
NOVÝ ZÉLAND patří k nejodlehlejším  končinám  na   světě.         

Maorové,  kteří  jako  první  vkročili  na  jeho  půdu, mu říkali  

               AOTEAROA - „země dlouhého bílého oblaku“,  

neboť na přítomnost ostrovů upozornil tyto cestovatele 

v kánoích oblak, který se nad nimi vznášel. Poloha Nového 

Zélandu významně ovlivňuje zdejší klima, jeho historii i sou-

časný ráz.  
 

                                                        

PŘIJMĚTE I PROTO NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU… 

 
KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

                     OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY    
               ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 
            PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  

 

S OVýTem NOVÝ ZÉLAND  

– SEVERNÍ A JIŽNÍ OSTROV 

 

20.února-9.března 2016 
  
      

NOVÝ ZÉLAND se prostírá v Tichém oceánu, 1600 km na východ od Austrá-

lie, oddělený od ní Tasmanským mořem, 10000 kilometrů od San Francisca a 

přibližně stejně daleko od Tokia. Tvoří jej dva velké ostrovy a bezpočet 

menších. Celková rozloha země činí 270530 km2 a tato hodnota se přibližuje 

Japonsku či britským ostrovům.  

Ostrovy Nového Zélandu se rozkládají mezi 34. a 47. rovnoběžkou, v tzv. 

„řvoucích čtyřicítkách“, mořském pásmu mezi 40o a 50o jižní šířky, charak-

terizovaném rozbouřeným mořem a silnými větry. 

Hlavní Severní a Jižní ostrov jsou od sebe odděleny Cookovým průlivem, kte-

rý je v nejužším místě široký 20 kilometrů. Dvě třetiny z 3,93 milionů oby-

vatel obyvatel Nového Zélandu žijí na Severním ostrově a z nich více než 

milion je soustředěn v Aucklandu , největším městě země a nejlidnatějším 

polynéském centru světa. Hlavní město Nového Zélandu – Wellington leží 

v nejjižnějším cípu Severního ostrova.   
 



PŘEHLED HISTORICKÝCH DAT 

1300                            Z Cookových a Společenských ostrovů připlouvají první polynéští osadníci. 

1400-1500                     V důsledku vybíjení Maory vymírají ptáci moa. 

1500                            Maorové budují na svou obranu opevněná sídliště. 

1531                            Vzniká mapa, na níž je zakreslena Terra Australis. 

1642                            Nizozemský cestovatel Abel Tasman objevuje Nový Zéland. 

1769                            První ze tří návštěv kapitána Cooka na Novém Zélandu. 

1821                            Mezi maorskými kmeny vypukly mušketové války. 

1833                            James Busby jmenován britským rezidentem. 

1840                            Vyhlášení suverenity Velké Británie. Smlouvu z Waitangi potvrzuje 50 náčelníků. 

1844                            Hone Heke poráží britský vlajkový stožár a zahajuje „válku severu“. 

1860                            Počátek novozélandksých válek o půdu mezi Maory a Evropany. 

1861                            První zlatá horečka na Novém Zélandu, po objevu v Tuepece, střední Otago. 

1865                            Po Aucklandu jmenován hlavním městem Wellington. 

1893                            Nový Zéland jako první stát světa uděluje volební právo ženám. 

1914                            Nový Zéland vstupuje na straně spojenců do I.sv.války, jeho vojska utrpěla těžké          

                                    ztráty v bojích proti Turkům na Gallipoli. 

1939                            Nový Zéland bojuje na straně spojenců ve II.sv.válce. 

1975                            Založen Waitangský tribunál, který zkoumal nároky Maorů na zkonfiskovanou pů               

                                    du. V oprávněných případech je kompenzuje. 

