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PROGRAM 24-DŇOVÉHO KOMBINOVANÉHO ZÁJAZDU 

BBAALLII  >>  NNOOVVÝÝ  ZZÉÉLLAANNDD  >>  FFIIJJII  >>  AAUUSSTTRRÁÁLLIIAA  22001199  
 

1. deň / 22.3. 
11.30 hod. transfer Bratislava – letisko Viedeň 
14.55 hod. let Viedeň – Dubaj – Denpasar / Bali spol. EMIRATES (Airbus A380-800 a Boeing 777-300) 
 

2. deň / 23.3. 

po prílete na indonézsky ostrov BALI o 14.30 hod., colných a pasových formalitách transfer do strediska Tanjung Benoa, 

ubytovanie v príjemnom plážovom hoteli (napr. hotel BALI TROPIC - Deluxe izby) 
plážovo – relaxačný pobyt na Bali s all inclusive (plná penzia + vybrané alko a nealko nápoje) 
 

3. – 4. deň / 24.3. – 25.3. 
plážovo – relaxačný pobyt na Bali s all inclusive (plná penzia + vybrané alko a nealko nápoje) 
celodenný výlet do vnútrozemia ostrova – MYSTERIOUS BALI vrátane obeda 
 
 

 

 

 
 

MINISKUPINA s maximálne 12 cestujúcimi a slovenským sprievodcom!!! 



5. deň / 26.3. 
raňajky, dopoludňajší voľný program na Bali  
odubytovanie, obed 
13.30 hod. transfer na letisko 
16.30 hod. let Denpasar - Auckland spol. EMIRATES (Boeing 777-300) 
 

6. deň / 27.3. 

05.30 hod. ranný prílet na Nový Zéland / AUCKLAND  
po colných a pasových formalitách transfer do oblasti ROTORUA (cca 3,5 hodiny), cestou individuálne raňajky 
celodenný výlet ROTORUA - VULKÁNY a DAŽĎOVÝ PRALES s obedom v miestnej reštaurácii 
večer ubytovanie v modernom hoteli v Rotorua (napr. hotel NOVOTEL ROTORUA - Lakeside izby) 
 

7. deň / 28.3. 
raňajky, odubytovanie 
celodenný výlet WAITOMO - JASKYNE a HOBITI  
obed v miestnej reštaurácii 
večerný transfer do Aucklandu (cca 2,5 hodiny) 
ubytovanie v komfortnom hoteli v centre mesta (napr. hotel STAMFORD PLAZA  - Superior izby) 
 

8. deň / 29.3. 
raňajky 
poldenná prehliadka AUCKLANDU vrátane výstupu na vežu Sky Tower (panoramatický výhľad na mesto a okolie) 
obed v miestnej reštaurácii 
 

9. deň / 30.3. 
raňajky 
celodenný výlet na ostrov WAIHEKE vrátane ochutnávky vín a obeda v miestnom vinárstve  
 

 

 



10. deň / 31.3. 
raňajky, voľné dopoludnie 
11.00 hod. transfer na letisko 
14.10 hod. let Auckland – Nadi / Fiji spol. QANTAS 

po prílete na súostrovie FIJI o 16.05 hod., colných a pasových formalitách transfer do oblasti Coral coast 

ubytovanie v plážovom hoteli na Koralom pobreží (napr. hotel WARWICK FIJI - izby Superior garden) 
večera 
 

11. – 15. deň / 1.4. – 5.4. 
plážovo – relaxačný pobyt na Fiji s polpenziou  
poldenný lodný výlet na opustený exotický ostrov vrátane obeda s nápojmi 

 

 

 

 

 



16. deň / 6.4. 
skoré raňajky 
06.30 hod. transfer na letisko 
09.30 hod. let Nadi - Sydney spol. QANTAS 

po prílete do Austrálie / SYDNEY o 13.15 hod., colných a pasových formalitách transfer do centra mesta – Darling 

Harbour, cestou zastávka na veži Sydney Tower s panoramatickým výhľadom na Sydney 
ubytovanie v modernom hoteli (napr. hotel PARKROYAL DARLING HARBOUR - izby Superior) 
večerný voľný program (resp. extra program po dohode so slovenským sprievodcom) 
 

17. deň / 7.4. 
raňajky 
celodenný SYDNEY TOUR vrátane pláži Bondi i Manly beach, lodného transferu miestnym ferry / osobným trajektom 
obed v miestnej reštaurácii na pláži v Manly 
večerný voľný program (resp. extra program po dohode so slovenským sprievodcom) 
 

18. deň / 8.4. 
raňajky 
celodenný výlet mimo mesta - MODRÉ HORY / BLUE MOUNTAINS vrátane lanovky Skyway gondola, dedinky Leura 
i vodopádov Wentworth falls 
obed vo vyhliadkovej reštaurácii 
 

19. deň / 9.4. 
raňajky 
voľný program – individuálne prechádzky, relax, nákupy (resp. extra program po dohode so slovenským sprievodcom) 
 

 

 

 

 

MINISKUPINA s maximálne 12 cestujúcimi a slovenským sprievodcom!!! 

