
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                        Aldous Huxley (1894-1963) 

 

AUSTRÁLIE  JE  POSLEDNÍM VELKÝM ZEMSKÝM MASÍVEM,                 

                           KTERÝ BYL EVROPANY OBJEVEN  

(OBJEVOVÁNÍ PROBÍHALO V LETECH 1605-1770).  

DÁVNO PŘEDTÍM, NEŽ TENTO KONTINENT OBSADILI BRITOVÉ.  

PŘEDPOKLÁDALO SE, ŽE TVOŘÍ PROTIVÁHU K ZEMSKÝM 

MASÍVŮM NA SEVER OD ROVNÍKU.. 

  

SVĚTADÍL, KTERÝ NAKONEC OBJEVILI,  

BYL JIŽ PO DESETITISÍCE LET OBYDLENÝ.  
 

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE JE KORUNOVANÁ MECHEM 

POROSTLÝMI VRCHOLKY, ZDVÍHAJÍCÍMI HLAVU K MODRÉ OBLOZE, 

A POSETÁ NÁDHERNÝMI TYRKYSOVÝMI LAGUNAMI.  

JE TO PROHŘÁTÉ MíSTO, KDE SE VYPLATÍ ZPOMALIT  

A DO DNA VYCHUTNAT ZDEJŠÍ PŘÍVETIVOU,  

NEUSPĚCHANOU OSTROVNÍ KULTURU.  

JE TO ZKRÁTKA SEN…   
 

 

 

 
 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCÍM 
 

S OVýTem 

  

AUSTRÁLIE A TAHITI 
14.listopadu- 11.prosince 2017 

 

OKRUH AUSTRÁLIÍ 
14.listopadu-4.prosince 2017 

 



AUSTRÁLIE (7 682 300 km
2
),  

svojí velikostí soupeří s USA,  

a přece zde žije jen necelých 19 miliónů 

lidí – jen o trochu více, než je tomu 

v Nizozemí. 

Zřejmě již nikdy nebude jednoznačně  

vyjasněno, který národ objevil bájnou 

jižní zemi. Každopádně nejstarším ev-

ropským nálezem na australské půdě je do plocha vyklepaný talíř 

s holandským nápisem: 

„1616. Loď den Eengracht z Amsterodamu sem dorazila 25.října.“ 
 

PŘEHLED HISTORICKÝCH DAT 

1602                            Willem Janszoon objevil Austrálii 

1788                           „First Fleet“ s nákladem trestanců dorazila do Sydney 

1815                            První nálezy zlata u Bathurstu v Novém Jižním Walesu 

1850                            Byl uzavřen Australien Colonies Govemment Act 

1901                            Byl založen Commonwealth of Australia (Australské společenství) 

1929                            Světová hospodářská krize se projevila i v Austrálii 

1931                            Přijetí Westminsterského statutu      

1967                            Zrovnoprávnění domorodých Austrálců 

1986                            Vyhlášení Australien Act                               

1993                            Podle zákona Native Title Act získali domorodí Austrálci právo na půdu   

 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem AUSTRÁLIE A TAHITI 

a S OVýTem OKRUH AUSTRÁLIÍ  
 

 

sraz účastníků   
    v úterý 14.listopadu v 16.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze, a to v terminálu 2, za vcho-

dem do terminálu vpravo u informačního stánku ČSA 

 

podrobný program akce 
 
 

 

       1.den – úterý 14.listopadu 2017: odlet z Prahy letadlem společnosti  ČSA   v 17.50 hodin do Frankfurtu nad Moha-

nem., přílet do Frankfurtu v 19.10 hodin (doba letu: 1:20 h), zde přestup do letadla společnosti ETIHAD a odlet ve 21.00 

hodin do Abu Dhabí (noční let), 

       2.den – středa 15.listopadu 2017: předpokládaný přílet na letiště v Abu Dhabí je v 6.40 hodin místního času (doba letu: 

6:40 h), odlet z Abu Dhabí letadlem společnosti ETIHAD v 9.10 hodin., 

       3.den – čtvrtek 16.listopadu 2017: v 05.20 hodin předpokládaný přílet na letiště v Melbourne (doba letu: 13:10 h). Po 

odbavení na letišti a vyzvednutí zavazadel převzetí mikrobusu (prosím již předem o strpení) a celodenní pobyt 

v MELBOURNE, druhém největším městě Austrálie a hlavním městě státu Victoria. V rámci společné prohlídky vás pozvu 

na procházku, při které uvidíte mj. Melbourne Town Hall (radnice), 

katedrálu sv.Pavla, nejrušnější železniční nádraží Flinders Street 

Station, které je současně jednou z nejvýraznějších pamětihodností, 

budovu Královského melbournského technického institutu, Státní 

knihovny, a projdeme se po Swanston Street či nejstarší dochované 

pasáží Royal Arcade. Odpoledne pak přejedeme k pahorku Eastern 

Hill, prohlédneme si budovu Parlamentu, katedrálu sv.Patricka, neo-

renesanční budovu Treasury Building (dnes sídlo Muzea of Melbour-

ne) a odpočinout si budete moci v zahradách Fitzroy Gardens (euka-

lipty, kapradiny, květinové záhony, platany, jilmy…). V průběhu dne 

zavítáme také k tenisovému areálu Roda Lawera (dějiště tradičního 

Australian Open) a k jezeru, okolo kterého se tradičně jezdí Velká 

cena Austrálie vozů formule 1… V podvečer ubytování v hotelu a nocleh., 



       4.den – pátek 17.listopadu 2017: po snídani výlet do NÁRODNÍHO PARKU OTWAY, kde se zastavíme nejprve 