1987                            Maorština se stává úředním jazykem. 

 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v sobotu 20.února 2016 v 5.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze, a to v odletové hale Terminálu 

2 (v 1.patře) u stánku ČSA.  
      NEBO PRO ZÁJEMCE (je třeba se přihlásit předem nejpozději do 15.2.2016): v České Lípě u KD Crystal 

v Parku generála Heliodora Píky v sobotu 20.února 2016 ve 3.00 hodiny ráno a v tomto případě přeprava na 

letiště v Praze mikrobusem. Cena přepravy Česká Lípa-Praha je 300.-Kč/os.  
 

      program akce   
 

       1.den – sobota 20.února 2016: odlet z Prahy letadlem společnosti  ČSA v  7.10 hodin do Frankfurtu (přílet v 8.30 hodin 

(doba letu 1:20h), z Frankfurtu v 10.40 hodin letadlem společnosti CHINA AIRLINES do Taipei., časový posun + noční 

přelet., 

       2.den – neděle 21.února 2016: v 6.10 hodin ráno přílet do Taipei na Tchaj-wanu (doba letu 12:30 h, časový posun 

na Tchaj-wanu  je +7 hodin oproti Cesku). Zde možnost návštěvy OSTROVA TCHAJ-WAN – doporučený pro-

gram:.prohlídka města TAIPEI – v rámci prohlídky města cesta z letiště Taiwan Taoyuan Int.Airport hromadnou dopravou 

(bus+metro, 2 hodiny do centra, jízdné cca 115.-Kč., na letišti v Taipei možnost výměny peněz, na Tchaj-wanu platí tzv. 

Nový tchajwanský dolar TWD = cca 0,80 Kč). V centru procházka od Světového obchodního centra (Taipei 101 – 508 metrů 

vysoká, čtvrtá nejvyšší budova na světě, možnost výjezdu výtahem do 89.patra a výhled na město) na historickou ulici Dihua 

Street, k nádherné stavbě chrámu Bao´an  a možnost návštěvy Národního palácového muzea, které se může chlubit nejlepší 

sbírkou čínského umění na světě (až 700000 exponátů). Pokud nebudete chtít navštívit toto muzeum, můžete se vydat hro-

madnou dopravou do NÁRODNÍHO PARKU YANGMINGSHAN nacházející se jen kousek nad městem. Najdete zde 

horké prameny a dýmající fumaroly. Pokvetou zde i třešně a azalky! V podvečer ještě návštěva Nočního trhu v Ningxia, kde 

můžete ochutnat ta nejlepší tchajwanská jídla. Poté cesta hromadnou dopravou na letiště a odlet z Taipei s leteckou společ-

ností CHINA AIRLINES ve 23.00 hodin., noční přelet + další čaový posun.,   

       3.den – pondělí 22.února 2016: mezipřistání v Sydney v Austrálii a v  17.50 hodin místního času předpokládaný přílet 

do Aucklandu (časový posun oproti Česku je na celém Novém Zélandu +12 hodin). Po odbavení na letišti 

vás poprosím o chvíli strpení, abych vyzvedl mikrobus, kterým se budeme přepravováni po Novém 

Zélandu. Během cca 90 minut budete moci na letišti vyměnit valuty a občerstvit se. Poté cesta do 

AUCKLANDU, bývalého hlavního města země. Výjezd na One Tree Hill (kopec s jedním stromem), kde 

se v minulosti nacházela nejrozlehlejší prehistorická maorská osada. Osada ani strom už tady ovšem 

nestojí… Poté se ubytujeme v hotelu a po krátkém odpočinku vám nabídnu cestu do centra, při které 

budete moci vyjet výtahem na věž Sky Tower do výšky 300 metrů, odkud se naskýtá výhled až do vzdá-

lenosti 80 km… Ve večerních hodinách návrat do hotelu a nocleh.,  

      4.den – úterý 23.února 2016: brzy ráno (v 6.30 hodin) cesta do NGARUAWAHII, která je centrem 

maorské kultury. Krátká zastávka v osadě Turangawaewae Marae, která je oficiálním sídlem maorské 

královny. Později přejezd přes Hamilton k jeskynnímu komplexu WAITAMO. Zde budete moci navštívit 

jeskyni GLOWWORM CAVE, jejíž prohlídka vrcholí poklidnou plavbou. Jeskyni proslavily světélkují-

cí larvy jeskynních bedlobytek a fantastické krasové útvary. Odpoledne přejezd do  města ROTORUA a 

návštěva termální oblasti WHAKAREWAREWA. Zde zastávka u Shromažďovacího domu Wahiao 

