AUSTRÁLIE S TASMÁNIÍ „Milujeme přírodu“
8. – 25. 1. 2020 – 18 dní
Vydejte se s námi na rozmanitý kontinent plný přírodních krás. Bohatý program, super zábava, čeští průvodci,
procházky, menší treky a trocha adrenalinu. To vše, a ještě něco více. Jdeme do hloubky, nezůstáváme jen na
povrchu. Tak jako vždy, všechny aktivity zahrnuty v ceně zájezdu (kromě Sydney Bridge Climb) .
S partnerskou CK jsme pro vás připravilinový zájezd Austrálie s Tasmánií – „Milujeme přírodu“ a program
upravili speciálně pro klienty CK TAM TAM. Snažili jsme pro vás vybrat „to nejlepší z Austrálie“, s tím, že více
preferujeme přírodu než města. I právě proto se společně podíváme na australský ostrov Tasmánie a do šesti
národních parků (NP Grampians, NP Mt. Field, NP Freycinet, NP Tasman, NP Kata Tjuta – Uluru a NP Daintree.
Projdeme se na nejkrásnějších místech Austrálie. Připravili jsme pro vás procházky i menší treky. Vykoupeme se
pod vodopády, v lagunách i v moři. Zašnorchlujeme si na Velkém bariérovém útesu. Projedeme se vláčkem na
nejstrmější železnici světa a vystoupáme na oblouk mostu Sydney Harbour Bridge. V Sydney nevynecháme
projížďku kolem opery a koupání na slavné pláži Bondi Beach. Jako bonus si užijeme vyhlídkový let nad
pobřežím Great Ocean Road a 12 ti Apoštoly.
.
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o
o
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V ceně zájezdu zahrnuto:
o
o
o
o
o

letenka Praha – Melbournea Cairns - Praha (s
přestupy),
letenka Melbourne - Hobart,
letenka Hobart – Sydney,
letenka Sydney - Uluru,
letenka Uluru – Cairns,

o

15x ubytování kategorie ⃰ ⃰ ⃰,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dopravu minibusem po Austrálii dle programu,
všechny vstupy dle programu,
výlet Great Ocean Road,
trek v NP Grampians,
trek v NP Mt. Field,
trek v NP Freycinet,
výlet do Blue Mountains,
trek v NP Kata Tutja – Uluru,
trek v NP Daintree,
výlet lodí na Bruny Island s občerstvením,

o
o
o

ochutnávka vín v NP Freycinet,
projížďka lodí v přístavu v Sydney,
jízda na železnici Scénic World,
výlet lodí na Velký bariérový útes se šnorchlováním a
obědem,
vyhlídkový let nad 12 ti Apoštoly,
čeští průvodci po celou dobu zájezdu (neletí z/do
Evropy),
pojištění CK proti úpadku, australské vízum a jeho
vyřízení

Není zahrnuto v ceně zájezdu:
o

o
o
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stravování (pokud to situace dovolí, budeme
nakupovat v supermarketech a stravovat se v
restauracích),
pojištění na cesty (doporučujeme pojistit storno
z důvodu nemoci)
fakultativní výlety mimo program

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den 8. 1.2020 odlet Praha–Melbourne (s přestupy)
brzy ráno odlet z Prahy do Melbourne (s přestupy)

2. den 9. 1. 2020 přílet do Melbourne
přílet do Melbourne ve večerních hodinách
vyřízení vstupních formalit
transfer z letiště do hotelu s místním (česky mluvícími průvodci)
ubytování 1 noc– hotel na okraji města Melbourne

3. den 10. 1. Great Ocean Road – Velká oceánská cesta
ranní odjezd z Melbourne
projížďka po jedné z nejkrásnějších scénických silnic světa – slavné Great Ocean Road.
GREAT OCEAN ROAD Jeden z nejlepších automobilových výletů v Austrálii nabízí výhledy na bizarní skalní
útvary, pískovcové věže, husté eukalyptové lesy, a nádherné surfařské pláže a přímořská letoviska. Během dne
uděláme několik zastávek, např. na 12 apoštolech, London Bridge a dalších známých a zajímavých místech.
Projedeme přes vysoko položené vyhlídky na oceán, odkud budeme vzhlížet nazajímavé skalní útvary jako jsou
oblouky a mosty. Projdeme se po písečných plážích, zavítáme do rybářských osad. Cestou zastavíme a
projdeme sev deštném pralese. Nejkrásnější jsou však západy slunce a možná i pozorování delfínů.
VYHLÍDKOVÝ LET NAD 12 APOŠTOLY – Pokud máte absolvovat alespoň jeden vyhlídkový let kolem australského
pobřeží, tak pak by to měl být let nad 12 Apoštoly. Během 15 ti minutového letu dále uvidíte London Bridge,
The Arch, Loch Ard Gorge, The Sentinel v ceně zájezdu
v podvečer příjezd do ubytování
ubytování 1 noc – Warrnambool

