
komentovaný itinerá ř cesty po Austrálii, prosinec 2012 - leden 2013

braní benzínu
I, II, III - počet čárek označuje, pokolikáte dané místo navštěvujeme
v případě braní benzínu také jen to, pokolikáte jsme v daném místě, nikoli to, pokolikáté tam bereme benzín
VIC = Victoria; SA = South Australia; NT = North Territory; QLD = Queensland; NSW = New South Wales
ACT = Australian Capital Territory
NP = National Park
placené ubytování
ubytování zadarmo

dtm kde km noc co se dělo km km
od dnes

14.12. autem z Vrcova do ČB, busem do Prahy, letadlem do Dubaje braní
nocování v letadle 1. noc benzínu

15.12. z Dubaje do Kuala Lumpuru, odlet do Melbourne
nocování v letadle 2. noc

16.12. Melbourne přílet ve 2:00 ráno, shánění aut, prohlídka města
hostel 3. noc

17.12. Melbourne - půjčovnaAI 0 půjčujeme Hyundai Getz plná nádrž
Melbourne - hostel 5 nakládáme věci z hostelu
Torquay - pláž 100 pic-nic u moře, surfaři
kemp Princetown 273 4. noc bydlíme zadarmo, v kempu není obsluha 273

18.12. 12 Apostles 280 koukáme na útesy, následuje několik dalších zastávek
Port Campbell 294 nákup, pic-nic
Bay of Martyrs 311 opět výhledy na moře a útesy
Bay of Islands 316 poslední zastávka na Great Ocean Road
na A1 401 vracíme se na hlavní silnici
kemp Colac 408 5. noc placený kemp 135

19.12. Melbourne II - půjčovnaB 571 půjčujeme Falcona plná nádrž
Melbourne II - půjčovnaAII 575 vracíme Getze, těsně před tím doplňujeme benzín 575
Melbourne II 579 vracíme Getze, ale Falcon už má najeté 4 km ze svojí půjčovny
Ararat 786 průjezd městečkem
kemp Grampians NP 846 6. noc bydlíme zadarmo, v kempu není obsluha 438

20.12. Boroka Lookout 873 vyhlídkujeme v NP Grampians
Reed Lookout 881 vyhlídkujeme, vycházka na Balconies
McKenzie Falls 888 vycházka k vodopádům
Ngamadjidj Shelter 925 prohlížíme aborigénské skalní malůvky
VIC / SA 1100 přejezd hranice, v zápětí jsme chyceni policií a je nám zabaveno ovoce
benzín Bordertown 1117 542
táboření u silnice 1192 7. noc štěrkoviště u A8 346

21.12. doleva z A8 1201 odbočujeme na Coorong NP
doprava 1251 odbočujeme doprava na B1
doleva 1283 odbočujeme na Seven Miles Road, je to prašanka, pelikáni
doprava 1296 napojujeme se zpět na asfaltku
Meningie 1305
doleva 1345 na Wellington, jedeme přívozem přes řeku
Adelaide 1451 prohlídka města
táboření u silnice 1657 8. noc večeře na asfaltovém parkovišti, pak přesun za keříky 465

22.12. Port Augusta 1778 prohlídka nábřeží, nákup
benzín Port Augusta 1782 665
Pimba 1952 jsme v poušti
Glendambo 2065 obědváme na picnicovišti v poušti
kemp Coober Pedy 2319 9. noc kemp u hotelu, prohlídka "města", opálové shopy 662

23.12. benzín Coober Pedy 2319 benzín, nákup, podzemní kostel, opálový důl 537
Marla 2554 nákup chlazené Coly, bonbóny
SA / NT 2711
benzín Erldunda I 2806 odbočujeme doleva po Lesseter Hgw na Uluru 487



křiž. Lesseter Hgw I 2913 jedem rovně, doprava Kings Canyon po Red Centre Way
kemp Curtis Springs I 2965 10.noc kemp je zadarmo, ale platí se za sprchy se švábama 646