(návštěva kulturního představení maorských obyvatel). Poté přejezd s fotostopy nad jezery BLUE LAKE (Tikitapu) a 

GREEN LAKE (Rotokakahi) a zastávka u jezera v ROTORUA. Zde ubytování a večer možnost návštěvy Polynéských 

lázní, jejichž voda se pohybuje  od 33 do 43 st.C. Nocleh v motelu.,  



      5.den – středa 24.února 2016: přejezd do údolí WAIMANGU VOLCANIC THERMAL, které vznik-

lo následkem výbuchu sopky Tarawera. Procházka okolo namodralé kouřící vody krátera Infermo. Voda zde 

dosahuje teploty až 80 st.C a v průběhu 38 dnů hladina kolísá v rozmezí 8 metrů. Dopoledne pozorování 

gejzíru Lady Knox, stříkajícího každý den v 10.15 hodin vodu do výšky 21 metrů.  Po poledni přejezd přes 

Taupo a okolo stejnojmenného jezera do NÁRODNÍHO PARKU TONGARIRO. Zde vyhlídky na nejvyšší 

horu Severního ostrova – Mount Ruapehu (2797 m) a návštěva horského střediska Whakapapa Village. 

Ubytování v Taumarunui, nocleh.,      

      6.den – čtvrtek 25.února 2016:  cesta přes rezervaci Tangarakau do oblasti NÁRODNÍHO PARKU 

EGMONT s vrcholem sopky Taranaki/Mount Egmont (2518 m), posvátné hory Maorů. Výjezd po silnici 

Egmont Road do severní části parku. Odpoledne zastávka v NEW PLYMOUTH, prohlídka botanických 

zahrad Pukekura Park. Jeho hlavním prvkem je voda, obdivovat zde můžete také původní i exotické stromy a 

kapradiny. Poté ještě zastávka na vyhlášené pláži FITZROY BEACH, kde bude krátká možnost koupání. 

V podvečer zastávka v městě WANGANUI a přejezd do Wellingtonu., po příjezdu pozdě večer (v tento den 

dojezd až okolo 23,té hodiny) ubytování a nocleh., 

      7.den – pátek 26.února 2016: Po většinu dne prohlídka hlavního města Nového Zélandu – WELLINGTONU. Hned po 

ránu vám nabídnu projížďku po silnici Marine Drive, po 30 km dlouhé vyhlídkové silnici, která se bezpochyby řadí 

k nejkrásnějším pobřežním silnicím na Novém Zélandu. Ještě dopoledne stihneme navštívit i centrum Wellingtonu. Vyjede-

me lanovkou Cable Car na vyhlídku na město. Na vrcholu je botanická zahrada a observatoř s planetáriem. My se z vrcholu 

jen rozhlédneme po městě a sjedeme zase zpátky do ulic města. Při procházce centrem se pak zastavíme u budovy parlamen-

tu, navštívit můžete katedrálu St.Paul, prohlédnete si náměstí Civic Square s radnicí a City Gallery (jedinečná stavba ve stylu 

art deco). Procházku pak  zakončíme v přístavu. Odpoledne tříhodinová cesta trajektem COOKOVÝM PRŮLIVEM 

z Wellingtonu (Severní ostrov) do Pictonu (Jižní ostrov). Večer (tentokrát kolem 21.té hodiny) dojezd do místa ubytování 

v městě Nelson. Ubytování a nocleh., 

     8.den – sobota 27.února 2016: cesta z Nelsonu povede přes Murchison (město zlaté horečky) na pobřeží moře, kde se 

budete moci vydat po krátké, 3 km dlouhé, turistické stezce a pozorovat tuleně, kteří zde žijí. Odpoledne nás cesta dovede do 

