
AUSTRÁLIA A NOVÝ ZÉLAND 
 

Odborná časť zahŕňa návštevu na „ADX 2018 - Sydney - Australia's Premier Dental Event“ 

ktorá sa koná v termíne 23 – 25.3.2018 v Sydney, kde získate certifikát z jej účasti 

a taktiež certifikát z odborných prednášok na tému „Augmentačné postupy v stomatológii“  

 
TERMÍN: 21.3.2018 – 5.4.2018 

 

ITINERÁR: 
 

1. DEŇ – 2.DEŇ – 21 – 22.3.2018 

Odlet z Viedne do Sydney so spoločnosťou EMIRATES o 22.45hod s prestupom v Dubaji 

 

3. DEŇ – 23.3.2018  

Prílet do Sydney o 7.00hod, následne prehliadka mesta so všetkými jej najväčšími pamätihodnosťami  

- budovy slávnej opery, prístavného mostu Harbour Bridge, presun loďou do na jednu 

z najznámejších pláži Manly spojené s kúpaním, podvečerný návrat späť na hotel, ubytovanie 

v Crowne plaza Coogee beach hotel 4*  

   

Hotel Crowne plaza Coogee beach 4* 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. DEŇ – 24.3.2018 

Prehliadka mestských pláží, spojené s nádhernou prechádzkou po pobreží, začneme priamo od hotela 

z pláže Coogee, postupne cez pláže Clovely, Bronte, Tamarama až k najslávnejšej pláži v Sydney – 

Bondi. Popoludní presun do centra mesta – oblasť Darling Harbour, osobné voľno, následne večer 

rozlúčka so Sydney a tradičná „barbecue večera“ . Ubytovanie v Crowne plaza Coogee beach hotel 4*  

   
 

Hotel Crowne plaza Coogee beach 4* 

 
 

5. DEŇ – 25.3.2018  

Odlet zo Sydney do Queenslandu – do štátu slnka a to priamo do Hervey Bay, ktorý je vstupom do 

najväčšieho piesočného ostrova na svete – Frazer Island. Od pevniny ho delí úzky prieliv a na ostrov 

je možné preplaviť sa prievozom. Vozidlá bez náhonu všetkých štyroch kolies na ostrov nemajú 

prístup, keďže na ostrove takmer neexistujú spevnené komunikácie. Ostrov si teda naplno 

vychutnáme jazdou po piesočných dunách v terénnych autách. Nachádza sa tu niekoľko 

sladkovodných jazier, ktoré patria k jazerám s najčistejšou vodou na svete. Najobľúbenejším jazerom 

je jazero McKenzie. Piesok pri jazere tvorí takmer čistý oxid kremičitý, ktorý je okrem iného vhodný aj 

na čistenie vlasov, pleti, alebo klenotov.  Ubytovanie v nádherhom Kingfisher bay resort 4*. 

   
 

 

 

 

 

 



Kingfisher bay resort 4* 

 
 

6. DEŇ – 26.3.2018 

Na  ostrove preskúmame miesta ako jazero McKenzie, vnoríme sa do pralesa okolo rieky Elly, vrak 

lodi Maheno a tiež sa okúpeme v bublinkovom kúpeli na známom mieste “champagne pools”. 

Ubytovanie v nádhernom Kingfisher bay resort 4*. 

   
 

Kingfisher bay resort 4* 

 
 

7. DEŇ – 27.3.2018 

Z ostrova Fraser sa presunieme do neďalekého mesta Bundabergu, kde budeme mať možnosť 

navštíviť producenta najznámejšieho austrálskeho nápoja – rumu Bundaberg. Počas prehliadky 

nahliadneme do výroby tohto nápoja, budeme môcť nasať atmosféru a vône a v neposlednom rade aj 

ochutnať nápoje z tohto skvelého moku. Popoludnie strávime v maličkom prímorskom meste Bargara 

s možnosťou kúpania v mori. Ubytovanie v Kacy´s Bargara beach hotel 4*. 

   
 



Kacy´s Bargara beach 4* 

 
 

8. DEŇ – 28.3.2018 

Tento deň pôjdeme na nezabudnuteľnú plavbu na Veľký bariérový útes a to do jeho južnej oblasti 

Torpického ostrova Lady Musgrave Island, je to maličký ostrov obklopený korálovou hradbou 

formujucou tyrkysovú lagúnu a je jedným z nakrajších miest na potápanie a šnorchľovanie, kde je 

možné voľne vidieť tisícky rýb, korytnačiek a mnoho ďalších morských živočíchov po návrate 

z ostrova.Ubytovanie v Kacy´s Bargara beach hotel 4*. 

   
Kacy´s Bargara beach 4* 

 
 

9. DEŇ – 29.3.2018 

Opustime severný Queensland a vydáme sa na cestu južnejšie do Brisbane s prvou zastávkou 

v tradičnej austrálskej ZOO, kde budete mať možnosť naživo videť a mať priamy kontakt s koalou, 

klokanmi, pštrosmi a hadmi a taktiež vidieť tradičnú krokodíliu show, popoludní sa vydáme do 

Brisbane s poslednou zastávkou na kúpanie na pláži v Austrálii. Príchod do Brisbane v podvečerných 

hodinách. Ubytovanie v Brisbane – NEXT hotel 4*. 