24.12. Uluru sunrise 3072 parkoviště, kde pozorujeme východ slunce za mraky
Uluru base walk 3085 parkoviště, odkud vyrážíme na obcházení Hory
křižovatka u Uluru I 3097 odbočujeme doleva na Kata Tjuta
Kata Tjuta 3143 Valley of the Winds
Kata Tjuta 3146 procházka mezi skály
křižovatka u Uluru II 3187 odbočujeme zpět doprava k Uluru na další focení
Uluru sunset 3191 parkoviště na focení při západu slunce, otočka, pryč od Uluru
Yulara 3208 sci-fi nová vesnice uprostřed pouště, nákup
benzín Curtis Springs II 3293 nabíráme ukrutně drahý benzín tam, kde jsme dnes nocovali 487 neplná
křiž. Lesseter Hgw II 3345 odbočujeme na sever po Red Centre Way na Kings Canyon
Kings Creek Station 3471 drahé ubytování, jedeme dál
kemp Kings Canyon I 3511 11.noc také drahé, ale dál už to nejde, kemp s bazénem a dingoušky 546

25.12. parkoviště Kings Canyon 3521 procházka okolo kaňonu
kemp Kings Canyon II 3530 znovu v kempu do sprchy
křiž. Lesseter Hgw III 3695 doleva zpět po Lesseter Hgw směrem ke Stuart Hgw
benzín Erldunda II 3803 čekáme hodinu než otevřou, bereme jen trochu 510 neplná
benzín Alice Springs 4016 dobíráme plnou, je to levnější než v poušti mimo město 213
kemp Alice Springs 4022 12.noc kemp za kopcem od městečka 511

26.12. zoo Alice Springs 4033 návštěva Desert Parku, klokani, ptáci, plazi
Barrow Creek 4321 prohlídka staré telegrafní stanice
kemp Devils Marbles 4439 13.noc západ slunce u kamenů, levný opuštěný kemp s honesty boxem 417

27.12. benzín Tennant Creek 4547 prohlídka staré telegrafní stanice kousek za městečkem 531
doprava ze Stuart Hgw 4570 opouštíme severojižní silnici a jedeme ne východ do QLD
Barkley Homestead 4755 voda, nákup
NT / QLD 5001
benzín Mount Isa 5202 655
táboření u silnice 5262 14.noc na parkovišti Fountain Springs, ofic přespávací místo 823

28.12. Cloncurry 5322 voláme podle instrukcí preventivně do půjčovny, že je vše OK
benzín Hughenden 5722 520
táboření na štěrkovišti 6035 15.noc táboříme kousek před příjezdem k moři 773

29.12. Townsville 6107 celý den býčujeme u moře
táboření u střelnice 6145 16.noc u silnice s mraky muchniček, lezou nám do stanu 110

30.12. Alva 6220 dospáváme děsnou noc dopoledne u pláže, pak procházka
benzín Bowen 6353 631
doleva na Airlie Beach 6409 odbočujeme z hlavní k moři
Airlie Beach I 6434 objednáváme výlet na korálový útes na pozítří
kemp Conway 6475 17.noc kemp u pláže, budeme tu dvě noci za sebou 330

31.12. kemp Conway 6475 18.noc celý den leje, procházka po pláži, zůstáváme na místě 0
1.1. Airlie Beach II 6513 Abel Point Marina - parkujeme a jedeme šnorchlovat, večer zpět

doleva na hlavní 6536 připojujeme se zpět na hlavní silnici A1 podél pobřeží
táboření na vedlejší cestě 6555 19.noc bydlíme vedle bagru kousek od hlavní silnice 80

2.1. Hampden 6634 z A1po Marian-Hampden Road směrem na Marian
Marian I 6643 doprava směrem na NP Eungella
před Finch Hatton 6677 doprava na Finch Hatton Gorge
Finch Hatton Gorge 6686 procházka tropickým lesem k vodopádům
Finch Hatton "city" 6697 zpět na hlavní, zmrzlina ve vesnici
Broken River 6721 pozorujeme želvy v Eungella NP
Marian II 6780 zpět po stejné silnici směrem k pobřeží
benzín Mackay 6812 459
táboření u silnice 6844 20.noc na odstavném parkovišti, všude mraky žab 289