v městečku APOLLO BAY (Great Ocean Road Vistor Information Centre s informativní výstavou o deštných pralesech) a 

později vás pozvu na procházku pod obrovitými kapradinami mírné-

ho deštného lesa. Odpoledne pak zastávky v NÁRODNÍM PARKU  

PORT CAMPBELL, kde se vám nabízí pro Váš odpočinek pláž 

v malé písečné zátočině, a také nepřeberné množství fotografických 

příležitostí. Obdivovat můžete nejúžasnější uskupení slavných 

DVANÁCTI APOŠTOLŮ – TWELVE APOSTLES -  dvanáct 

gigantických pískovcových pilířů, z nichž některé ční do výše pěta-

šedesáti metrů nad mořskou hladinu nebo skalní bránu přezdívanou 

London Bridge. V příjemném prostředí pak počkáme do večerních 

hodin na vyhledávaný pohled na zapadající slunce. Poté ubytování 

v hotelu  a nocleh.,   

      5.den – sobota 18.listopadu 2017: po snídani, časně ráno od-

jezd z Port Campbell a cesta do NÁRODNÍHO PARKU GRAMPIANS, který si pozornost turistů získává především po-

divnými tvary svých skalních ostrohů a holými horskými hřebeny. Je domovem nesčetných druhů ptáků, zvířat, planých 

květin i dřevin. Setkáme se tu nejen s klokany, ale třeba i s koaly a různými druhy papoušků atd. Navštívíme sídlo parku, 

středisko HALLS GAP a nedaleko od něj Visitor Centre, dojedeme k vyhlídce Nerve Test (ano „zkouška nervů“), ke zřejmě 

nejnavštěvovanější a nejlepší vyhlídce v pohoří Grampians. V podvečer přejezd přes Horsham a Bordertown do Adelaide, 

ubytování v hotelu, nocleh. 

       6.den – neděle 19.listopadu 2017: po snídani prohlídka ADELAIDE, hlavního města státu Jižní Austrálie. Jedná se o 

vlídnou metropoli, rozkládající se na obou březích řeky Torrens. Při procházce moderním městem uvidíte budovu Parlamen-

tu, kulturní komplex Festival Centre, zavítáte k městské radnici (Ade-

laide Town Hull), kterou nechal postavit v italizovaném slohu Edmunt 

Wright), na náměstí Victoria Square či na Centrální tržiště, kam chodí 

zákazníci již více než 130 let… Čas budete mít v poledních hodinách i 

na návštěvu South Australian Muzea se světově proslulou kolekcí 

domorodých artefaktů, příp. na prohlídku zdejší Botanické zahrady 

a domu Ayers Rock,  v němž žil předseda vlády  Jižní Austrálie, který 

tuto funkci zastával v letech 1855-1897, či jen na odpočinek v parku 

podél řeky Torrens. Odpoledne výlet do ÚDOLÍ BAROSSA 

VALLEY, proslaveného pěstováním vinné révy. My zde navštívíme 

několik vinic a zajímavých míst, chybět nemusí samozřejmě ani ochut-

návka těch nejlepších australských vín… V podvečer pak návrat do 

Adelaide., nocleh.,   

       7.den – pondělí 20.listopadu 2017: snídaně, celodenní přejezd 

přes Port Augusta a Wolker, odkud je vidět pohoří Flinders Ranges, jehož zářivě červené horské hřbety vytváří národní park. 

Severně od Adelaide začíná krajina v důsledku vyšší teploty získavat spíše hnědou barvu.  

POZOR!! OD TOHOTO MÍSTA JE TŘEBA MÍT U SEBE NEUSTÁLE MINIMÁLNĚ 2 LITRY VODY!!  

V podvečer dojezd přes pouštní oázu Kulgeru do města Coober Pedy, ubytování a nocleh.,  

      8.den – úterý 21.listopadu 2017: snídaně, po snídani prohlídka  COOBER PEDY. Jedná se o místo, kde je tak extrémní 

terén a teploty, že domy – a dokonce i kostely – nezbylo než postavit pod zemí. V prakticky vyschlé poušti je nejpozoruhod-

nější věcí na celém městě, že vůbec dokáže existovat. Název Coober Pedy pochází z domorodé fráze znamenající „nora 

bílého muže“. Město je proslavené těžbou opálu, která pokrývá 70 procent veškeré světové produkce. Po příjezdu budete 

moci navštívit některou z výstav, pojednávajících o těžbě opálů, 

a to v Old Timers Mine nebo v Umoona Opal Mine and Muse-

um. Před polednem odjezd a cesta do AYERS ROCK 

RESORTU, do místa, které je jistě nejznámějším ze všech 

symbolů Austrálie. Než tam dojedeme čeká nás cesta vyprahlou 

krajinou. Nezapomeňte si vzít dostatek vody, většina jezer a 

vodních toků je vyschlá nebo velice slaná. Mnoho smrtelných 

úmrtí v této části Austrálie pochází z dehydratace nebo úpalu. 