NÁRODNÍHO PARKU PAPARDA se zastávkou v PUNAKAIKI (zvětralá vápencová skaliska, která připomínají několik 

na sebe navršených obřích palačinek či lívanců…). Odpoledne přejezd neobyčejně pěknou silnicí po okraji pobřežních útesů 

s množstvím velkolepých pohledů na Paparoa Range. Večer volno v GREYMOUTHU, největším městě na Západním po-

břeží. Ubytování, nocleh., 

     9.den – neděle 28.února 2016:  na snídani bychom mohli v tento den do historického hotelu Union? Po odjezdu 

z Greymouthu  cesta do NÁRODNÍHO PARKU WESTLAND. Ještě před příjezdem do horských partií zastávka v bývalém 

zlatokopeckém městečku HOKIKITA, dnes velice hezkém a upraveném městě na Západním pobřeží. Po krátké zastávce 

cesta do hor k LEDOVCŮM FRANZ JOSEF GLACIER a FOX GLACIER. Po cca hodině chůze se 

můžete dostat až k samému čelu ledovce. Jsem přesvědčen, že se tam všichni také dostaneme…  Po 

návštěvě Westland NP dojezd do místa dnešního ubytování a nocleh.,  

     10.den – pondělí 29.února 2016: doporučuji vstát časně ráno a už před sedmou hodinou ranní být u 

jednoho z nejfotografovanějších míst na Novém Zélandu, a to u JEZERA MATHESON!    Okruh 

kolem jezera je asi 3 km dlouhý a v případě jasného dne a při klidné hladině jezera (což se takhle po 

ránu dá předpokládat víc než v poledne), se odtud naskýtají jedinečné výhledy na nejvyšší hory Jižních 

Alp (bývá odtud vidět i Mt.Cook a Mt.Tasman). Navíc se vrcholy Alp odrážejí ve vodách jezera. Po 

ranní procházce přijde vhod asi i snídaně, kterou je možné si dát v kavárně při východu z turistické 

stezky. V průběhu dne pak cesta po vyhlídkové silnici NÁRODNÍM PARKEM MOUNT ASPIRING 

(četné zastávky na fotografování, pěší procházka k vodopádu Thunder Creek Falls atd.) přes  

PRŮSMYK HAAST PASS  k jezerům LAKE WANAKA a LAKE HAWEA s výhledy na horu MOUNT ASPIRING 

(3033 m) a dále přes rekreační středisko Wanaka příjezd večer do Queenstownu., po příjezdu ubytování a nocleh.,  

     11.den – úterý 1.března 2016:       ráno nejprve doporučuji návštěvu starého „čínského“ zlatokopeckého městečka 

ARROWTOWN, kde se do dnešní doby zachovaly staré domky čínských dělníků. Dopoledne volno v QUEENSTOWNU, 

městě, které se nachází na  jednom z nejmalebnějších míst na světě. Leží na severovýchodním břehu jezera Wakatipu, 

s kulisou pohoří Remarkables v pozadí. Celou kulisu tohoto města budete moci obdivovat při pohledu z vrcholu Bob´s Peak, 

na který se dostanete lanovkou Skyline Gondola (jízdné v jiné kapitole). Po návratu do centra města se zastavíme na kamen-

ném mostě z r.1882 a před budovou soudu. Odpoledne se vydáme na přejezd okolo JEZERA WAKATIPU do nepříliš 

zajímavého města KINGSTON (krátká zastávka ve městě, ležícím na jižním konci jezera., ještě v r.2013 zde jezdil turistický 

historický vlak tažený parní lokomotivou. Jaká je současná situace s provozem tohoto vlaku zjistíme až na místě…). Po této 

zastávce přejezd přes městečko Mossburn a poté zajížďka k jezerům MAVORA LAKES, velmi oblíbenému letovisku, 

v jehož blízkosti se natáčely některé scény k filmu Pán prstenů. Pojedeme asi 40 km tam a pak 40 km zpět po šotolinové 

silnici, ale nebojte se. Romantika u jezer stojí za trochu nepohodlí po cestě, po které nás budou určitě doprovázet stáda ove-

ček… V podvečer dojezd do Te Anau., ubytování, nocleh., 

   12.den – středa 2.března 2016: dnes vás čeká cesta NÁRODNÍM PARKEM FIORDLAND. 

