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På denne rundreisen har vi samlet alle høydepunktene for et
reiseeventyr i den australske solstaten Queensland, og tilsatt
noen deilige dager i Sydney. Etter storbyopplevelser i Sydney,
venter Brisbane og Fraser Island, før dere skal til det nordlige
Queensland og oppleve de beste utfluktene staten har å by på,
blant annet en utflukt til Great Barrier Reef.
Deretter, skal dere ut på en herlig liten kjøretur, hvor dere vil få
mange store og ulike opplevelser. Dere vil komme nært på
regnskogen, opp i fjellene og kjenne på den røde
outback-følelsen. Her lærer dere også historien bak noen
imponerende lavatunneller.
Turen rundes av med noen vidunderlige dager på en fin strand,
for å fordøye alle inntrykkene.

Se ikonisk arkitektur i Sydney

Opplev de fantastiske Blue Mountains

Utforsk verdens største sandøy, Fraser Island

Dra på båttur til Great Barrier Reef, verdens største
korallrev

Kom tett på lavatunneller i Undara

Opplev den australske outbacken i Undara

Bo på idylliske og nøye utvalgte steder underveis
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge med ankomst i Sydney dagen
etter. Underveis er det en mellomlanding.

Dag 2: Ankomst til
Australia | Sydney
Dere lander på flyplassen i Sydney. Etter dere har fått
bagasjen, er det transfer til hotellet i byen.

Dag 3: Sydney
Sydney, hovedstaden i den australske delstaten New
South Wales, er Australias største by og uten tvil en av
verdens best beliggende byer.

Sydney Opera House

Sydney er for mange forbundet med det flotte
operahuset, som ble tegnet av Jørn Utzon i 1957.
Prosjektet hadde økonomiske og ulike uenigheter, noe
som gjorde at Utzon forlot prosjektet i 1966, og vendte
aldri tilbake til Sydney. Da bygget sto ferdig, ble det
plassert på UNESCO's liste over bevaringsverdige
bygninger.

Sydney Opera House er et landemerke for Australia,
Sydney og havnen. Bygget er i dag et ikon, som er lett
gjenkjennelig og tiltrekker reisende fra hele verden. Men
Sydney er også mye mer enn bare operahuset.

The Rocks

The Rocks, som området mellom operahuset og Harbour
Bridge kalles, er Sydneys eldste og mest historiske
område. Her finner man noen av de opprinnelige husene
fra den gang de første skipene med britiske straffefanger
ankom i 1788. Et ganske koselig område med et hav av
hyggelige spisesteder, caféer og hoteller.



Utsikt over frodige Atherton Tablelands
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Darling Harbour

Darling Harbour er byens livligste havneområde. Dette
området var en gang hjem for rustne jernbanespor og
kaier, men er nå fylt med museer, motebutikker og flotte
restauranter. Området er oppkalt etter en tidligere
guvernør av New South Wales, og kan by på noe for
enhver alder og lommebok. Her finnes offentlige parker,
restauranter, barer og hoteller, samt viktige
severdigheter som Australias nasjonale maritime
museum, Sea Life Sydney Aquarium og Wild Life Sydney
Zoo, og alt sammen er forbundet via en skjønn
havnepromenade.

Royal Botanic Gardens

Royal Botanic Gardens er byens grønne lunge med en
utmerket utsikt over operahuset. En tilnærmet tropisk
oase med palmer, eksotisk vegetasjon og store, grønne
plener, hvor lokale såvel som turister nyter de grønne
omgivelsene, den vakre utsikten og stillheten.

Circular Bay

Dette er Sydneys sentrale område, hvor stort sett all
kollektiv transport starter og slutter. Her er det alltid
masse liv, båter som går til Manly Beach, båter som tar
folk på havneturer, etc. Operahuset, Sydney Harbour
Bridge og The Rocks ligger like ved.

Sydney Harbour Bridge

Broen er nesten like ikonisk for byen som operahuset.

Sydney Harbour Bridge popper opp hvert år i alles
bevissthet, fordi nyttårsfeiringen er så stor. Her er broen
hovedpunktet for festlighetene og fyrverkeiet. Ønsker
dere en opplevelse som kiler i magen, kan vi anbefale en
gåtur på toppen av broens jernstruktur, hvor dere kan
nyte en helt unik utsikt over Sydney.

Dag 4: Sydney | Utflukt til
Blue Mountains
En reise til Australia uten et besøk til Blue Mountains er
nesten utenkelig. Rett ved Sydney ligger nasjonalparken
Blue Mountains, full av grønne, frodige klipper og blå
oljedamp fra eukalyptustrærne som koalaene lever av.
Blue Mountains har mye å by på. Det meste er sentrert
rundt den største byen, Katoomba. Byen ligger på en
klippekant med en imponerende utsikt over de grønn-blå
fjellene. I utkanten av Katoomba står 3 store
sandsteinssøyler på rekke utover klippekanten. Dette
fenomenet kalles "Three Sisters".