Letní teploty  bývají i tady smrtelně vysoké.  Na návštěvu 

NÁRODNÍHO PARKU ULURU-KATA TJUTA jsme si 

vyhradili dva půldny. V rámci těchto dnů vám nabídnu návštěvu 

dvou částí parku – Uluru a Olgas. V celém parku se nachází na 

pět set druhů rostlin, dvacet čtyři původních savců a dvaasedm-

desát druhů plazů. Zastavíme se v informačním středisku Uluru-Kata Tjuta 

Cultural Centre s expozicí dramatických mytických událostí, s informacemi 

o životě v buši atd. V průběhu odpoledne zastávky s možností fotografování 

a později ubytování., ke skále se však ještě vrátíme i v tento den, nenechejte 

si totiž ujít jedinečný pohled na Uluru při západu slunce.  Nocleh., 

     9.den – středa 22.listopadu 2017: snídaně, po ní pro zájemce výstup na 

vrchol ULURU. „Je to posvátné místo, po kterém stoupáte. To není pro toto 

místo správné… nešplhejte nahoru“, žádá cedulka Anangů při úpatí všechny 

turisty, aby nahoru nechodili, neboť ani oni tak nečiní. 70% návštěvníků 

ovšem žádné prosby nedbá, ačkoliv trasa okolo Uluru je mnohem zajímavěj-

ší. Vyšplhat se na 348 metrů vysoký vrchol Uluru trvá necelou hodinu (1,6 

km). Ale nenechejte se mýlit, neboť jde o největší námahu, jakou budete 

nuceni při návštěvě Austrálie vynaložit. Pozor na nebezpečí infarktu a vzhle-

dem k strmé stěně také na pád ze skály. Prvních 15 minut výstupu je ob-

zvlášť nebezpečných. Upozorňuji, že výstup absolvuje každý účastník  



pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! Daleko snadnější a pro domorodce přijatelnější je devítikilometrová cesta kolem Ulu-

ru, která trvá cca tři hodiny. Umožní Vám blíže poznat posvátná místa Anangů (POZOR! Na některá místa je zákaz vstupu, u 

jiných zákaz fotografování) a neobvyklé varianty skalní struktury. I když cesta nemusí mít onen triumfální přídech jako 

výstup na vrchol, je často daleko vděčnější a bezesporu daleko 

více v souladu s duchem tohoto místa. Odpoledne přejezd do 

nedaleko vzdáleného místa KATA TJUTA, neboli OLGAS. 

Zastavíme Vám u speciální vyhlídkové plošiny. Tato pozoruhod-

ná formace snad kdysi bývala desetkrát větším monolitem než 

Ayers Rock, ale od těch dob ji zub času rozdělil na šestatřicet 

„gigantických dómů“, oddělených úzkými roklemi nebo širšími 

údolími. V podvečer dojezd do ALICE SPRINGS, které se 

nachází přibližně v geografickém středu kontinentu. Ač má jen 

25 tisíc obyvatel, jedná se o největší město v celém australském 

vnitrozemí. Je srdcem Rudého vnitrozemí, Centrální Austrálie. 

Pravděpodobně se právě tady nevyhneme vysokým teplotám 

(okolo 30o C, a to i v nočních hodinách) – dobré je mít s sebou klobouk se širokou krempou, krém pro ochranu před sluneč-

ním zářením s vysokým ochranným faktorem, brýle proti slunci a samozřejmě neustále u sebe láhev s vodou. Pozor také na 

jedovaté hady a na koberce pichlavé trávy (trojzub), které pokrývají pětinu kontinentu… Doporučujeme pevnou a uzavřenou 

obuv. Před ubytováním zastávka na vyhlídce na vrcholu Anzac Hill, a procházka po městě, které Vás jistě překvapí svým 

moderním vzhledem. Při procházce spatříte mj. Stuart Town Gaol, nejstarší stavbu města - původně vězení, bývalou reziden-

ci oblastního správce střední Austrálie, Old Courthouse – starou soudní budovu, budovu Muzea Centrální Austrálie či budovu 

Adelaide House, původně první nemocnici v Alice Springs. Nocleh.,  

    10.den – čtvrtek 23.listopadu:    po snídani cesta pohořím MacDonnell Ranges do rovinaté 

části pouště… V BARROW CREEK můžete navštívit jeden z nejstarších motorestů na Stuart 

Highway. Původně sloužil jako telegrafní stanice. V průběhu 500 km dlouhého přejezdu se 

zastavíme také u slavných ĎÁBLOVÝCH KULIČEK (Devil´s Marbles), které jsou ryzí geo-

logickou zvláštností. Jedná se o pár obrovských kamenných valounů. Večer dojezd do 

TEENANT CREEK, které se stalo ještě v r.1933 posledním svědkem velké zlaté horečky 

v Austrálii. Oblast Teenant Creek byla v té době  začátkem časů drsných podvodníků, jakým 

byl i Jack Noble a jeho společník Bill Weaber.  

