás koncem května. V moři se dá již koupat, i když není
nejteplejší.
V Cairns nás čeká vlhké tropické podnebí s ranními teplotami okolo 20°C, maximálními denními teplotami 30-35°C.
Nový Zéland
Nový Zéland leží celý v subtropickém pásu, ale vzhledem k celkově chladnějšímu podnebí jižní polokoule jeho
podnebí odpovídá často pásu mírnému. V období října a listopadu se někdy na pár dnů vrací zima, a proto zejména
na jihu Jižního ostrova nebo v NP Tongariro mohou být příležitostně teploty kolem nuly.
Jižní ostrov je chladnější, jarní klima se dá přirovnat k jižnímu Norsku. Na naší trase očekávejte ranní teploty od 5
do 10°C a odpolední 15-25°C, sluníčko se střídá s občasnými přeháňkami, zvláště na západním pobřeží, kde může
propršet celý den.
Na severu Jižního ostrova bývá již většinou příjemně, skoro jako v Sydney. V Tasmanově národním parku se dá i
koupat, i když je voda chladnější.
Severní ostrov je klimaticky odlišnější. Wellington bývá velice větrný, severní polovina ostrova má subtropické
podnebí (tj. ráno okolo 15°C a odpoledne mezi 20-30°C), s výjimkou horských poloh v NP Tongariro, kde je často
deštivé či oblačné počasí a program se musí tomuto počasí přizpůsobovat. V nejvyšších polohách okolo 2000 m se
mohou vyskytnout i přeháňky sněhové.
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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. Děkujeme za pochopení.

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 – 16.00 hodin
Naši nabídku zájezdů najdete na www.livingstone.cz

