
Austrália open –  výlety 

 

Nedá mi to, aby som nenapísal pár riadkov o časti zájazdu, ktorá nebola už športová, a 

napriek tomu, že som sa s vami rozlúčil. 

V piatok sme si požičali auto a po krátkom tréningu šoférovaní na ľavej strane cesty a zmene 

pravidla z pravej ruky na ľavú, sme sa vydali na dobrodružnú cestu zvanú „Great Ocean Road“. Išli 

sme skoro celý čas popri  Tichom oceáne, hocikedy sme si zastavili a sledovali krásne pobrežie, a 

more s veľkými vlnami. Videli sme surferov, ktorí túto oblasť vyhľadávajú práve pre extrémne dobré 

podmienky pre ich záľubu. Neuveriteľné, bolo vidieť, ako sa šmýkajú na vlnách a asi 20 metrov od 

nich si plávajú veľryby. Dokonalý súlad človeka s prírodou. 

Takých zastávok bolo ešte veľa a vždy sme sa mohli kochať inou scenériou. Vlny počas 

miliónov rokov neustálim bubnovaním do skalnatých brehov, vytvorili pre nás krásne úkazy. Mali sme 

tiež šťastie, že nám prialo počasie a slnečné lúče nám násobili tento neopakovateľný zážitok. Cesta 

viedla serpentínami v skalách, po ľavej strane krásne more a po pravej strane na kopcoch luxusné 

vily, apartmány aj obyčajné chatky.  

Po čase sme opustili pobrežie a vošli do národného parku, ktorý sa rozkladal na území 

približne ako Slovensko. Tam sme zastavili pri „čokoládovni“, usadlosť, kde sa vyrábali všakovaké 

produkty z čokolády. Ochutnali sme a pokračovali ďalej. Budúca zástavka – klokany naživo, a na 

absolútne neplánovanej stopke na parkovisku, kŕdeľ  papagájov Kakadu. Zobrali sme z auta tyčinku 

a banán, a skúsili, či nám budú zobať z ruky. Banán aj tyčinka zmizli behom okamihu. Doslova sme 

boli obklopení krásnymi operencami, ktorí boli snáď všade na nás – na rukách, na chrbte aj na hlave. 

Boli ozaj zlatí, ale drzí ako opice. Nechcelo sa nám od nich odísť, ale blížil sa večer, slnko zapadalo 

skoro, tma bola už pred šiestou hodinou, takže sme sa ponáhľali niečo ešte uvidieť.  

Napríklad takzvaných 12 Apoštolov. Pôvodne skutočne dvanásť, ale neustálim 

opotrebovaním morskými vlnami už len osem, skalnatých monumentov sa hrdo týčilo do výšin. 

K tomu ešte spln mesiaca a sú zo športovcov dočasní romantici.  

Padla tma a nám sa denný výlet končil. Teraz ešte šťastlivo prísť do nášho hotela. Na ľavej 

strane vozovky a k tomu za tmy, to bola ďalšia veľká výzva. Ale aj tú sme zvládli. 

 

Na druhý deň v sobotu, sme po raňajkách najskôr vrátili auto do požičovne a potom 

z vlakovej stanice odišli autobusom do Melbourne. Kúpili sme si síce lístok na vlak, tam aj späť, ale 

vlak bol plný a my sme teda cestovali autobusom. Lístok nakoniec bol integrovaný a platil na všetko, 

vrátane mestskej hromadnej dopravy. Melbourne je ozaj krásne moderné veľkomesto, plné vysokých 

mrakodrapov, ktoré hrajú rôznymi farbami, s nápaditou architektúrou aj so starými budovami, ktoré 

celkom s nimi ladia.  Videli sme najväčší tržnicu na južnej pologuli Queen Victoria Market a aj sme sa 

tam pomotali, pekné veľké ZOO, ale na to nebolo toľko času. Stred mesta sme prešli pešo, Seelife 

view sme tiež videli iba zvonku, ale podarilo sa nám navštíviť druhé najväčšie kasíno na svete, kde 

sme sa aj štýlovo vo fastfoode najedli. Aby sme toho videli viac, potrebovali by sme pár dní, ale 

odchádzať sa nám veru nechcelo. 

Austrália na nás dýchla svojou prirodzenosťou, ľudia sú tu príjemní a v pohode, nikto sa 

nikam nenaháňa, ulice a chodníky sú tu čisté, trávniky geometricky zastrihnuté a káva má fantastickú 

čokoládovú chuť.     



 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

         

 

 

 



 

    

 

 

 



 

      

 

 

 



                            