    11.den – pátek 24.listopadu 2017: snídaně, neúrodným krajem bude naše cesta pokračovat 

po pouštní silnici do místa zvaného Three Wals (motorest) a jinou nudnou silnicí odtud přes Camooweal do hornického 

města MOUNT ISA. Pokud jde o plošnou výměru, je Mount Isa nejrozlehlejším městem na světě – její administrativní hra-

nice sahají až ke Cloncurry – jež se rozprostírá na ložiscích zinku, stříbra, olova a mědi. Vy zde můžete navštívit při podzem-

ní výpravě jeden z místních dolů. Za cca 80.-AUD sestoupíte hluboko pod povrch, kde spatříte ukázky dolování, drcení a 

jiné. Jinou možností je nadzemní výprava (za cca 35.-AUD), která zahrnuje ukázku strojního vybavení, doplněnou o autobu-

sový výlet po funkčních provozech. Po návštěvě města s vysokými továrními komíny, betonovou dlažbou a neúrodnými 

kopci ubytováni a nocleh.,   

    12.den – sobota 25.listopdu 2017: časně ráno (cca ve 4.00 h, snídaně v balíčku na cestu) odjezd z Mount Isy přes Clon-

curry (právě tady byla naměřena nejvyšší teplota v Austrálii – 53,1o C), Richmond, Hughenden a Byron do Port Douglas. 

Dlouhý celodenní přejezd pouštní krajinou. Nicméně některé pasáže při průjezdu „zemí zlata“ jsou velice zajímavé. Drobné 

upozornění: část dnešní trasy (cca 300 km…) povede po štěrkovačce pravou australskou prérií… Pozdě večer dojezd do 

letoviska Port Douglas na východním pobřeží Austrálie. Zde také  definitivně opustíme poušť a tento den je současně návra-

tem do civilizace. Ubytování v hotelu, ve kterém strávíte následující dvě 

noci.,  nocleh., 

   13.den – neděle 26.listopadu 2017: celodenní volno v PORT 

DOUGLAS. Jedná se o město, které je velice příjemným letoviskem. 

Nicméně procházka po tomto místě určitě postačí v podvečer, hlavním 

důvodem návštěvy Port Douglas bývá pro mnohé turisty výlet na světově 

proslulý Velký bariérový útes. Také my vám ho v tento den nabízíme 

jako fakultativní službu. FAKULTATIVNÍ VÝLET: VELKÝ 

BARIÉROVÝ ÚTES  (cena 4900.-CZK, nutno se přihlásit a zaplatit 

nejpozději do 20.10.2017). Velký bariérový útes v současnosti předsta-

vuje nejrozlehlejší útesový systém na světě. Táhne se v délce 2000 km(!) 

a mezi vnějšími okraji útesu a pevninou je roztroušeno více než 2000 

ostrovů a téměř 3000 samostatných útesů.  Výlet lodí z přístavu ke korá-

lovým útesům (po příjezdu na útes se nabízejí možnosti, které jsou zahr-

nuty v ceně výletu: koupání (plavky s sebou), vyjížďka lodí s proskleným dnem okolo korálů - spatřit budete moci takřka vše, 

od žraloka až po ústřice… , návštěva podmořské observatoře s pozorováním  mořského života, šnorchlování, oběd… V ceně 

není zahrnuto potápění, které si můžete po příjezdu na útes zakoupit.). Návrat do Port Douglas cca v 17.00 h, poté volno, 

nocleh ve stejném hotelu.,   

    14.den –  pondělí 27.listopadu 2017:   po snídani odjezd do CAIRNS (krátká 

zastávka).  Procházka po Esplanade, městské promenádě, na které najdete obcho-

dy, restaurace, kavárny. Promenáda je ve dne v noci plná lidí. Úžasná scenérie se 

nám otevře za městem Cairns, kde se úbočí přímořských hor zvedají k hřebenu 

Bellenden Ker Range. Přejezd zelené náhorní plošiny, která často bývá zahalena 

v mracích…. Po poledni příjezd do dusného a rozpáleného města 

TOWNSVILLE. Zde můžete navštívit fantastické akvárium s obřími  nádržemi, 

které perfektně ztvárňují útes a živý korál s hejny korálových ryb.  Jinou možností 

je návštěva Muzea tropického Queenslandu. V podvečer nás čeká ještě cesta přes 

Avr, Home Hill či Bowen. Celou tuto dobu se budeme pohybovat v zemědělské 

části země, kde se pěstuje především cukrová třtina. Jsou zde také poklidná pří-

mořská letoviska… Pozdě večer příjezd do hotelu v Mackay. Nocleh., 



    15.den –  úterý 28.listopadu 2017: snídaně a po ní cesta po nezáživné silnici Bruce Highway do údolí Pioneer Valley na 

krokodýlí farmu KOORAMA poblíž Rockhamptonu. Po zastávce a příp. návštěvě krokodýlů cesta do   