4. den 11. 1. přírodní park Tower Hill – Národní park Grampians
ráno přírodní park Towel Hill
TOWER HILL Při procházce v parku, který před 30.000 lety zformovala sopka můžeme pozorovat nejen spoustu
druhů vodních ptáků, ale také vidět koaly nebo klokany.
NP GRAMPIANS Průzkum vyhlášeného národního parku s vodopády, bujnou vegetací i tradiční australskou
faunou, především koalami a stády klokanů. Projdeme se po parku, vylezeme na vyhlídky Balconies a dojdeme k
nedalekému vodopádu. Vrcholem bude procházka k vyhlídce Pinnacles skrz Grand Canyon.
přejezd do ubytování
ubytování 1 noc– Hall Gap
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5. den 12. 1. NP Grampians – Melbourne
celodenní program v NP Grampians
NP GRAMPIANS Celý den na menší treky a procházky v národním parku s prohlídkou zlatokopeckého skanzenu.
v podvečer cesta do Melbourne
návrat do Melbourne cca v 18 hod.
ubytování 1 noc– centrum města
podvečerní procházka po centru města Melbourne

6. den 13. 1. NP Grampians – Melbourne – Tasmánie
ranní odlet z Melbourne do Tasmánie - první ranní let v 6:00 hod. (1 hod, 15 min. letu)
přejezd z letiště do NP Mt. Field – celodenní toulání v parku,
NP MT. FIELD Nejstarší národní park Tasmánie. Úchvatné vodopády, procházka do údolí obřích stromů Karri
(druhý největší strom na světě). Trek pralesem s vodopády a divokou neporušenou přírodou. Odpoledne jezero
Dobson a procházka mezi zdejší endemické palmy „pandani“.
v podvečer návrat do Hobartu
ubytování2 noci – okrajová část města Hobart

7. den 14. 1. Bruny Island – Perla Tasmánie
BRUNY ISLAND Průzkum jedinečného ostrova Bruny jižně od Hobartu. Dramatická scenérie pláží a skal spolu s
nedotčenou přírodou uchvátí každého milovníka přírody. Velká část ostrova je součástí národního parku. Na
jižním cípu budete moci pozorovat Jižní arktický oceán z historického majáku.
VÝLET LODÍ ZA MOŘSKOUFAUNOU Jedinečná a fascinující plavba podél dramatického pobřeží divokého
ostrova Bruny. Během 3 hodinové plavby uvidíte delfíny, lachtany, orly a další faunu! Jedna z nejkrásnějších
pobřežních plaveb nabízená v australských vodách ověnčená mnoha cenami.
v podvečer návrat do Hobartu

8. den 15. 1. Bonorong Wildlife – Mt. Wellington – NP Freycinet
ranní výšlap na Mt Wellington– vyhlídka na Hobart, uvidíte celou zdejší zátoku pohledem 360°
celodenní výlet do NP Tasman
BONORONG WILD LIFE V malé rezervaci se můžete seznámit s tasmánským čertem nebo klokany.
přejezd do NP Freycinet
NP FREYCINET Odpolední menší vycházky, kde navštívíme slavnou zátoku Wineglass Bay, jejíž tvar připomíná
sklenici vína.
v podvečer příjezd do Bichero
ubytování 1 noc – Bichero
pozorování tučňáků na pláži v Bichero

9. den 16. 1. NP Freycinet – The Hazards – Mt. Amos
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NP FREYCINET – THE HAZADRS + MT AMOS 5 hod. trek pohořím The Hazards v NP Freycinet. Pro odvážnější je
možnost zdolat horu Mt. Amos, kde se nám naskytnou nejkrásnější výhledy na místní zátoku Wineglass. Cestou
se zastavíme na ochutnávku místních vín.
v podvečer návrat do Hobartu
ubytování 1 noc – okrajová část města Hobart

10. den 17. 1. Hobart – Sydney – Blue Mountains (Modré hory)
ráno transfer na letiště
odlet z Hobartu do Sydney
z letiště v Sydney odjezd minibusem do Blue Mountains
MODRÉ HORY Celodenní výlet do oblasti přírodních krás Modrých hor (UNESCO). Prozkoumáme známý skalní
útvar Tři sestry i vodopády Wentworth. Podnikneme nenáročnou procházku v kaňonu plném mohutných
eukalyptů a vše zakončíme unikátní lanovkou nad korunami vzrostlého lesa.
SCÉNIC WORLDProjedeme se nejstrmější železnicí na světě.
večerní návrat do Sydney
ubytování 1 noc –hotel v Katoomba, oblast Blue Mountains

