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Milí příznivci cestování,
rádi bychom vás tímto pozvali na již 12. ročník akce s názvem Australský a Novozélandský 
Den. Do Austrálie a na Nový Zéland, do těchto dvou nádherných zemí, míří každým rokem tisíce 
mladých Čechů a Slováků, za studiem, za prací, za cestováním, za úchvatným a pohodovým 
životním stylem, za dobrodružstvím… Naše společnost pomáhá již 20 let plnit všem těmto 
zájemcům jejich sny, jejich cestovatelské cíle! 
Určitě přijďte, budeme se na Vás těšit!

Zdravíme celou Alfu přímo z Rottnest Islandu v Perthu z Austrálie!
Touto zprávou bychom chtěly říci Vám, těm co váháte a přemýšlíte, zda se vydat do Austrálie, 
určitě neváhejte a leťte! Víme, že tato zkušenost je k nezaplacení. Hlavně tu poznáte sami 
sebe se vším všudy. Zážitky, dobrodružství a všechny vzpomínky Vám zůstanou v hlavě 
navždy! Už uteklo 5 měsíců jak voda a nám se tu libí čím dal tím víc. Nebudeme Vám říkat, 
jak je to tu vše lehké, že si hned najdete práci a budete v ráji, protože tak to prostě není! Též 
jsme si tu prožily těžké začátky, než si tu člověk zvykne, najde práci apod. Ale jakmile se 
Vám podaří překonat tyto těžké začátky, tak už je to tu pak opravdu ráj. Určitě bychom Vám 
doporučily Perth, protože životní podmínky jsou tu opravdu dobré, hlavně ta příroda a pláže, 
do toho australský „lifestyle“ je prostě boží! Též bychom touto zprávou chtěly poděkovat cele 
Alfě a hlavně Alešovi za vše!!! Opravdu tuto agenturu bychom rádi doporučily všem, co se 
sem chystáte! Tato agentura to opravdu dělá s láskou a ne jen pro peníze, jako jsou i třeba 
bohužel jiné agentury.  Aleš je s námi stále v kontaktu a zajímá se o nás. Proto bychom tímto 
chtěly říci Alešovi velké díky!  Verča a Klára, Perth

VStuP ZdArMA!

VyHrAJ P
obyt V AuStrÁlii /

 NZ 

www.alfa-agency.cz | www.facebook.com/AlfaAgency

Study & Work – Australia
60 minut těch nejdůležitějších informací pro budoucí cestovatele 
do Austrálie za studiem a prací. Vše o vízech, o pracovních možnos-
tech, o studiu, o ubytování …

Study & Work / WHS – New Zealand
Preferujete raději Nový Zéland? Poradíme Vám jak na Nový Zéland 
za prací, za cestováním. Nevyšla na Vás letos Working Holiday Visa 
- nezoufejte, i Vám poradíme. Jak je to na NZ s prací, s ubytováním. 
Jaké jsou alternativní možnosti a cestičky pro práci na Novém Zé-
landu. Jak nastartovat úspěšný pobyt na Novém Zélandu...

losování výherců věcných cen.

Zážitky našich studentů a cestovatelů 
Nechte se nadchnout, nechte  se unést, nechte se inspirovat. Vaši 
vrstevníci se s Vámi podělí o své cestovatelské zážitky z těchto dvou 
krásných destinací! 

Diskuze, otázky, odpovědi
Vy se ptáte, my se pokusíme odpovídat :-)

detailní program pro jednotlivá  
města na www.Australskedny.cz

ProGrAM dNe
Praha a Brno, 14:00–18:00

Proč navštívit Australský a Novozélandský Den v Praze a Brně:
•	 Potkáš se s lidmi, kteří mají s cestami do Austrálie a na Nový Zéland dlouholeté zkušenosti.
•	 Budeš moci vyzpovídat bývalé „australské a zélandské“ studenty a cestovatele.
•	 Získáš zajímavé slevy a akční nabídky od tamních škol.
•	 Mnoho zajímavých pracovních a cestovatelských tipů a doporučení.
•	 Dozvíš se, jak zařídit Study & Work víza. 
•	 Nevyšla na tebe letos Working Holiday Visa NZ - poradíme alternativy
•	 A třeba to budeš ty, kdo si odnese jednu  

z mnoha zajímavých výher.