ROCKHAMPTONU, kde překročíme již podruhé obratník Kozoroha a opustíme  tropické pobřeží Queenslandu. Od tohoto 

místa již nebude nezbytně nutné mít u sebe neustále zásobu vody…. V podvečer přejezd  do města Hervey Bay. Po příjezdu 

ubytování a nocleh., 

    16.den –  středa 29.listopadu 2017: snídaně a celodenní volno 

v HERVEY BAY, které můžete využít na odpočinek s pobytem u 

moře… FAKULTATIVNÍ VÝLET: CELODENNÍ VÝLET NA 

OSTROV FRASER ISLAND  (cena 4500.-CZK, nutno se přihlásit 

a zaplatit nejpozději do 20.10.2017). Ostrov Fraser je největším 

pískovým ostrovem na světě. Východní pobřeží tvoří devadesátikilo-

metrový ostrý horský hřeben, z něhož nejlépe přehlédnete tu nádheru: 

všude okolo moře, kterému dosud odolávají pískové duny lemující 

pobřeží… V rámci výletu i možnost koupání a v ceně výletu mj. oběd. 

Nocleh ve stejném hotelu., 

    17.den –  čtvrtek 30.listopadu 2017: snídaně, v průběhu dne pře-

jezd do Brisbane se zastávkou v luxusním letovisku  NOOSA HEADS 

(možnost koupání na místní písečné pláži Noosa Brach, procházka středis-

kem či výlet lodí po řece Noosa…). V případě zájmu můžeme v tento den 

(ovšem na úkor delšího pobytu na pláži u moře) navštívit slavnou zoolo-

gickou zahradu Steva Irwina, ve které se můžete seznámit mj. se zvířát-

ky jako jsou tasmánští čerti… V podvečer prohlídka BRISBANE, kde 

vám nabídnu   procházku a projížďku centrem města, při které uvidíte a 

navštívíte mj. katedrálu St Stephen´s, zastavíte se před budovou Com-

missariat Stores (původně obilní sklady, dnes sídlo muzea dějin Queen-

slandu) a před budovou Parlamentu a The Mansions (zástavba dvoupatro-

vých řadových domů z červených cihel z 90.let 19.století). Při procházce 

navštívíme náměstí Anzac Square a zastavíme před zdejší radnicí. Večer 

ubytování a nocleh., 

    18.den –  pátek 1.prosince 2017: snídaně v hotelu, poté poslední dlouhý přejezd… Pojedeme po Pacific Hwy 1 podél 

východního pobřeží, známého jako Central Coast, a to přes města Gold Coast (zastávka u moře), Port Masquarie a Newcast-

le. V průběhu dne zastávky s možností fotografování. Přejezd hranic Queenslandu a Nového Jižního Walesu a v pozdních  

večerních hodinách (před půlnocí) pak dojezd do Sydney. Ubytování v hotelu a nocleh.,     

    19.den –  sobota 2.prosince: snídaně, cesta do centra SYDNEY. 

Dopoledne Vám nabídneme prohlídku města, kdy se nejprve zastavíme 

na vyhlídce na dnešní moderní symbol Sydney, budovu Opery.  

V průběhu dne procházky a prohlídky mj. Circular Quay,  George Street, 

čtrvť The Rocks, samotná Opera, vyhlídky na most Harbour Bridge, 

odpočinek v Hyde Parku a prohlídka katedrály sv.Marie. Odpoledne 

návštěva čtvrti Darling Harbour, ve které můžete navštívit mj. místní 

akvárium (Sydney Aquarium) či poblíž stojící vyhlídkovou věž Tower 

Eye, odkud se Vám naskytne jedinečný výhled na celé město pod vámi… 

Pozdě večer návrat do hotelu a nocleh.,    

                                   ROZDĚLENÍ OBOU AKCÍ: 

AKCE S OVýTem OKRUH AUSTRÁLIE: 

    20.den – neděle 3.prosince 2017:          po snídani dopoledne volno 

v SYDNEY, po poledni individuálně hromad-

nou dopravou nebo taxi  transfer na letiště, 

odbavení  a v 16.20 hodin odlet letadlem spo-

lečnosti ETIHAD do Abu Dhabí, 

    21.den – pondělí 4.prosince 2017: v 0.05 

hodin místního času přistání v Abu Dhabí (doba 

letu: 14:45 h), odlet ve 2.15 hodin letadlem 

společnosti ETIHAD do Bělehradu (přílet 

v 5.20 hodin (doba letu: 6:05 h), v 6.45 hodin 

odlet letadlem společnosti AIR SERBIA a v 8.55 hodin přílet na Letiště Václava Havla v Praze (doba letu: 2:10 h).  

AKCE S OVýTem AUSTRÁLIE A TAHITI: 

    20.den – neděle 3.prosince 2017:          po snídani časně ráno  transfer na letiště, odbavení  a v 9.50 hodin odlet letadlem 

společnosti AIR NEW ZEALAND do Aucklandu (přílet ve 14.55 hodin, doba letu: 3:05 h), přestup a v 16.35 hodin odlet 

letadlem společnosti TAHITI AIRLINES do Papeate na ostrově Tahiti., přílet vzhledem k časovému posunu v sobotu 

2.prosince 2017 ve 22.30 hodin (doba letu: 4:55 h)., odbavení, transfer na hotel, ubytování a nocleh., 

    20.den – neděle 3.prosince 2017: celý den na ostrově TAHITI... Program na Tahiti: snídaně, prohlídka měs-

ta PAPEATE, relax, možnost pobytu na pláži, odpočinek., nocleh., 

    21.den – pondělí 4.prosince 2017: FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - v ranních hodinách přesun lodí z Papaete na ostrov 

MOOREA.,  zde celodenní pobyt s možností slunění na pláži a koupáním v moři nebo s projížďkou autem po ostrově a výlet 

do TOREA NUI:  návštěva laguny s pozorováním a krmením žraloků a rejnoků, což patří k nezapomenutelným zážitkům. 