Heldagsutflukt til Blue Mountains

Dere blir hentet på hotellet om morgeningen, for å kjøre
mot Blue Mountains, som ligger vest for byen. Første
stopp er Calmsley Hill, som er en arbeidende gård,
plassert i skjønne omgivelser. Her kan dere oppleve
gårdens dyr, i tillegg til kengruer og koalaer. Etter en



Lamington National Park
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tekopp og et inntrykk av det australske gårdslivet, går
turen videre til Blue Mountains. Fra Jamison Valley og
Eaglehawk Outlook oppdager dere det første
imponerende synet, for her står nemlig de berømte
"Three Sisters". Dere hører historien bak de berømte
klippeformasjonene, og dere er nå i hjertet av en World
Heritage Region.

Det nærmer seg lunsjtid, som dere skal nyte på Hydro
Majestic Hotel fra 1903. Hotellet ligger på kanten, med
en nydelig utsikt over Blue Mountains-regionen.

Etter lunsj venter flere opplevelser. Dere skal forbi flere
utrolige utsiktspunkter. Utsikten til Govett's Leap er
kjent som en av de beste utsiktene i Australia. Her faller
vannet utfor klippesiden, og faller 180 meter ned til foten
av klippene. Govett's Leap er et såkalt Bridal Veil Falls -
brudeslørsvannfall. Dagens siste stopp er vidunderlige
Mt Tomah Botanic Gardens, hvor det blir tid til å nyte
den botaniske hagen med et glass vin eller juice. Etterpå
går turen tilbake til storbyen. Dere blir satt av på hotellet
deres i Sydney etter en herlig dagstur.

Måltider inkludert: To retters lunsj på Hydro Majestic
Hotel, samt et glass vin eller juice i Mt Tomah Botanic
Gardens.

Dag 5: Sydney - Brisbane
Det er privat transfer fra hotellet deres i Sydney til

flyplassen, hvor dere flyr videre til Brisbane.

Dere har nå to dager i Queenslands hovedstad, Brisbane.
Byen har litt over 2 millioner innbyggere, og er ofte
utgangspunktet til de fleste turister med planer om å
besøke alle de ikoniske attraksjonene solstaten har å by
på. Brisbane er en relativt rolig storby, men det er
absolutt verdt å bruke et par dager her, før turen går
videre nord mot Great Barrier Reef, Fraser Island og
resten av deres australske eventyr.

Dag 6: Brisbane
Ønsker dere å slappe av litt, så kan South Bank Parklands
være stedet for dere. Området er nesten som en oase
midt i byen med en menneskapt sandstrand, som er
omringet av palmer - et deilig sted for å hente energi.
South Bank Parklands ligger helt nede ved Brisbane
River, hvor dere kan dra på en sightseeing-tur på elven.
Brisbane har mer enn 600 spisesteder, hvor ferske
tropiske frukter er en Queensland-spesialitet.

Brisbane er Queenslands hovedstad og den tredjestørste
byen i Australia, med 1,7 million innbyggere. Byen er
oppkalt etter guvernør Sir Thomas Brisbane fra Sydney,
som valgte å etablere en straffefangekoloni her. Reiser
man til Brisbane, vil man se at det er høye bygninger som
dominerer i sentrum, mens i utkanten kan man også se
fine trehus.



Den velkjente 75 mile beach på Fraser Island
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Attraksjoner dere bør vurdere når dere er i Brisbane:

South Bank Parklands
City Botanic Gardens
The Old Windmill

Hvis dere er mer opptatt av natur og dyreliv, ligger Lone
Pine Koala Sanctuary like utenfor sentrum. Her får man
blant annet mulighet til å mate kengruer og klappe
koalaer.

Dag 7-9: Brisbane - Fraser
Island - Brisbane
Dere skal dra til Roma Street Railway Station i Brisbane,
hvor dere tar toget ut til Hervey Bay, før dere blir
transportert med ferge over til sandøya Fraser Island og
Kingfisher Bay Resort, som er Australias mest
miljøvennlige resort.

På dag 8 skal dere blant annet på en heldagstur rundt øya
med en lokal guide - som virkelig er en helt unik
opplevelse.

På dag 9 går turen tilbake til Brisbane, hvor dere skal
sove før turen går videre til Cairns i nord.

Dag 10: Fraser Island -
Brisbane - Cairns (Slutt:
5-dagers utflukt: 2
Wonders in 1)
Dere sier nå farvel til det sydlige Queensland, for å dra
lenger nord. Dere blir hentet på hotellet i Brisbane og
kjørt til flyplassen, som ligger nordøst for byen. Herfra
flyr dere videre til Cairns.

Flyplassen i Cairns ligger nord for byen. Etter dere har
mottatt bagasjen, blir dere kjørt til hotellet deres i
sentrum av Cairns.

Dag 11: Cairns |
Heldagsutflukt til Great
Barrier Reef
I dag står en heldagstur til Low Isle og Great Barrier Reef
på planen. Dere blir hentet på hotellet om morgenen og
kjørt til Reef Marina Port Douglas, hvor båtturen starter.
Kl. 08.15 setter katamaranen kursen mot Low Isles, to
tropiske koralløyer på Great Barrier Reef.