Jedinou věcí, které se během pobytu na území Fiordland nemůžete vyhnout, je déšť. Prší zde praktic-

ky neustále po celý rok. Největším množstvím srážek je obdařena oblast Milford Sound. Dojedeme 

sem po nádherné a panoramatické jízdě Milford Road. MILFORD SOUND je nejseverněji položený 

a nejznámější z celkem patnácti fjordů oblasti Fiordland. Jeho stěny se tyčí do výšky celých 1200 

metrů nad hladinou moře a najdete v něm několik vodopádů padajících z vysoko položených údolí. 

Pro zájemce FAKULTATIVNÍ VÝLET: VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PO FJORDU (1:40 h, cena 

fakultativního výletu 2400.-Kč, nutno objednat nejpozději do 12.01.2016). V podvečer cesta zpět 

do Te Anau a do Queenstownu., ubytování, nocleh., 

   13.den – čtvrtek 3.března 2016: po snídani cesta přes Cromwell (další město proslulé v zlatokopeckém období) do 

NÁRODNÍHO PARKU AORAKI/MOUNT COOK, při kterém dojedeme okolo jezera LAKE PUKAKI do samotného 

centra parku, do obce  Mount Cook Village. Tato oblast je považována za nejkrásnější část pohoří Jižní Alpy. Přirozenou 

dominantou celé oblasti je 3764 metrů vysoká hora MOUNT COOK, nejvyšší hora celého Nového Zélandu. Její maorské 

jméno zní Ao-raki. Stálá sněhová a ledová pokrývka Mount Cooku ostře kontrastuje s tyrkysovou hladinou ledovcových 

jezer Lake Takapo a Lake Pukaki. Národní park byl v roce 1986 zařazen na seznam světového přírodního dědictví UNESCO.  



FAKULTATIVNÍ VÝLET: LET NAD NÁRODNÍM PARKEM (cena 6950.-Kč, nutno se přihlásit nejpozději do 

12.01.2016). V podvečer dojezd do místa ubytování, nocleh., 

    14.den – čtvrtek 4.března 2016: časně ráno odjezd (nebude vadit v 5.30 h? Nebudete asi litovat…). Snídani dáme po cca 

2 hodinách jízdy (vím o dobré kavárně, kde je i obchod na nákup suvenýrů - tady už se bude blížit konec výletu a dárky pro 

blízké bude třeba pomalu nakoupit…) a přejezd Canterburské nížiny do města Ashburton a odtud přes Methven zpátky do 

hor, do NÁRODNÍHO PARKU ARTHUR´S PASS. Po četných fotostopech dojedeme do průsmyku Arthur´s Pass (924 m, 

vesnice, východisko do hor), v jehož okolí  se zcela jistě setkáme se zdejším žijícím nestorem – papouškem keou. Jeho kolé-

bavá chůze, kleptomanské sklony a neutuchající zvědavost jsou zdrojem zábavy velké části turistů. POZOR! Je přísně zaká-

záno jej krmit, neboť většina běžných lidských potravin je pro něj smrtelně jedovatá! V průsmyku se  obrátíme a vrátíme po 

stejné silnici zpátky (zájemci mohou zpáteční cestu z průsmyku absolvovat  vlakem „TranzAlpine Expressem“, který projede 

řadu tunelů a mostů vysoko nad údolími řek., cesta vlakem bez záruky!, cena je uvedena v jiné kapitole)., abychom ve večer-

ních hodinách dojeli do města Christchurch,  kde se ubytujeme.,     

   15.den – pátek 5.března 2016:   bohužel město CHRISTCHURCH bylo nedávno těžce poškozeno při dvou velkých 

zemětřeseních a celé centrum je dnes zničené (včetně náměstí, katedrály atd.). Proto ve městě toho mnoho hezkého (byť toto 

město bylo jedním z nejhezčích) neuvidíme, nabízím pro zájemce FAKULTATIVNÍ VÝLET: KAIKOURA – PLAVBA 