Odpoledne návštěva rajské zahrady a místní likérky spojená s ochutnávkou zdejšího likéru., ubytování v hotelu a nocleh., 

    22.den – úterý 5.prosince 2017:  FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE – OSTROV MOOREA   - snídaně v hotelu, výlet do 

skanzenu TIKI VILLAGE,  kde poznáte tradiční způsob života původních Polynésanů a budete hodovat u tabule s pokrmy  

připravenými v tradiční zemní peci "hang". Odpoledne možnost pobytu na pláži a odpočinek., v 16.45 hodin plavba lodí zpět 

na Tahiti do Papaete., zde ubytování, volno  a nocleh.,     



    23.den – středa 6.prosince 2017: v 7.30 hodin přelet letadlem 

společnosti TAHITI AIRLINES (doba letu: 50 minut) na ostrov 

BORA BORA, celodenní pobyt na ostrově., možnost pobytu na plá-

žích a koupání v moři., ubytování a nocleh., 

    24.den – čtvrtek 7.prosince 2017: celodenní pobyt na ostrově 

BORA BORA, možnost pobytu na plážích a koupání v moři.,  

v 19.10 hodin odlet letadla společnosti TAHITI AIRLINES z letiště 

na ostrově Bora Bora a přelet do Papeate (přílet ve 20.00 hodin, doba 

letu: 50 minut), odpočinek na letišti, před půlnocí odbavení na cestu 

do Austrálie., 

    25.den – pátek 8.prosince 2017: ve 2.00 hodiny po půlnoci odlet 

z Papeate letadlem společnosti AIR NEW ZEALAND do Aucklandu.,   

    26.den – sobota 9.prosince 2017: vzhledem k časovému posunu 

přílet do Aucklandu v 6.30 hodin ráno místního času (doba letu: 5:30 h), 

přestup a v 9.00 hodin odlet z Aucklandu opět s leteckou společností AIR 

NEW ZEALAND do Sydney (přílet v 10.35 hodin, doba letu: 3:35 h)., 

po odbavení možnost výletu do centra SYDNEY, volno nebo čekání na 

letišti a ve 21.50 hodin odlet letadla společnosti ETIHAD ze Sydney do 

Abu Dhabí., 

    27.den – neděle 10.prosince 2017: v 5.40 hodin místního času přistá-

ní v Abu Dhabí (doba letu: 14:50 h), celý den pobyt v ABU DHABÍ ve 

Spojených arabských emirátech /není třeba vízum/, možnost prohlídky 

města nebo pro zájemce zajistím nocleh poblíž letiště a možnost odpo-

činku – příp. zájemci o nocleh v hotelu, prosím, dejte vědět do 

20.10.2017, cena noclehu cca 1000.-Kč/os.).,          

    28.den – pondělí 11.prosince 2017: odlet ve 2.15 hodin letadlem 

společnosti ETIHAD do Bělehradu (přílet v 5.20 hodin (doba letu: 6:05 

h), v 6.45 hodin odlet letadlem společnosti AIR SERBIA a v 8.55 hodin přílet na Letiště Václava Havla v Praze. 

PROGRAM A CENY VSTUPENEK BEZ ZÁRUKY,  

DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 
 

       
 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní 

pas s platností minimálně do 11.června 2018.  

Pro cestu jsou nutná vstupní víza do Austrálie, 

které máte všichni vyřízeny a zaslány e-mailem 

na vaši e-mailovou adresu 23.8.2017.  Prosím, 

vytiskněte si je a vezměte s sebou. Víza jsou 

platná 1 kalendářní rok od vydání, umožňují i 

více vstupů na území Austrálie, ale každý pobyt 

je umožněn max. na 90 dnů.Víza do Francouzské 

Polynésie ani do Spojených arabských emirátů 

nejsou třeba. 

 

ubytování, stravování, spropitné 
Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích, vesměs vždy 

vybavených toaletou a sprchou. Na některých místech (v Centrální Austrálii) se bude jednat o jednodušší ubyto-

vání v motelech nebo chatkách, ale vždy ve 2-lůžkových pokojích.  

Ve startovném  je zajištěna strava formou snídaní, ne vždy přímo v hotelu. Snídaně jsou jednoduché, kontinen-

tální. 

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. 

Austrálie je proslulá i svými skvělými víny!  

Ve městech a ve většině přírodních rezervací je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná.V restauracích se zpravidla 

dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčtovaná částka většinou nezahr-

nuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné nosičům zava-

zadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. PROSÍM, RESPEKTUJTE TUTO 

ETIKETU A SE SPROPITNÝM VE VÝŠI 10% POČÍTEJTE JIŽ DOPŘEDU. DĚKUJI. 

