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        změny jsou platné pro cestující na ČR a SR cestovní pas

        změny se týkají i cestujících, kteří na NZ pouze přestupují letecky do další  destinace

        poplatek za ETA je 12 NZD

        doplatek za IVL 35 NZD

GO2 zajišťuje komplet vše za 47 NZD +3 NZD (administrativní poplatek GO2), celkem tedy 50
NZD, splatných fakturou se zájezdem

V rámci zajištění služeb na NZ Vám zašleme na email jednoduchý online formulář.1.

   2. Vyplníte jej a odešlete.

   3. Váš pas nikam necestuje, necháváte si ho u sebe.

   4. My za Vás zažádáme o ETA + zaplatíme poplatky 47 NZD.

   5. Vyřízená ETA a potvrzení o úhradě IVL budou součástí pokynů k cestě.

zavedení ETA (elektronické cestovní povolení)
zavedení “daně z turismu”, tzv. IVL (International Visitor Conservation & Tourist Levy)

Od 1. října 2019 se pro cesty na Nový Zéland nově zavádí následující úpravy:

Přehled změn ve vstupních požadavcích 
Ck Go2 - z dílny specialistů na Nový Zéland
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Další postup pro klienty GO2:

 Shrnuto v jedné větě: Ano, chápete
správně, Češi a Slováci nemuseli mít na
NZ žádná víza, nyní si nově musí udělat
ETA za 12 NZD a ještě zaplatit dalších
35 NZD za daň z turismu. Prakticky se
nic nemění, jsou to spíše formality, i
když zpoplatněné.



 zvýšení bezpečnosti a snížení rizika přistěhovalectví
 řešení rizik pašování 
 zlepšit zážitek cestujících
 podporovat mezinárodní vztahy a dohody Nového Zélandu
 přizpůsobit se měnícím se potřebám a požadavkům vlády, zúčastněných stran a cestujících v čase

Dne 25. února 2019 novozélandská vláda potvrdila podrobnosti o nástroji ETA (Electronic Travel
Authority), jedná se o nové bezpečnostní opatření, které má urychlit proces na hranicích.

Cílem tohoto nařízení ETA je:

Tyto úpravy jsou závazné také pro cestující s českým nebo slovenským pasem přijíždějící na Nový
Zéland po 1. říjnu 2019. Návštěvníci budou nově pro vstup do země potřebovat ETA (elektronické
cestovní povolení), a budou muset zaplatit poplatky ve výši 47 NZD, které se platí zároveň s podáním
online žádosti o ETA. Částka zahrnuje poplatek za ETA 12 NZD a příspěvek 35 NZD na IVL
(Mezinárodní návštěvnická ochrana a cestovní ruch). ETA platí 2 roky pro opakované vstupy.  Zájemci
o povolení, kteří mají již rezervovaný zájezd na Nový Zéland a platí pro ně tato povinnost, mohou
žádosti podávat již od 1.července 2019. V GO2 tyto požadavky za naše klienty vyřídíme a poplatek 50
NZD (včetně administrativního poplatku GO2) bude naúčtován na faktuře společně se zájezdem. 

Toto platí pro klienty Go2 využívající následující služby:

        zájezdy s průvodcem

        dovolené na míru

        samostatné služby - pronájem auta, obytného vozu apod.
    

Prosím berte na vědomí, že tato povinnost zahrnuje i cestující ze zemí, které jsou ve
Visa Waiver programu, tzn. i ČR a SR, dále všechny cestující a pasažéry lodí ze zemí
bezvízového styku nebo bezvízového tranzitu na okružních plavbách, kteří Novým
Zélandem pouze tranzitují a není to jejich finální destinace (platí i pro přestupy na
letenkách).

DETAILNÍ INFORMACE pro zvídavé povahy   
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Výjimku tvoří cestující s platným novozélandským nebo australským pasem, stejně tak jako cestující s
platným novozélandským VÍZEM (víza s trvalým pobytem - rezidenční i dočasná víza). Mezinárodní
návštěvnická ochrana a cestovní ruch (IVL) umožňuje cestujícím přispět k infrastruktuře, kterou
používají, stejně jako k ochraně přírodního prostředí Nového Zélandu. Poplatek stojí 35 NZD a bude
účtován současně s žádostí o vydání ETA. Tento poplatek zároveň umožňuje také více vstupů na Nový
Zéland.

Další informace naleznete na stránkách imigračního úřadu:
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta



Tomáš Machálek - specialista na Nový Zéland 

+420 773 842 220

novyzeland@ckgo2.cz

TRAVEL AKADEMIE
GO2

... od roku 2003

www.aotearoa.cz