LODÍ S POZOROVÁNÍM VELRYB A DELFÍNŮ (v případě zájmu možnost rezervace a zakoupení výletu již pře-

dem – cena je 2900.-Kč, příp.přihlášky do 25.1.2016, odjezd v 6.00 hodin ráno), v podvečer návrat a nocleh., 

   16.den – sobota 6.března 2016: celý den věnujeme návštěvě velice příjemného POLOOSTROVA PENINSULA, který 

projedeme podél pobřeží až na jeho úplný konec. Během dne mnoho zastávek na vyhlídkách a možnost koupání., nocleh ve 

stejném motelu v Christchurch., 

   17.den – neděle 7.března 2016:     časně ráno přejezd na místní letiště, odkud v 6.30 hodin odletíme letadlem nízkonákla-

dové australské společnosti JETSTAR do Aucklandu. Přílet v 7.50 hodin. (POZOR: pro tuto cestu je možné k odbavení  jen 

jedno zavazadlo o maximální hmostnosti 20 kg!). Po příletu do AUCKLANDU cesta do centra města hromadnou dopravou a 

prohlídka starší části města. Projdeme se přístavem od Národního mořského muzea Nového Zélandu k  budově Ferry Buil-

ding, okolo budovy lázní Tepid Baths z r.1914 a okolo budovy Old Customhouse na třídu Queen Street, odedávna známé 

jako „zlatá míle“. Po ní dojdeme k radnici a k budově Aotea Centre, u jejíhož vchodu  stojí dřevěná brána, která je dílem 

maorského umělce Selwyna Murua. V podvečer se vrátíme hromadnou dopravou na letiště a v 19.00 hodin odletíme 

z Aucklandu s leteckou společností CHINA AIRLINES do Taipei (mezipřistání v Sydney)., časový posun + noční přelet., 

    18.den – pondělí 8.března 2016:  ve 4.30 hodin ráno přílet do TAIPEI na Tchaj-wanu (doba letu 14:30 h), Zde možnost 

návštěvy OSTROVA TCHAJ-WAN – doporučený program:. Celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU TAROKO. 

Jedno z nejkrásnějších míst a největších turistických lákadel ostrova leží cca 200 km od letiště. Pronajatým mikrobusem 

odjedeme na východní stranu ostrova a pojedeme podél pobřeží až do centra tohoto národního parku. V průběhu odpoledne 

nabízím cca 2-hodinovou procházku (8 km) SOUTĚSKOU TAROKO sledující čistý tok řeky Shakadang. Razí si cestu 

mramorovými kaňony, kde meandrující řeka vytvořila krásné tůně modrozelené řeky. Zastávka také u jeskyně Swalow Grot-

to (půlkilometrový úsek staré silnice, kde se silnice kroutí a tyčí v jedné ze svých nejužších částí) a u tunelu s 9 zatáčkami, 

který se dá v úseku 2 km projít pěšky. Večer návrat na letiště a. odlet z Taipei s leteckou společností CHINA AIRLINES ve 

23.25 hodin., noční přelet + další čaový posun.,  pronájem vozidla a pohonné hmoty vychází celkem na 1240.-Kč za celý 

den (přihlášky prosím do 25.1.2016)., 

    19.den –  úterý 9.března 2016: v  6.25 hodin přílet do Frankfurtu (doba letu 14:00 h), odlet z Frankfurtu letadlem společ-

nosti ČSA v 9.10 hodin a v 10.30 hodin (doba letu 1:20 h) přílet na Letiště Václava Havla v Praze.  
 

         ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v motelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích, vždy vybave-

ných toaletou a sprchou. Strava není předem zajišťována. Na pokojích vesměs všech motelů, kde budeme ubyto-

váni, bývá k dispozici zdarma káva a čaj. Samozřejmostí je na každém pokoji varná konvice nebo vařič, a také 

lednička. 

Snídaně je možné zakoupit v místních kavárnách a barech – ceny snídaní 8.- až 18.-NZD. 

Po celé zemi lze ve městech, na venkově a u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení  známých mezinárodních 

řetězců. Strava je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v západní Evropě. 

Nový Zéland je proslulý i svými skvělými víny!  

Ve městech a ve většině přírodních rezervacích je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
                     

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 9.září 2016. Víza od roku 

2003 nejsou třeba.  

V souvislosti  s případy  nevpuštění  občanů  ČR  na  území  Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody  není zárukou  povolení vstupu na Nový Zéland.  Čeští 

občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země podrobeni hraniční kontrole a musejí splňo-

vat následující požadavky: 

· být v dobrém zdravotním stavu a být trestně bezúhonní, 

· doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení nákladů 

spojených s pobytem (minimálně 1000.-NZD na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu). Za patřičný doklad se 

považuje jedna z následujících forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem z bankovního účtu nebo 

potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky, 

· předložit zaplacenou zpáteční letenku nebo letenku do země, do které jsou oprávněni vstoupit. 



 

      čas 
Na Novém Zélandu je čas o 12 hodin napřed oproti greenwichskému času. Letní čas tady trvá od  října do břez-

na. V době naší návštěvy bude tedy čas posunut o  12 hodin  (ve 12.00 hodin místního času je v Česku teprve 

půlnoc). 
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika nemá s Novým Zélandem dohodu o bez-

platné zdravotní péči, a proto naléhavě upozorňuji na nutnost uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

ZDRAVOTNÍ pojištění. POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ, MŮŽE BÝT KONTROLOVÁNO IMIGRAČNÍM 

PRACOVNÍKEM PO PŘÍLETU NA LETIŠTI V AUCKLANDU!! Doporučuji Vám také vzít si s sebou 

dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Novém Zélandu je počasí proměnlivé. Prudké sluneční záření však může být nebezpeč-

né, a proto jsou nezbytné klobouky a sluneční brýle. V severní části Severního ostrova vládne subtropické klima, 

zatímco ve zbylých oblastech je podnebí mírné. Přesto všechny regiony sužují náhlé změny počasí. Průměrné 

letní hodnoty se pohybují od 20 do 30 st.C. Západní pobřeží obou hlavních ostrovů leží v cestě západním vět-

rům, které přinášejí déšť od Tasmanova moře. Východní oblasti jsou mnohem sušší a slunnější, ve vlhkém kli-

matu západního území se daří hustým a rozmanitým deštným lesům. 
 

   jazyk  

Na Novém Zélandu je úřední řečí angličtina a maorština.           
 

    nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Bezcelně mohou být na Nový Zéland dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 

cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 

 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Ochranný oděv proti dešti je rovněž nezbytný. Nezapomeňte 

teplý oděv pro pobyt ve vyšších nadmořských výškách, ale samozřejmě také na oblečení pro letní dny – krátké 

kalhoty, trička, plavky… 
 

     doprava po Novém Zélandu, zavazadla 
Přeprava po Novém Zélandu bude uskutečněna  klimatizovaným mikrobusem. 

S ohledem na velikost (či spíše malost) zavazadlového prostoru v mikrobusech, kterými se budeme pře-

pravovat, žádám Vás o co možná nejmenší zavazadla! Nevozte s sebou, prosím, velké plastové kufry, ne-

mohl bych Vám je převzít k přepravě. Pro přepravu letadlem je možné mít zavazadlo těžké max. 20 kg 

k odbavení a 5 kg na palubu.  
 

        poplatek za městskou dopravu v Aucklandu 
Ponechejte si pro přepravu z letiště v Aucklandu do centra města a zpět částku 32.-NZD na zakoupení 

jízdenky pro hromadnou přepravu. 
 