   



 

Next hotel Brisbane 4* 

 
 

10. DEŇ – 30.3.2018 

Nasledujúci deň sa vyberieme na pešiu prehliadku najväčších pamätihodností tohto moderného 

mesta, popoludní osobné voľno, alebo širšia prehliadka mesta na bicykli: Brisbane je mesto, ktoré 

krásne prelína možnosti športového vyžitia s kultúrnym a historickým poznaním. Ubytovanie 

v Brisbane – NEXT hotel 4* 

.    

Next hotel Brisbane 4* 

 
 

11. DEŇ – 31.3.2018 

Odchádzame z Austrálie a presúvame sa na Nový Zéland letom z Brisbane do Christchurchu., po 

prílete prehliadka mesta, Ubytovanie v Christchurch – hotel Rendezvous 4*.  

   
 

 

 



Hote Rendezvous Christchurch 4* 

 
 

12. DEŇ – 1.4.2018 

Po raňajkách sa vydáme na cestu lemovanou krásnou prírodou na sever ostrova s prvou zastávkou pri 

jaskyni Cave stream , kde si spravíme krátku prechádzku s výhľadmi na okolité hory a rieku, následne 

sa presunieme cez úchvatný Arthur pass, kde budeme mať možnosť sa kochať skvelými výhľadmi 

okolitej prírody až prídeme k tzv. Pancake rocks – palacinkovým kameňom, kde si spravíme krátku 

zastávku, po prehliadke sa presunieme na ubytovanie k ľadovcu Fox – príchod večer – ubytovanie 

priamo v centre dažďového pralesa v Rainforest Retreat 4*. 

    
Hotel Rainforest Retreat 4* 

 
 

13. DEŇ – 2.4.2018 

Pripravte sa na jeden z najúžasnejších zážitkov v živote a to na let helikoptérou na ľadovec Fox, počas 

letu si vychutnáte nádherné výhľady na okolitú prírodu a po pristáti Vás sprievodca vezme na 

prehliadku úžasných formácií a ľadových jaskýň, ktoré sú možné vidieť iba z týchto miest. Po 

prehliadke si opäť užijete let späť ponad ľadovec s výhľadom na najvýššiu horu Nového Zélandu – Mt. 

Cook. Po tomto skvelom zážitku sa presunieme na neskorší obed k jazeru Matheton a následne do 

Queenstown. Ubytovanie v Queenstown – Mercure hotel 4*.  



   
Hotel Mercure Queenstown 4* 

 
 

14. DEŇ – 3.4.2018 

Prehliadka mesta Queenstown s následným výstupom na úchvatnú vyhliadku miestnou gondolou 

a dolu sa spustíme už na miestnej atrakcii – Luge rides. V prípade záujmu popoludní adrenalínová 

jazda v okolí jazera a canyonu na Jet boats. Ubytovanie v Queenstown – Mercure hotel 4*. 

   
Hotel Mercure Queenstown 4* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. DEŇ – 5.4.2018 

Čas rozlúčiť sa aj s Novým Zélandom, odlet do Dubaja. Po prílete do Dubaja o 00.25hod, následne 

ubytovanie v hoteli priamo na terminále letiska, kde si budete môcť oddýchnuť po lete zo Sydney  – 

Dubai International Terminal hotel 5*. 

   
Dubai International Terminal hotel 5* 

 
 

16. DEŇ – 19.10.2017 

Po raňajkách krátka prehliadka Dubaja a majestátnej budovy Burj Khalifa spojená s nákupmi 

a podvečerný odlet do Viedne. Prílet do Viedne vo večerných hodinách. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA ZAHŔŇA: 

- spiatočná letenka z Viedne do Sydney a Queenstown – Dubaj – Viedeň so všetkými poplatkami 

a taxami 

- letenka Sydney – Hervey bay so všetkými poplatkami a taxami 

- letenka Brisbane – Christchurch so všetkými poplatkami a taxami 

- 13x ubytovanie v min. 4* štandarte s raňajkami 

- tradičná „barbecue“ večera v Sydney 

- piknik pri jazere Matheton 

- všetky presuny v rámci Austrálie a Nového Zélandu vrátane 4x4 automobilov na Fraser island 

- výlet loďou na Lady Musgrave island 

- vstup na prehliadku do Bundaberg rum distillery 

- požičanie bicyklov v Brisbane 

- vstup na vyhliadku budovy Burj Khalifa 

- neopakovateľný zážitok na helikoptére na ľadovci Fox a prehliadka so sprievodcom – „Heli hike“ 

- jazda gondolou a luge v Queenstowne 

- všetky vstupy do národných parkov v Austrálii a na Novom Zélande vrámci itineráru 

- vstup na vyhliadku do budovy Burj Khalifa 

- slovenský sprievodca počas celého pobytu zájazdu v Austrálii a na Novom Zélande 

 

CENA NEZAHŔŇA: 

- príplatok za jednolôžkovú izbu – 990€ 

- jedlá a nápoje okrem raňajok v hoteloch 

- atrakciue Jet boats, Bunjee jumping a podobne v Queenstowne cca 90€ 

- výstroj na šnorchlovanie alebo potápanie na Lady Musgrave island – od 20€ 

- miestnu dopravu v prípade potreby v Sydney, Brisbane, Dubaji 

- parkovné na letisku vo Viedni -  v prípade záujmu možnosť zakúpiť kartu na 8dní za 45eur v CK 

- cestovné poistenie -  v prípade potreby možnosť zakúpiť v CK 

 

CENA:  6900€/ osoba 

 

Akcia: prvé 4 miesta cena 5900€!!! 

 
 

 


