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Program zájezdu

Podmínky. S přihláškou požadujeme úhradu 30 % ceny 
zájezdu. Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity 
zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu třetí 
osobě, avšak musí uhradit náklady za změnu. Od 28. 
2. do 30. 6. 2023 činí odstupné 30 % ceny zájezdu. Při 
zrušení zájezdu od 1. 7. 2023 požadujeme odstupné ve 
výši 80 % ceny zájezdu. Pokyny k zájezdu účastníci obdrží 
14 dnů před odjezdem. Pořadatel může bez poplatku 

zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 7 účastníků 
do 28. 2. 2023. V takovém případě se zaplacená záloha 
vrací v plné výši. Přihlásit se je možné písemně emailem.

Termín Cena Odjezdové místo
22.10.-8.11.2023 letecky 142 000 Kč Praha

1. den – sraz na pražském letišti v 16:30, odlet přes Frankfurt do Singapuru 
(12 h 25 min)
2. den – večer přílet do Singapuru, ubytování v hotelu, odpočinek 
3. den – celodenní prohlídka Singapuru (návštěva Merlion parku, čínské čtvrti  
s chrámem Budhova zubu, prohlídka Malé Indie, muslimské čtvrti Kampong Glam, 
přírodního parku Gardens by Bay, supermoderního hotelového resortu Marina 
Bay Sands a projížďka lodí), návrat na letiště, prohlídka tropického lesa a odbavení  
na noční let do Austrálie (8 h 10 min)
4. den – po přistání v poledních hodinách transfer do hotelu, odpočinek po cestě, 
procházka čínskou čtvrtí
5. den – prohlídka Sydney (Circular Quay, Campbell’s Cove a Storehouses, Přístavní 
most, Walsh Bay, Observatory Hill, Rocks, Opera, Královská botanická zahrada)
6. den – projížďka lodí přístavem a prohlídka akvária Sea Life
7. den – výlet na nejkrásnější pláže s piknikem a koupáním
8. den – dopoledne volno, odpoledne transfer na letiště, odlet do Aucklandu (3 h), 
transfer do hotelu
9. den – prohlídka Aucklandu (Sky Tower, přístav) a odjezd do Rotorua na ubytování, 
cestou prohlídka parku Hamilton Gardens

10. den – návštěva vulkanického geotermálního parku Waimangu, večer Treewalk 
Nightlights v korunách stromů
11. den – odjezd na letiště v Aucklandu, přelet na Jižní ostrov do Queenstownu  
(1 h 55 min), transfer na ubytování
12. den – výlet nádhernou krajinou jezer, skal a vodopádů do Milford Sounds, 
projížďka lodí po zátoce 
13. den – výlet kolem jezera Wakatipu do Glenorgy, vycházka k filmovým lokacím 
Pána prstenů
14. den – odjezd kolem jezer Hawea a Wanaka k ledovcům v Glacier Country, 
ubytování
15. den – výlet k ledovci Fox a Franz Josef
16. den – odjezd přes národní park Arthurs Pass a Cantenbury Plains do Christchurch, 
prohlídka a ubytování
17. den – brzký ranní transfer na letiště, odlet do Sydney (3 h 25 min), oběd v Airport 
Lounge, odlet do Singapuru (8 h 10 min), ubytování v letištním hotelu Aerotel Transit
18. den – po snídani odbavení na let do Frankfurtu (13 h 25 min), 22:00 přílet  
do Prahy

Letecký poznávací zájezd Austrálie a Nový Zéland Vám 
ukáže ty největší perly Austrálie, severního a jižního 
ostrova Nového Zélandu. Pro maximální pohodlí  
na cestě je zařazeno přenocování a prohlídka  
v Singapuru. V Austrálii se seznámíme s městem Sydney 
a jeho okolím. Poznáme největší město Nového Zélandu 
Auckland, maorské dědictví i vulkanické památky 

severního ostrova. Na jižním ostrově uvidíme překrásnou přírodu známou z velkofilmu Pán prstenů. Navštívíte 
města Queenstown a Christchurch, nespočet krásných přírodních míst a poplujeme lodí v přístavech i mezi fjordy 
Milford Sound. Program je sestaven s ohledem na maximální zážitky a komfort po cestě. 

SingaPur | Sydney | auckland | queenStown | chriStchurch

Austrálie a Nový Zéland
18-denní letecký zájezd
22. 10. - 8. 11. 2023
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Doprava: letenky v ekonomické třídě, místní doprava 
mikrobusem
Ubytování: kvalitní turistické hotely 3-4*
Pojištění: cestovní pojištění Union A90 Pandemic 
zahrnuje poškození zavazadel, léčebné výlohy  
vč. Covid-19, výlohy na karanténu, úraz, repatriaci, 
storno zájezdu z důvodu úrazu, nemoci, rodinné události 
nebo živelné pohromy (max. 80 % ceny zájezdu).
Cena zahrnuje: letenky v ekonomické třídě vč.  
1 kufru do 23 kg a 1 kabinového zavazadla, ubytování 
v dvoulůžkovém pokoji se snídaní, místní přepravu, 
vstupné a výlety dle programu, cestovní pojištění 
UNION A90 Pandemic, doprovod CK
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj  
30 000 Kč a stravování, pokud není zahrnuto v programu 
nebo letence
Cestovní formality: cestovní pas platný min. 6 měsíců 
po návratu, plné očkování Covid-19 (posilující dávky 
nejsou vyžadovány) nebo PCR test před odletem, 

cestovní pojištění s krytím onemocnění Covid-19 
(zahrnuto v ceně zájezdu)


