
 

 

 

BALI > SYDNEY > TASMÁNIA > MELBOURNE 
14.10. – 28.10.2023 / 15-dňový luxusný zájazd 
pre malú skupinu 12 osôb so slovenským sprievodcom 

 

 

 



 

 

 

PROGRAM 5* ZÁJAZDU BALI > SYDNEY > TASMÁNIA > MELBOURNE 2023 
(zmena programu vyhradená) 

 

1. deň / 14.10.2023 - sobota 
transfer Bratislava - letisko Viedeň  
let Viedeň – Dubaj – Denpasar / Bali spol. EMIRATES v triede Economy alebo Business 
 

2. deň / 15.10. 
prílet na indonézsky ostrov BALI (časový posun +6 hodín oproti Slovensku * očakávané počasie: teplota 
vzduchu 31 0C, more 27 oC, možnosť krátkych prehánok) 
transfer do plážového rezortu, ubytovanie napr. v 5* hoteli CONRAD BALI  
uvítacia večera 
 

3. – 5. deň / 16.10. – 18.10. 
relaxačný pobyt na BALI s raňajkami (pláž, bazény, športy, spa, masáže, vychádzky, výlety, shopping,...) - 
praktické rady a tipy vám na mieste poskytne slovenský sprievodca 
 

celodenný výlet do vnútrozemia BALI ISLAND TOUR s obedom (navštívime Batubulan – miesto 
známe fotogenickým tanečným predstavením Barong / súboj dobra a zla. Ďalej nás čaká centrum balijských 
výtvarných umení – Ubud. Okolo typických terasovitých ryžových polí dorazíme do dediny Tampaksiring, kde 
je jeden z najdôležitejších očistných chrámov na ostrove – Tirta Empul. V Penulisan sa naskytne veľkolepý 
pohľad z okraja bývalého vulkánu Kintamani na kráterové jazero,  činný vulkán Batur (1.717 m) a lávové pole. 
Pred návratom nazrieme do niektorej zo svetovo uznávaných drevorezbárskych dielní v dedine Mas). 
 

 

 



 

 

 

PROGRAM 5* ZÁJAZDU BALI > SYDNEY > TASMÁNIA > MELBOURNE 2023 
(zmena programu vyhradená) 

 

6. deň / 19.10. 
raňajky * transfer na letisko Denpasar 
let Bali – Austrália / Sydney spol. QANTAS / JETSTAR v triede Economy  
po prílete do SYDNEY transfer do centra mesta (časový posun +3 hodiny oproti Bali * očakávané počasie: 
príjemná jar s teplotou vzduchu 22 0C, v noci 15 oC, málo zrážok) 
 

ubytovanie napr. v 5* hoteli SHANGRI-LA SYDNEY  
 

7. deň / 20.10. 
raňajky  
poldenná prehliadka SYDNEY s obedom (svetoznáma pláž Bondi Beach, trendová štvrť Paddington, 
ikona mesta Opera House, štvrte The Rocks a Darling Harbour) 
 

popoludňajší voľný program – praktické rady a tipy vám na mieste poskytne slovenský sprievodca 
 

8. deň / 21.10. 
raňajky 
celodenný výlet SYDNEY A OKOLIE s obedom (cez Sydney Harbour Bridge k najkrajším vyhliadkam na 
mesto, Neutral Bay, Mosman, návšteva atraktívneho Taronga Wildlife parku s kompletným zastúpením 
austrálskej fauny, a z Manly Beach plavba loďou / miestnou „MHD“ do prístavu pri Opera House) 
 

podvečerný voľný program – praktické rady a tipy vám na mieste poskytne slovenský sprievodca 
 

 

 
 

https://leonardo.sk/hotel/shangri-la-sydney/


 

 

 

PROGRAM 5* ZÁJAZDU BALI > SYDNEY > TASMÁNIA > MELBOURNE 2023 
(zmena programu vyhradená) 

 