11. den 18. 1. Blue Mountains – trek v Grand Canyon
BLUE MOUNTAINS – TREK V GRAND CANYON Po celý den budeme v přírodě NP. Čeká vás několika hodinový
trek s několika vodopády, nádhernými vyhlídkami a krásnou přírodou.
v podvečer odjezd do Sydney
ubytování 1 noc – v centru města
SYDNEY večerní procházka po centru

19. den 14. 1. Sydney
SYDNEY To nejlepší z města Sydney. Projedeme se lodí po zátoce s výhledem na budovy Sydney Opera,
vykoupeme se na nejslavnější pláži Bondi, kde také prozkoumáme pobřeží. Odpoledne navštívíme Chinatown a
necháme vám možnost vylézt na oblouk mostu Sydney Harbour Bridge
BRIDGE CLIMB Nejkrásnější výhled na zátoku v Sydney je z oblouku Sydney Harbour Bridge. Pokud se nebojíte
výšek, vydáme se s místními průvodci na vrchol mostního oblouku a společně se pokocháme nejkrásnějším
výhledem i výškou.
výlet není v ceně zájezdu – (1,5 hod. = 130 AUD, 3,5 hod. = 320 AUD)

20. den 15. 1. Sydney – Uluru
transfer z hotelu na letiště
přelet ze Sydney na Ulurudo tzv.„Rudého středu“
ubytování 1 noc– Yulara - Uluru
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NPULURU – KATA TJUTA Velikost, majestátnost, neskutečná proměna barev i to je Uluru a národní park Kata
Tjuta. Navštívíme domorodé kulturní centrum a dozvíme se více o původním obyvatelstvu Austrálie.
Podnikneme nenáročné procházky kolem posvátného monolitu Uluru, který nás jistě uchvátí svojí mohutností.
Prohlédneme si místní jedinečný vodní zdroj Mutitjulu a tradiční domorodé stezky. Večer nevynecháme
úchvatný západ slunce
S nepřeberným množstvím odstínů červené.

21. den 16. 1. NP Kata Tjuta – Uluru – Alice Spring - Cairns
východ slunce u Uluru
NPO KATA TJUTA Pěší túra soutěskami Kata Tjuta (délka 3-4 hod.). Vydáme se podél staré aboriginské stezky
lidu Anangu – Údolím větrů, mezi tajemné skalní hlavy. Uluru i Kata Tjuta jsou zapsány na seznamu světového
dědictví UNESCO
odpolední přelet do tropického Cairns
transfer z letiště do hotelu
ubytování 3 noci – hotel na okraji Cairns

22. den 17. 1. Velký bariérový útes
VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES Celodenní plavba na Velký bariérový útes. Zašnorchlujeme si na nejrozsáhlejším
útesovém systému světa, který je tvořený zcela z živoucích organismů. Uvidímebarevné ryby, želvy a budeme
obdivovat pestrobarevné korály. Na lodi je připravená lehká svačinka a také oběd. V ceně je také zahrnuto
vybavení na šnorchlování. Pro potápěče možnost potápění.
v podvečer návrat do hotelu v Cairns

23. den 18. 1. Daintree – nejstarší prales na světě
celodenní výlet do nejstaršího pralesa na světě Daintree
NP DAINTREE Nahlédnout pod pokličku tohoto opravdu jedinečného rezervoáru života nám umožní místní
zkušený průvodce, s nímž se vydáme na vyjížďku po umělém jezírku, které obývají desítky obrovských
krokodýlů. Uvidíme tyto jedinečné tvory v jejich přirozeném prostředí. Během návštěvy tohoto unikátního
přírodního parku se setkáte také se vzácnými kasuáry, rudými klokany, koalami i tropickými papoušky. Vpralese
Daintree žijí unikátní druhy exotického vodního ptactva. S průvodcem se projdeme unikátními porosty
mangrovů. odpoledne ochutnáte vynikající pralesní zmrzlinu a navštívíte zdejší čajovou plantáž.
MYS TRIBULATION Závěr dne připraví úchvatný mys Tribulation a jeho kokosové palmy, pralesní potůčky a
liduprázdné pláže.
večerní návrat do Cairns
rozlučkový večer
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24. den 19. 1. Cairns – odlet do Evropy
dopoledne volný program
Možnost posledních nákupů suvenýrů nebo individuálně vyhlídkový let na Velký bariérový útes v malém
letadle, případně vrtulníkem nebo návštěva botanických zahrad.
odpoledne transfer na letiště
rozloučení s českým průvodcem a odlet zpět do ČR nebo prodloužení na Nový Zéland

25. den 20. 1. přílet do Prahy
dle letenek přílet do Prahy
KONEC zájezdu
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