 



20. deň / 10.4. 
raňajky 
07.00 hod. transfer na letisko 
09.30 hod. let Sydney - Melbourne spol. QANTAS 

po prílete do juhoaustrálskeho MELBOURNE o 11.05 hod. transfer do centra mesta, cestou orientačná prehliadka 

mesta +  obed v miestnej reštaurácii 
15.00 hod. ubytovanie v modernom hoteli (napr. hotel RYDGES ST KILDA - Superior izby) 
  

21. deň / 11.4. 
raňajky 
celodenný výlet pobrežnou panoramatickou GREAT OCEAN ROAD s ikonickými 12 skalnými APOŠTOLMI 
obed v miestnej reštaurácii  
 

22. deň / 12.4. 
raňajky 
celodenný výlet do YARRA VALLEY s ochutnávkou vín a obedom + jazda historickým parným vláčikom Puffing Billy + 
popoludňajšia návšteva Healesville wildlife park (jeden z najlepších austrálskych parkov s divými zvieratami) 
 

23. deň / 13.4. 
raňajky, odubytovanie do 11.00 hod.  
celodenný voľný program v Melbourne – individuálne prechádzky, relax, nákupy (resp. extra program po dohode so 
slovenským sprievodcom) 
18.00 hod. transfer na letisko 
21.15 hod. let Melbourne - Dubaj – Viedeň spol. EMIRATES (Airbus A380) 
 

24. deň / 14.4. 
po prílete do Viedne o 12.55 hod. transfer do Bratislavy  

 

 

 

 
 

MINISKUPINA s maximálne 12 cestujúcimi a slovenským sprievodcom!!! 



 
 

 CENA 24-DŇOVÉHO KOMBINOVANÉHO ZÁJAZDU BALI > NOVÝ ZÉLAND > FIJI > AUSTRÁLIA 2019: 
 osoba v 2-lôžkovej izbe = 8.390 € 
 fakultatívny doplatok na lety Viedeň – Dubaj – Bali - Auckland a Melbourne – Dubaj – Viedeň v triede Business spol. EMIRATES = 

3.990 € / osoba 
   

  24-DŇOVÝ KOMBINOVANÝ ZÁJAZD BALI > NOVÝ ZÉLAND > FIJI > AUSTRÁLIA 2019 ZAHŔŇA: 
 transfer Bratislava – letisko Viedeň a späť  

 lety Viedeň – Dubaj – Bali - Auckland a Melbourne – Dubaj – Viedeň spol. EMIRATES v triede Economy 

 lety Auckland – Nadi / Fiji - Sydney – Melbourne spol. QANTAS v triede Economy 

 letiskové, palivové a bezpečnostné poplatky 

 3x ubytovanie v plážovom hoteli BALI TROPIC s all inclusive – Bali 

 3x ubytovanie v hoteli STAMFORD PLAZA s raňajkami – Auckland 

 1x ubytovanie v hoteli NOVOTEL ROTORUA s raňajkami – Rotorua 

 6x ubytovanie v plážovom hoteli WARWICK FIJI s polpenziou – Fiji 

 4x ubytovanie v hoteli PARKROYAL DARLING HARBOUR s raňajkami – Sydney 

 3x ubytovanie v hoteli RYDGES ST KILDA s raňajkami – Melbourne 

 5x transfer letisko – hotel - letisko 

 8x celodenný + 3x poldenný výlet so slovenským sprievodcom (vrátane základných vstupov) 

 11x obed počas výletov + 2x ochutnávka vín 

 zákonné poistenie CK proti úpadku + cestovné poistenie Plus ECP (bez poistenia storna zájazdu) 

 informačné a asistenčné služby skúseného slovenského sprievodcu počas celého zájazdu 
 

  KOMBINOVANÝ ZÁJAZD BALI > NOVÝ ZÉLAND > FIJI > AUSTRÁLIA 2019 NEZAHŔŇA: 
 iné služby, stravovanie a nápoje neuvedené v rozpise zájazdu  

 prepitné pre sprievodcov a šoférov – nepovinné 

 fakultatívne predĺženie zájazdu o pobyt / stopover v Dubaji pri návrate domov – info v CK 

 fakultatívne poistenie storna zájazdu s 10-25% spoluúčasťou = 218 € / osoba (pri letoch Economy), resp. 295 € / osoba (pri letoch Business) 
 
 

PLATOBNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE ZÁJAZD BALI > NOVÝ ZÉLAND > FIJI > AUSTRÁLIA 2019: 
 50% záloha pri objednávke zájazdu, 50% doplatok do 30 dní pred odletom zájazdu  
 

STORNO PODMIENKY PLATNÉ PRE ZÁJAZD BALI > NOVÝ ZÉLAND > FIJI > AUSTRÁLIA 2019: 
 pri storne zájazdu / osoby v období viac ako 60 dní pred odletom sa účtuje storno poplatok = 75% z celkovej ceny zájazdu  

 pri storne zájazdu / osoby v období 60 a menej dní pred odletom sa účtuje storno poplatok = 100% z celkovej ceny zájazdu 

 zmena mena cestujúceho je možná aj po objednaní zájazdu (do 30 dní pred odletom za poplatok 200 € / osoba, 5-30 dní pred odletom za 
poplatok 750 €) 
 
 

 

 