 

 

 



doprava po Austrálii a Francouzské Polynésii, zavazadla k přepravě 

Přeprava po Austrálii bude uskutečněna  klimatizovaným mikrobusem pro 8 osob, doprava po Tahiti a na ostrově 

Moorea pak klimatizovaným autem pro 5 osob (střední kategorie). Na delších přejezdech (bude jich dost…) 

budou zastávky po cca 2 hodinách jízdy. 

S ohledem na velikost (či spíše malost) zavazadlového prostoru v mikrobusu, kterým  se budeme přepra-

vovat, žádám  vás o co možná nejmenší zavazadla! Nevozte s sebou, prosím, velké plastové kufry. Pro 

přepravu letadlem je možné mít zavazadlo těžké max. 23 kg k odbavení a 5 kg na palubu.  

 

jaké bude počasí?                   

Roční období jsou v Austrálii přesně nao-

pak, než jsme zvyklí na severní polokouli. 

V době, kdy u nás je zima, je v Austrálii 

léto a v době, kdy je u nás jaro, je u proti-

nožců podzim. 

Ale i v samotné Austrálii existují velké 

klimatické rozdíly. Na severu (především 

v Queenslandu a v Severním teritoriu, 

severně od obratníku Kozoroha) panuje po celý rok tropické, teplé počasí. Ostatní oblasti patří k mírnému klima-

tickému pásmu. 

Obecně lze říci, že se při volbě optimální doby na cestu do Austrálie vždy dostaneme do problému. Ať si vybe-

reme jakoukoliv dobu, nikdy nebude nejlepší pro všechny oblasti. Naštěstí to platí i naopak… Nicméně platí, že 

zažijeme především hodně teplé a suché počasí. 

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

 Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které bude zahrnovat i případné 

ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí.  Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce 

kvalitní. Česká republika nemá s Austrálií dohodu o bezplatné zdravotní péči, a proto naléhavě upozorňujeme na 

nutnost uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ, MŮŽE BÝT 

KONTROLOVÁNO IMIGRAČNÍM PRACOVNÍKEM PO PŘÍLETU NA LETIŠTI V SYDNEY!! Doporuču-

jeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně. 

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. Předpokládá se, že každý cestovatel má platné očkování proti tetanu. 

 

čas 

Austrálie má tři časová pásma. Podle ročního období a konkrétního místa je australský místní čas o 8-10 hodin 

napřed proti času středoevropskému, přičemž od října do března mají v Austrálii, s výjimkou Queenslandu, Zá-

padní Austrálie a Severního teritoria zaveden letní čas. V období, kdy Austrálii navštívíte to znamená, že je-li 

v Praze 12.00 hodin, je v Sydney a celém Novém Jižním Walesu a ve státě Victoria již 22.00 hodin, zatímco ve 

státě Queensland 21.00 hodin, v Severním teritoriu 20.30 hodin a v Jižní Austrálii 21.30 hodin. 

Na Tahiti a ve Francouzské Polynésii platí tzv. Havajský stan-

dardní čas (oblast leží jen dvě hodiny východně od Mezinárodní 

datové hranice), oproti času ve střední Evropě je 11 hodin nazpět! 

To znamená, že je-li v Česku 12.00 hodin v poledne, je na ostro-

vech Francouzské Polynésie teprve 1 hodina po půlnoci…  

V posunech času, myslím, budeme mít často takový malý „hokej“ 

 

jazyk 
V Austrálii  je úřední řečí angličtina, ve Francouzské Polynésii 

francouzština a reo maohi (tahitština)  

 

oblečení 

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

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná a uzavřená obuv. Nezapomeňte na trička, krátké kalhoty, sluneční 

brýle, klobouky nebo čepice na ochranu před sluncem. Nepodceňte ani  teplejší oděv pro případ chladnějších 

večerů! Dbejte na tlumené barvy a pevnou obuv do centrální části Austrálie. 

 

elektřina 
Do sítě je dodáván proud o napětí 240/250 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 třemi plochými 

kolíky.  Je možné zakoupit již na letišti. Stejné platí i pro návštěvu Francouzské Polynésie (zde lze použít i pře-

chodky vhodné pro USA).           

 

 

 

 



měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou je australský dolar (= 100 centů), označovaný mezinárodním symbolem AUD. Bankovky a 

cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i 

na letištích. Doklady o výměně peněz je třeba uschovat, před odletem si lze zbylé dolary vyměnit na letišti za 

původní měnu. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurz:  1.-AUD = cca 17.50 

CZK. 

Měnovou jednotkou Francouzské Polynésie je tzv. Cours de franc Pacifique (CFP, pacifický frank)., kurz je 

momentálně  1.-CFP = cca 0,27 Kč resp. 1000.-CFP = cca 8.50 €.  

KAPESNÉ: vstupenky jsou vesměs dost drahé.  