9. deň / 22.10. 
raňajky * transfer na letisko Sydney 
let Sydney – Hobart spol. QANTAS / JETSTAR v triede Economy  
po necelých dvoch hodinách prílet na juhoaustrálsky ostrov TASMÁNIA (žiadny časový posun oproti 
Sydney * očakávané počasie: teplota vzduchu 18 oC, v noci 10 oC, možnosť malých prehánok) 
 

cestou z letiska poldenná prehliadka HOBARTU s krátkymi zastávkami a obedom (Tasmánskym 
mostom ponad rieku Derwent do centra Hobartu, park Sv. Davida, historické kasárne Anglesea, známy trh 
Salamanca, jachtársky prístav a samozrejme ikonický vrch Mt. Wellington s panoramatickým výhľadom) 
 

popoludní ubytovanie v prístave v centre mesta napr. v 5* hoteli MACq01 HOBART  
 

večera 
 

10. deň / 23.10. 
raňajky 
dobrodružný celodenný výlet na ostrov BRUNY ISLAND s obedom (Divoký Bruny Island je vzdialený 
z Hobartu len hodinu jazdy autobusom a 20 minút malým trajektom. Dva jeho ostrovy (severný a južný) sú 
prepojené úzkou šijou, ich ospalé dedinky, dramatické scenérie pláží a skál spolu s nedotknutou prírodou 
uchvátia každého. Veľká časť ostrova je súčasťou národného parku. Čerešničkou na torte je jedinečná a 
fascinujúca 2,5-hodinová plavba rýchloloďou popri dramatickom pobreží Južného / Antarktického oceánu) 
 

večera 
 

11. deň / 24.10. 
raňajky 
relaxačný celodenný výlet do OKOLIA HOBARTU s obedom a ochutnávkou miestnych vín 
(najstarší tasmánsky národný park Mt. Field. nenáročná prechádzka k najfotogenickejším vodopádom 
Austrálie – Russell Falls, moderné vinárstvo Frogmore Creek Winery, historické mestečko Richmond) 
 

večera  
 

 

 

https://leonardo.sk/hotel/macq-01-hobart/


 

 

 

PROGRAM 5* ZÁJAZDU BALI > SYDNEY > TASMÁNIA > MELBOURNE 2023 
(zmena programu vyhradená) 

 

12. deň / 25.10. 
raňajky * transfer na letisko Hobart 
let Hobart – Melbourne spol. QANTAS / JETSTAR v triede Economy  
po hodine prílet do MELBOURNE (žiadny časový posun oproti Tasmánii * očakávané počasie: príjemná jar 
s teplotou vzduchu 20 oC, v noci 14 oC, možnosť malých prehánok) 
cestou z letiska poldenná prehliadka MELBOURNE s obedom (Albert park, historická železničná 
stanica, Yarra park so známymi športovými komplexmi) 
 

popoludní ubytovanie v centre mesta napr. v 5* hoteli SOFITEL MELBOURNE  
 

podvečerný voľný program – praktické rady a tipy vám na mieste poskytne slovenský sprievodca 
 

13. deň / 26.10. 
raňajky 
celodenný výlet GREAT OCEAN ROAD s obedom (Veľká oceánska cesta patrí medzi najromantickejšie 
a najkrajšie cesty na svete. Je známa prostredím, cez ktoré sa kľukatí. Prechádza popri plážach, vápencových 
a pieskovcových útesoch, buši a dažďovom pralese. Asi najväčšou zaujímavosťou lokality je „12 Apoštolov“. 
Jedná sa o 45-metrov vysoké skalné stĺpy trčiace z vĺn príboja) 
 

 

14. deň / 27.10. 
raňajky  
voľný program v Melbourne – praktické rady a tipy vám na mieste poskytne slovenský sprievodca 
transfer na letisko Melbourne 
večerný let Melbourne – Dubaj - Viedeň spol. EMIRATES v triede Economy alebo Business 
možnosť predlžiť si zájazd o pobyt v DUBAJI (stopover na ceste domov, hotel podľa vlastného výberu) 
 

 

15. deň / 28.10.2023 - sobota 
po prílete do Viedne transfer do Bratislavy 
 

 
 



 

 

 

CENNÍK 5* ZÁJAZDU BALI > SYDNEY > TASMÁNIA > MELBOURNE 2023  
 

CENA ZÁJAZDU na osobu: TOP CENA   FLEXI CENA 
osoba v 2-lôžkovej izbe   7.985 €    8.885 € 
osoba v 1-lôžkovej izbe   10.485 €    11.585 € 
osoba na prístelke    7.585 €    8.485 € 

 

TOP cena platí pri objednávke zájazdu do 15.4.2023 
• pri objednávke zájazdu sa platí 75% záloha z ceny zájazdu, doplatok do 10.8.2023 
• pri storne zájazdu do 10.8.2023 sa účtuje 75% stornopoplatok z celkovej ceny, neskôr 100% 

