
17 let zkušeností a přes 900 naplánovaných cest do Austrálie 

PRVNÍCH 45 MINUT V AUSTRÁLII



1. PŘISTÁNÍ LETADLA (LANDING)

Ujistěte se, že jste v letadle nenechali žádné osobní věci. Při výstupu z letadla mějte po
ruce cestovní pas, vytištěné vízum do Austrálie, zpáteční letenku z Austrálie, palubní
lístek (tzv. boarding pass) a vyplněnou příletovou kartu*. Po výstupu z letadla pokračujte
podle směrovek „Immigration & Baggage Claim“.                             . 

2. IMIGRAČNÍ KONTROLA (IMMIGRATION)

První fronta, kam dojdete, je imigrační kontrola. Jakmile se dostanete na řadu, s
úsměvem a slušivým „Good day, Sir/Madam“ :) předložte imigračnímu úředníkovi
požadované dokumenty (cestovní pas, palubní lístek a vyplněnou příletovou kartu,
zbytek dokumentů mějte po ruce, imigrační úředník si je může vyžádat). Imigrační
úředník se může vyptávat na detaily Vašeho pobytu, a poté Vám udělí vstupní razítko,
opravňující ke vstupu do země.

_______________________________
*Jedná se o oboustranný růžovo-oranžový formulář, který vám rozdal palubní personál během poslední části
letu do Austrálie
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 TIP: Nezapomeňte si seřídit hodinky na aktuální čas příletového letiště.

A je to tady - letadlo právě přistálo na některém z australských
mezinárodních letišť, a Vaše dovolená začíná nabírat na obrátkách. Pro
většinu turistů ale bývá prvních 45 minut v Austrálii pěkným oříškem -
imigrační kontrola, celní kontrola a karanténní předpisy, přesun do
centra metropole a hledání hotelu…

Proto jsme sestavili následující postup, krok za krokem, co vás po
příletu do Austrálie čeká.

Jedná se o obecný a většinový postup, platný na všech australských
mezinárodních letištích. Samozřejmě je ale vždy potřeba
respektovat pokyny pracovníků letiště, imigračních úředníků, či
oficiálních autorit.



_________________________________________________________
email: australie@ckgo2.cz web: www.go2australia.cz

POZOR: V hale, kde probíhá imigrační kontrola, je zakázáno používání
mobilních telefonů, videokamer a jiných médií.

3. VYZVEDNUTÍ ZAVAZADEL (BAGGAGE CLAIM)

Po příchodu do haly se zavazadlovými pásy vyhledejte na světelné tabuli podle čísla
Vašeho letu příslušný zavazadlový pás. Poté si vyzvedněte svá zavazadla. V případě, že
jsou zavazadla jakkoli poškozená, či vůbec nedorazila, obraťte se na přepážku příslušné
letecké společnosti, která je umístěná přímo v téže hale (po předložení palubního a
zavazadlového lístku s Vámi začne pracovník danou situaci řešit). Jakmile si vyzvednete
svá zavazadla, pokračujte podle ukazatelů „Arrival Hall“.

4. KONTROLA ZAVAZADEL (QUARANTINE CONTROL)

Ze zavazadlové haly se dostanete na další kontrolu – tentokrát se jedná o kontrolu
Vašich zavazadel, zda neobsahují zakázané předměty, materiály, látky apod. Ještě před
absolvováním prohlídky vás pracovník AQIS** vyzve k předložení příletové karty, a poté
vás nasměruje k některému ze skenerů. Následně všechna vaše zavazadla projdou
skenerem. V případě, že je vše v pořádku, vezměte si svá zavazadla a vydejte se podle
směrovek „Arrival Hall“. Pokud nastane při kontrole problém, budou s vámi pracovníci
AQIS vše neprodleně řešit na místě. Po vyřešení problému pokračujte se všemi svými
zavazadly podle směrovek „Arrival Hall“.

___________________
**Australian Quarantine and Inspection Service

účel a délka návštěvy
s kým cestujete
co máte v plánu po příletu
ve kterém hotelu spíte první noc

Během zmíněného rozhovoru padají klasické otázky typu:

Po úspěšném absolvování imigrační kontroly následujte ukazatele „Baggage claim“.



5. PŘÍCHOD DO PŘÍLETOVÉ HALY (ARRIVAL HALL)

Nyní jste absolvovali všechny kroky potřebné pro vstup na australskou půdu. Podle
směrovek „Arrival Hall“ přijdete do příletové haly. Další postup již záleží na sjednaných
službách.

Pokud jste si objednali průvodce/řidiče, který bude čekat v příletové hale, je tato hala
přesně tím místem, kde se řidič v danou chvíli nachází. 
Australská letiště jsou s centrem velkých měst spojena různými druhy dopravy,
doporučujeme proto vyhledat si tyto informace ještě před příletem. Samozřejmě lze také
využít služeb informačního centra, které se nachází v příletové hale.
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