     bezpečnost 
Na Novém Zélandu je několik oblastí, kam by se turisté raději neměli vydávat. Na rozdíl od velkých evropských 

měst se ulice po setmění často vylidní a není rozumné – hlavně pro ženy a samotné osoby – chodit v noci bez 

doprovodu. Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba - 111 
 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. V mnoha hotelech najdete zásuvky se 

střídavým napětím 110 V pro holicí strojky. K ostatním přístrojům si musíte opatřit adaptér se dvěma či třemi 

plochými kolíky.  Je možné je zakoupit i v Česku v obchodních domech nebo na letištích. 
 



    měna, doporučené kapesné  
 Novozélandskou měnou je novozélandský dolar (= 100 centů), označovaný mezinárodním symbolem NZD.  

 V Česku vám nákup NZD zajistí např. Česká spořitelna. Je třeba si je ale cca 14 dnů před nákupem objednat. Stejně tak vám 

nákup novozélandských dolarů poskytne i soukromá směnárna http://www.tourist-centrum.cz, která ovšem není v každém 

městě. I u nich je lépe si tyto dolary objednat dopředu. Kurz je cca 17.10 CZK za 1.-NZD.. 

Při výměně eur nebo USD je zatím situace pro nás nevýhodná. Při další výměně na Novém Zélandu ztratíte cca 1.-Kč na 

každém novozélandském dolaru. Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční 

bance. Bankovní směnárny jsou i na letištích.  

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

velkých měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné - doporučené vstupy označuji * (stav z ledna 2016): 

Auckland – vyhlídková věž Sky Tower  …….    28.-NZD  

Jeskyně Waitomo    …………………………..    49.-NZD* (Jeskyně světélkujících červů) 

Whakarewarewa v Rotoruře ………………….   50,-NZD* (tato cena je bez záruky, včetně vystoupení Maorů) 

Wai-o-tapu (pěší okruh okolo termálů) ……….  32,50 NZD* (vč.gejzíru Lady Knox) 

Koupání v polynéských lázních ………………   horké prameny 45.-NZD, bazény 27.-NZD 

Lanovka Cable Car Lane ve Wellingtonu …….    7,50 NZD* (zpáteční) 

Gondola na Bob´s Peak v Queenstownu  ……... 32.-NZD* (zpáteční) 

Vlak „TranzAlpine Express“  …………………. 149,-NZD (trasa Arthur´s Pass-Christchurch) 

Na vstupy doporučuji mít s sebou cca  170.-NZD, 32.-NZD na dopravu v Aucklandu a na stravu cca 500.- NZD 

a na suvenýry částku podle Vašeho uvážení. Celkem tedy 700.-NZD. 
 

        telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Nového Zélandu do České republiky: 00420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 17.00 

hodin ve všední dny. Letecká pošta do České republiky jde minimálně 1 týden. Do adresy se doporučuje uvádět 

za „CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“. 
 

        náboženství 
24,7 % - anglikánská církev 

18,3 % - presbyteriáni 

 15,6 % - římští katolíci.  
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky na Novém Zélandu a v Austrálii: 

Velvyslanectví České republiky v Austrálii: 

Embassy of the Czech Republic 

8 Culgoa Circuit, O´Malley, Canberra ACT 2606 

tel: +61/2/62901386, +61/2/62901543 

Honorární konzulát České republiky na Novém Zélandu: 

Bank of New Zeeland Tower, 125 Queen Street, Auckland 

tel: +649/3539766  

Velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně: 

Friedrich Strasse 60,10117 Berlin 

Konzulát Nového Zélandu v Praze: 

Dykova 19, 101 00 Praha 10 

tel.: 222514672  
 

       DOPLATEK STARTOVNÉHO 
Žádám Vás tímto o zaplacení doplatku startovného, a to nejpozději do 31.ledna 2016. Doplatek je 5000.-

Kč). Účet: Unicredit Bank 318886008/2700. Děkuji. 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

http://www.tourist-centrum.cz/