 
FLEXI cena platí kedykoľvek do odletu 
• pri objednávke zájazdu sa platí len 25% záloha z ceny zájazdu, doplatok do 10.8.2023 
• pri storne zájazdu do 10.8.2023 sa účtuje 25% stornopoplatok z celkovej ceny, neskôr 100% 

 
 

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA / VŠETKO V CENE: 
• transfer Bratislava - letisko Viedeň a späť 
• letenku Viedeň – Dubaj – Bali a Melbourne - Dubaj – Viedeň spol. EMIRATES v triede Economy 
• letenku Bali – Sydney - Hobart – Melbourne spol. QANTAS / JETSTAR v triede Economy 
• letiskové, palivové a bezpečnostné poplatky  
• prepravu 30 kg (Emirates), resp. 20 kg (Qantas / Jetstar) cestovnej batožiny + 7 kg príručnej batožiny  
• miestne transfery podľa programu (Bali, Sydney, Hobart a Melbourne) 
• 12x ubytovanie v 5* hoteloch: 

o 4x s raňajkami na Bali + uvítacia večera 
o 3x s raňajkami v Sydney  
o 3x s polpenziou v Tasmánii  
o 2x s raňajkami v Melbourne  

• 8 prehliadok a výletov so slovenským sprievodcom: 
o celodenný výlet do vnútrozemia Bali s obedom 
o poldenná prehliadka Sydney s obedom 
o celodenný výlet Sydney a okolie s obedom 
o poldenná prehliadka Hobartu s obedom 
o celodenný výlet Okolie Hobartu s obedom a ochutnávkou vín 
o celodenný výlet Bruny Island s obedom 
o poldenná prehliadka Melbourne s obedom 
o celodenný výlet Great Ocean Road s obedom  

• miestne dane a poplatky 
• informačné a asistenčné služby slovenského sprievodcu CK Leonardo počas celého zájazdu 
• cestovné poistenie Plus Európskej cestovnej poisťovne (bez poistenia storna zájazdu) 
• zákonné poistenie CK Leonardo proti úpadku (poistné krytie 500.000 €) 
• turistické víza na Bali a do Austrálie (sprostredkuje CK Leonardo)   
 
 
 

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: 
• iné služby, vstupy, stravovanie a nápoje neuvedené v rozpise zájazdu 
• sprepitné, vreckové 
• fakultatívne pripoistenie storna zájazdu KCP Plus ECP (bez spoluúčasti) = 429 € / osoba (na sumu 7.985€) 
• fakultatívny doplatok na letenku v triede BUSINESS spol. EMIRATES = 5.035 € (počet miest je limitovaný) 
• fakultatívne predĺženie zájazdu o pobyt v DUBAJI (stopover na ceste domov, hotel podľa vlastného výberu) 
• poplatok za zmenu mena cestujúceho do 7 dní pred odletom = 500 € 
 



 

 

 

CESTOVNÉ UPOZORNENIA (platné k 27.2.2023): 
• občania EÚ potrebujú turistická víza na vstup na Bali (víza po prílete) i do Austrálie (eVisitor víza sa vybavujú 
vopred online – sprostredkuje CK Leonardo), cestovný pas musí byť platný min. 6 mesiacov po návrate domov 
 

• pre vstup na indonézsky ostrov Bali je potrebné predložiť platný očkovací certifikát / medzinárodný Covid 
pas v anglickom jazyku s QR kódom o plnom zaočkovaní proti Covid-19 (za plne zaočkovanú osobu sa považuje 
osoba, ktorej od podania 2. dávky ubehlo viac ako 15 dní pred vstupom na Bali). POZOR! V druhom štvrťroku 
2023 sa očakáva zrušenie Covid opatrení aj na Bali. 
• pre vstup do Austrálie neplatia žiadne Covid-19 obmedzenia 
 

• na vstup na Bali a Austrálie nie je povinné žiadne „klasické“ očkovanie proti cudzokrajným chorobám.  
Ale určite odporúčame zvážiť očkovanie Hepatitída A a B a skontrolovať si očkovanie Tetanus 

 

• tento zájazd nie je vo všeobecnosti vhodný pre cestujúcich so zníženou mobilitou. 
 

 