Vstupné na některé kulturní a jiné atrakce (bez fakultativních výletů a bez záruky) 

pro váš výběr: 

Melbourne – vyhlídková věž Eureka Skydeck   ……...      20.-AUD  

Melbourne – Aréna Roda Lowera (Australian Open) ...      20.-AUD (senioři 15.-AUD)  

Barossa Valley  - ochutnávka vína  ……………………… 15.-AUD  

Muzeum opálu v Coober Pedy   …………………………   10,-AUD 

NP Ayers Rock  ……........................................................   30,-AUD 

Mount Isa – podzemní důl ……………………………...    80.-AUD (neověřeno)   

Mount Isa – nadzemní důl   …………………………….    35.-AUD  (neověřeno) 

Townsville - Akvárium …………………………………    28.-AUD 

ZOO Steva Irwina ……………………………………….   59.-AUD 

Sydney - Opera  ……………………………………….     od 34.-AUD  

Sydney –Tower Eye    ……. …………………………..      26.- AUD 

Sydney – muzea  ……………………………………….     10.- až 15.-AUD 

Další vstupy včetně NP …………………………………..  50.-AUD 

Na vstupy doporučujeme mít s sebou cca  200.-AUD, na stravu cca 500.-AUD a na 

suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  

Na ostrovy Francouzské Polynésie doporučujeme cca 300.-€. Tady stojí např. oběd ve snackbaru 1200,-CFP, 

bageta v obchodě 350.-CFP, celodenní výlet na lagunu 8000.-CFP, taneční představení s bufetem 8500.-CFP, 

ponor s přístrojem 8000.-CFP…  

 

nákupy, clo 

Banky v Austrálii jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-čtvrtek 09.30-16.00 hodin a v pátek 

09.30-17.00 hodin, ústřední peněžní ústavy ve velkoměstech často pracují i o víkendech od 08.30 do 17.00 ho-

din. Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřeb-

né. Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-17.00 hodin, o sobotách 

09.00-16.00 hodin.  Valná většina velkých supermarketů již přešla v poslední době také na každodenní provoz, 

některé mají otevřeno dokonce 24 hodin.    

Banky ve Francouzské Polynésii jsou   otevřeny pondělí-čtvrtek 8.00-12.00 hodin a 13.30-17.00 hodin a v pátek 

do 15.30 hodin. Obchody mívají otevřeno pondělí-sobota 7.30-11.30 a 13.30-17.00 hodin, supermarkety pak 

pondělí-sobota 6.30-19.00 hodin, neděle 6.30-11.00 hodin.  

Všude v Austrálii i ve Francouzské Polynésii lze k výběru hoto-

vosti v bankomatech či při placení za služby a v obchodech vyu-

žít standardní platební karty.  

Striktní zákaz dovozu platí pro potraviny, výrobky živočiš-

ného a rostlinného původu, zbraně a drogy. Věci osobní spo-

třeby lze dovážet bezcelně.  

Ostatní maxima pro dovoz i vývoz: hotovost – 5000.-AUD, ciga-

rety: 250 ks nebo tabák – 250 g, alkohol – 1,125 litru, dárky – do 

hodnoty 400.-AUD. Z Francouzské Polynésie můžete vyvézt až 

10 surových perel a libovolné množství perlových šperků. 

 

bezpečnost 

V Austrálii je několik oblastí, kam by se turisté raději neměli 

vydávat. Není rozumné – hlavně pro ženy a samotné osoby – 

chodit v noci bez doprovodu. Vyhýbejte se parkům, špatně 

osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Před cestou do Austrálie se doporučuje pořídit si fotokopie 

všech důležitých dokladů a uchovávat je zvlášť od originálů. 

Tísňová volání:  
Austrálie: Policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba – 

000,  

Francouzská Polynésie: záchranná služba – 15, hasiči – 120, 

policie – 20. 

                                     

 



 

 

 

 

 

 

pošta, telekomunikace 

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

z Austrálie do České republiky: 0011-420 + účastnické číslo, z Polynésie +420 + účastnické číslo. Pracovní doba 

na poštách je od 09.00 do 17.00 hodin ve všední dny. V malých obcích bývá poštovní přepážka běžně 

v některém obchodu. Letecká pošta do České republiky jde minimálně 1 týden. Do adresy se doporučuje uvádět 

za „CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“.  

 

adresář 

Velvyslanectví České republiky v Austrálii:    

Embassy of the Czech Republic 

8 Culgoa Circuit, O´Malley, Canberra ACT 2606 

tel: 0061/2/62901386, +61/2/62901543 

Generální konzulát České republiky v Sydney: 

Consulate General of the Czech Republic 

169 Military Road, Dover Heights, N.S.W. 2030, Sydney 

tel: 00612/93710479 

Generální konzulát České republiky v Melbourne: 

Consulate General of the Czech Republic 

500 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 

tel: 00613/96296196 

Velvyslanectví Austrálie v České republice: 

Honorární konzulát a obchodní oddělení Australského svazu 

Klimentská 10, 110 00 Praha 1 

tel.: 251018350 

Na ostrovech Francouzské Polynésie nemá Česká republika své zastoupení. 

 

 

 

 

 

 

Přeji Vám klidné přípravy  

    na naše společné akce   

S OVýTem  

AUSTRÁLIE A TAHITI         

a S OVýTem  

OKRUH AUSTRÁLIÍ 

 

 

 

                  A JEN HEZKÉ ZÁŽITKY Z TOHOTO KOUTU SVĚTA!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