3.1. Rockhampton 7150
odbočka 7224 doleva na Gladstone
Gladstone 7270 picnic, zvláštní město sestávající z infocentra a rafinerie
odbočka 7330 zpět na A1 a po ní na jih
benzín Bundaberg 7466 večerní býčování, průzkum kempů, drahé, zavřené, nevstřícné 654
táboření na odpočívadle 7510 21.noc ofic zadarmo veliké přespávadlo plné camperů 666

4.1. odbočka 7569 doleva na Hervey Bay



odbočka 7591 zase doleva na Hervey Bay
Hervey Bay Marina I 7612 informujeme se na výlety na Fraser Island
Hervey Bay Marina II 7636 býčování, znovu Marina a objednání  výletu na zítra
táboření u silnice I 7664 22.noc smeťák u silnice z Hervey Bay na Maryborough 154

5.1. Hervey Bay Marina III 7688 parking, odjezd busem k trajektu na Fraser Island, večer zpět
táboření u silnice II 7715 23.noc bydlíme na stejném smeťáku jako včera 51

6.1. Maryborough 7735 kroužíme vozem po městě, jsou tam staré domečky
odbočka I 7814 doleva na Tin Can Bay
Rainbow Beach 7827 býčování na nádherné pláži
odbočka II 7861 jedeme rovně na Gimpie
opět na A1 7903 doleva zpět na hlavní Bruce Hgw
Brisbane 8064 prohlídka města, park, korzo podél řeky
benzín Brisbane 8085 619
táboříme u silnice 8193 24.noc Mt. Tamborine, dlouho hledáme místo, je to tu děsně obydlené 478

7.1. Narang 8220 zpět na hlavní, nákup
QLD / NSW 8251
Cape Byron 8320 maják, delfíni, býčování
táboříme u silnice 8370 25.noc parkoviště u silnice, nějaké náklaďáky 177

8.1. Grafton 8485
benzín Kew 8746 spekulujeme na nižší cenu v Sydney 661 neplná
benzín Sydney 9100 benzín je tu ale naopak dražší 354
Sydney I 9107 hospoda, večerní korzo, most, opera, přístav
táboříme na smeťáku 9149 26.noc nádherný zarostlý smeťák na okraji města, zaléháme ve 2:00 v noci 779

9.1. Sydney II 9191 dopolední korzo městěm, opera, The Rocks
Bondi Beach 9205 procházka po útesech nad plážemi, krátké býčování, zima, vlny
táboříme u benzínky 9303 27.noc parkoviště, náklaďáky (předtím hledání přes Campbelltown, Appin) 154

10.1. odbočka z Hume Hgw 9424 jedeme doleva na Canberru
NSW / ACT 9490
Canberra 9512 prohlídka parlamentu zevnitř i zvenku, nic jiného tu není
ACT / NSW 9531
napojení na Hume Hgw 9577 jsme zpět na dálnici Sydney - Melbourne
benzín Gundagai 9686 na Hume Hgw 586
Holbrook 9797 městečko ze záhadného důvodu plné vycpaných ponorek
NSW / VIC 9861
táboříme u silnice 9911 28.noc odstavné parkoviště u dálnice 608

11.1. Euroa 10016 odbočujeme z dálnice doleva na Merton
Alexandra 10081
Healesville 10153 prohlídka Healesville Sanctuary = zoo, koalové
Healesville 10170 reservoir park, městský park pod přehradou
táboříme u silnice 10201 29.noc stará silnička vedle novější 290

12.1. benzín Melbourne III 10225 čistíme auto, myčka, luxování 539 neplná
benzín Melbourne III 10252 těsně u půjčovny, vracíme auto, suvenýry, busem na letiště 27 51
odlet do Singapuru
nocování v letadle 30.noc

13.1. ze Singapuru do Dubaje a pak do Prahy, odpo busem do ČB a autem do Vrcova

celkem kilometrů 10252 10252


