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Fakultativní výlety – Nový Zéland

Níže najdete nabídku vybraných fakultativních výletů a aktivit pro jednotlivé oblasti Nového
Zélandu. Jedná se o mix kulturních, přírodních i sportovních zážitků, kdy tyto výlety Vám
doplní Váš program a ukáží to nejlepší z dané oblasti.
Většinu výletů doporučujeme objednat s předstihem, protože mohou být vyprodány dopředu
a můžeme je také zakomponovat do časového plánu Vaší dovolené.
Výlety označené hvězdičkou * jsou takový základ z fakultativních výletů, který bychom Vám
doporučili.
Všechny níže uvedené výlety jsou s anglicky mluvícím průvodcem.

www.viva-australie.cz
info@viva-australie.cz

OBLAST AUCKLAND

Velrybí a delfíní safari (katamarán, půldenní výlet)

cena 3 490 Kč

Velryby jsou dle sezony, většinou v místním zimním období, delfíni jsou viděni
pravidelně.

Prohlídka města Auckland s AJ průvodcem

cena od 990 Kč

Gurmánská Tour (to nej z Waiheke vína a jídla)

cena 2 849 Kč

OBLAST WAITOMO

Výlet do Waitomo Caves (Waitomo Glow-Worm Caves)

cena 1 090 Kč

Výlet loďkou do hlavní jeskyně s AJ průvodcem, uvidíte zde svítící červy.

Jeskyně Ruakuri a Waitomo – 2 jeskyně

cena 1 790 Kč

Opět se jedná o výlet na loďce do jeskyní s AJ průvodcem, výlet je však rozšířen
na 2 jeskyně, hlavní atrakcí jsou svítící červi.

Poznámka:
Svítící červi – glow worms jsou unikátní pro Nový Zéland, fosforeskují ve tmě podobně jako naše
světlušky, jsou přilepení na stropě a je jich tam opravdu spousta, jejich záře se odráží i na hladině a
vytváří tak pěkný efekt.
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OBLAST ROTORUA
Whitewater Rafting

cena 2 299 Kč

Rafting na divoké řece kousek od města Rotorua, aktivita samotná trvá asi
jen hodinu, atrakcí je sjíždění 7 metrového vodopádu!

*Tongariro crossing flight – přelet nad sopkami

cena 2600 Kč

Scénický let v délce 15 minut vyhlídkovým letadlem (případně heli) nad sopkami
v národním parku Tongariro.

Wai – o – Tapu Park

cena 700 Kč

Asi nejhezčí přírodní park plný geotermálních aktivit, barevných jezírek a uvidíte
zde také tryskající gejzír Knox. Nachází se asi 30 km od Rotorua, gejzír je k vidění
kolem 10 hodiny dopolední. Do parku však můžete přijít v kteroukoliv hodinu.

*Maorská show s večeří - Rotorua

cena 2 585 Kč

Oblíbená kulturní akce v jedné z vybudovaných Maorských vesnic nedaleko
centra Rotorua. Součástí této podvečerní akce je tradiční večeře a maorské
vystoupení. Celá akce trvá asi 3 hodiny. V ceně je i transfer.
Hobitton Movie Set Tour – vesnice z filmu Pán prstenů
cena 1 790 Kč
Autentická vesnice i s hospodou z filmu Pán prstenů, kterou si můžete prohlédnout
a podívat se na místní atrakce ponechané zde z natáčení filmu. Samotná prohlídka
asi 2 hodiny.

OBLAST WELLINGTON
Zapůjčení stanu, kola, vč. cyklovýbavy

cena 600 Kč

Lanovka nad město Wellington

cena 250 Kč

Oblíbená a nenáročná aktivita ve Wellingtonu, vyjeďte lanovkou na
kopec nad město a pokochejte se výhledem na hlavní město a
projděte se v přilehlých zahradách.
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OBLAST ABEL TASMAN a NELSON
Výlet lodí podél krásného pobřeží NP Abel Tasman

cena 2 090 Kč

Jedná se asi o 4 hodinový výlet lodí, který Vám ukáže celé pobřeží vyhlášeného
národního parku Abel Tasman. Tento NP nabízí také krásné pláže ke koupání,
během plavby jsou k vidění také lachtani (bez záruky). Tento výlet je možno
nabídnout ve verzi kdy budete jen na lodi nebo ve verzi s cca 1-2 hodinovou
procházkou.

Celodenní kajakování v NP Abel Tasman
bez průvodce

cena 1 990 Kč

s místním průvodcem

cena 3 450 Kč

Marlborough Sounds – vyhlídkový let

cena 13 000 Kč

Tato oblast se nachází necelou hodinu jízdy od města Nelson a je známá svými krásnými zálivy a
pobřežím. Nejhezčí je tato oblast určitě ze vzduchu a vy budete mít možnost 70 minutového
vyhlídkového letu, který zahrnuje I mezipřistání na krásných místech.

Celodenní výlet do vinařské oblasti Marlborough Sounds

cena – na vyžádání

Výlet s průvodcem do vyhlášené vinařské oblasti Marlborough, která se nachází
asi 1,5-2 hodiny od Nelsonu, prohlídka vinic, sklepů a ochutnávky vína.
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OBLAST LEDOVCE FRANZ JOSEF A FOX

*Let helikoptérou nad Franz Josef a Fox
cena 5 590 Kč
Vyhlídkový 30 min let helikoptérou, s výhledem na místní vyhlášené ledovce,
jak Franz tak Fox. Uvidíte také nejvyšší hory Nového Zélandu, včetně nejvyšší
hory Mt. Cook. Perličkou je přistání n v horní části ledovce Franz Josef, kde se
můžete projít po ledovci.

3 hodinový trek k ledovci Franz Josef

cena 1 790 Kč

Procházka pouze k ledovci s místním znalým AJ průvodcem, půjdete místní
přírodou, po místech kde kdysi sahal ledovec samotný, lesem až k ledovci.
Na ledovec samotný se při této procházce nejde!

4 hodinový trek na ledovec Franz Josef

cena 5 990 Kč

Trek s AJ průvodcem přímo po ledovci Franz Josef, krásný zážitek, který je
umocněn navíc tím, že z vesnice a zpět poletíte k ledovci helikoptérou.
Poznámka:
Pokud je špatné počasí (déšť nebo mlha), tak se vyhlídkové lety ruší a bude Vám
vrácená celá zaplacená částka.

www.viva-australie.cz
info@viva-australie.cz

OBLAST QUEENSTOWN a Milford Sound
*Jízda rychlým člunem (Shotover Jetboat Ride)

cena 2 519 Kč

V ceně je doprava do krásného kaňonu za město, kde zažijete adrenalinovou
jízdu motorovým člunem po řece.

*Výlet za vínem, návštěva 4 vinic

cena 2 849 Kč

Výlet s AJ průvodcem po místních vinicích, s ochutnávkou vína.

Zapůjčení stanu, kola, vč. cyklovýbavy

cena 600 Kč

Vydejte se na výlet na kole do místní krásné přírody.

Výlet jeepem po přírodních krásách Queenstownu

cena 3 289 Kč

Jedná se cca o celodenní výlet jeepy do krásných přírodních koutů této oblasti,
jeepy budou také brodit řeku a jsou plánované zastávky na krásných místech.
Vše s AJ průvodcem.

Milford Sound - Fiordland NP
*Milford Sound – plavba lodí mezi fjordy

cena 2 090 Kč

Jedná se o vyhlášenou scénickou plavbu mezi fjordy, v délce asi 2 hodiny.
Uvidíte jeden z nejhezčích přírodních koutů celého Zélandu. Buďte připraveni,
že zde častěji prší, což ale také přiživuje místní vodopády. Cena je za plavbu
samotnou, nezahrnuje žádné transfery.

Milford Sound busem z Queenstownu, vč. plavby 2h

cena 2.990 Kč

To samé co výše uvedené, ale navíc zahrnuje dopravu busem z Queenstownu,
tam i zpět, AJ průvodce.

Milford Sound letecky z Queenstownu:

Vyhlídkový let tam i zpět + projížďka lodí

cena 10.000Kč

Vyhlídkový let tam, helikoptéra zpět + projížďka lodí

cena 15.000Kč
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Helikoptéra tam i zpět + projížďka lodí

cena 16.500Kč

Jedná se o exkluzivní výlety s AJ průvodcem/pilotem, kdy budete vyzvednuti v
Queenstownu a opravdu krásným scénickým letem se dostanete až do oblasti
Milford Sound, kde si navíc vychutnáte i plavbu lodí.

Výlet lodí mezi fjordy na Doubtful Sound – celodenní

cena 4 790 Kč

Jedná se o podstatně delší plavbu přes jezero až k fjordům Doubtful sound,
krásná příroda a liduprázdné okolí. Tento celodenní výlet s AJ průvodcem
zahrnuje také transfery z Te Anau.
Celodenní výlet s průvodcem do národního parku Mount Cook
cena 3 800 Kč
Jedná se o celodenní výlet s anglickým průvodcem do oblasti novozélandských ledovců. Cestou také
návštěva vesničky Mount Cook, průsmyku Lindis Pass, jezero Dunstan a další.
Poznámka:
V Queenstownu se dá podniknout celá řada adrenalinových aktivit, které si můžete zajistit buď na
místě anebo to zajistíme my předem. Doporučujeme jetboat mezi kaňony, bungee jumping, včetně
jednoho z nejvyšších na světě (Nevis). Dále se zde dá zaplatit let rogalem apod.

OBLAST CHRISTCHURCH a Mt. Cook NP

Mt. Cook NP (Mt. Cook Airport) - vyhlidkovy let

cena 5 500 Kč

Scénický vyhlídkový let na 30 minut, který zahrnuje také mezipřistání na sněhu. Může být nabídnut
také v kombinaci s helikoptérou.

Zapůjčení stanu, kola vč. Cyklovýbavy v Christchurch

cena

600 Kč

Canterbury Tour z Christchurch

cena 2 990 Kč

Celodenní výlet s AJ průvodcem do staré francouzské velrybárny Akaroa, prohlídka kouzelné vesnice.
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OBLAST KAIKOURA

Výlet na velryby - celoročně

cena 3 090 Kč

Jedná se o půldenní výlet lodí z města Kaikoura, které jako jediná nabízí tento
zážitek celoročně. Vidět můžete velryby, delfíny, lachtany a další.

Poznámka:
Ceny výletů se mohou změnit/upravit v závislosti na zvoleném datumu nebo pohybu kurzu NZD.
Ceny jsou uvedeny na osobu.