/oseania/australia/great-barrier-reef


Kingfisher Bay Resort på Fraser Island
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Opplev eviglange, hvite og finkornede sandstrender,
omgitt av kokospalmer på land og korallrev i havet.
Lagunene er levende med koraller, muslinger og fargerike
fiskearter, noe som gjør det til et perfekt sted å snorkle.
Du kan bli med på en guidet snorkletur med en
marinespesialist, eller du kan velge å se på livet fra en båt
med glassbunn, hvis du er mer komfortabel med det.

Turen inkluderer morgen- og ettermiddagste i tillegg til
en lunsjbuffet ombord på katamaranen. Rundt klokken
16.00 returnerer dere til fastlandet, og blir fraktet tilbake
til hotellet.

Dag 12: Cairns - Atherton
Tableland (80km)
I dag begynner den siste etappen av deres siste reise i
Australia. Dere skal selv kjøre en liten tur rundt i det
nordlige Queensland, hvor det er flere spennende stopp
underveis. Dere henter utleiebilen i Cairns sentrum, og er
dermed klare til å starte denne delen av eventyret. Dere
kjører mot vest til Aberthon Tableland.

Atherton Tableland er et frodig regnskogsområde rundt
Cairns. Det er ikke mer enn halvannen times kjøretur til
Rose Gums Wilderness Retreat, hvor dere skal bo de
neste to nettene, men det er mye å se på veien. Vi
anbefaler at dere tar noen avstikkere med leiebilen, for å
stoppe innom vakre fossefall, kaffeplantasjer,

sukkerrørmarker, vingårder og spennende natur.

Dere kan blant annet se:

Yungaburra - spesielt kjent for "The Curtain Fig
Tree" - et av de største og mest kjente trærne i
Australia!
Millaa Millaa Falls - vakkert fossefall hvor man kan
ta en dukkert.
Mareeba - Her kan dere oppleve The Mareeba
Wetlands og ta en tur med luftballong hvis det er
ønskelig!
Lake Tinaro - spesielt populært for seiling, vannski,
padling, svømming, fisking og camping.
Atherton - en liten by som byr på frukthager og
underjordiske grotter - som blant annet huser
verdens største ametyst. Byen har også sin egen
Chinatown.

Dag 13: Atherton
Tableland
Dere har enda en dag til å oppleve dette naturskjønne
området. Nyt omgivelsene rundt Rose Gums Wilderness
Retreat med en fottur eller fugletitting, eller sett dere i
bilen og oppdag enda flere steder rundt Atherton
Tablelands.

/oseania/australia/cairns
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Rose Gum Wilderness Retreat

Lodgen ligger ved kystnære fjellkjeder ved Atherhorn
Tablelands, og er nabo med verdensarvområdet
Wooroonooran National nasjonalpark. På Rose Gums
Wilderness Retreat er det mye å oppleve: Dere kan
utforske 9 kilometer med nydelige turstier. Opplev
dyreliv, og se alt fra fargerike papegøyer, til kengruer og
det unike nebbdyret. I området bor det også 160
forskjellige fuglearter. Dere kan også bruke Rose Gums
som base og utforske Atherton Tablelands. Siden dere
har hele dagen, kan det være verdt å ta turen litt lenger
unna.

Dere kan blant annet se:

Innot Hot Springs - ta et bad i et av de 6 varme
kildene
?Ravenshoe - Queenslands høyestliggende by. Byen
er også det høyeste punktet på "Misty Mountains"-
turstiene, som er et flott område for fotturer. På
toppen har du god utsikt over det eksotiske dyre-
og fuglelivet. Her finnes blant annet 14 forskjellige
kenguruarter.
Kuranda - En fjellandsby med vakker natur. Her
kan du oppleve aboriginernes kultur, og kjøpe
håndlagede lokale produkter som opaler, trekunst,
didgeridoos m.m.
Kuranda Scenic Railway - Ta denne gamle og
utrolig vakre jernbanen gjennom Barron Gorge
National Park og bare nyt den storslåtte utsikten.

Begge opplevelsene nevnt over kan også være stopp på
turen den neste dagen, hvor dere skal videre mot
Undara.

Dag 14: Atherton
Tableland - Undara (200
km)
Dere forlater Atherton Tableland og setter kursen mot
Undara, ute i den barske outbacken, litt over tre timers
kjøring fra Rose Gums Wilderness Retreat. Her finner
dere Undara Experience, en gruppe gamle togvogner
som er innredet som restauranter og hotellrom, hvor
dere skal bo.

Undara Volcanic National Park er kjent for verdens
lengste og største samling av underjordiske lavaganger,
dannet av en gammel vulkan. Tilsammen er det over 100
km med mørke ganger å gå på oppdagelsesferd i - under
jorden, hvor flaggermusene gjemmer seg i hjørnene.

Dag 15: Undara | Undara
Volcanic nasjonalpark
Enda én dag er satt av til å oppleve dette utradisjonelle

/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/cairns/undara-experience
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landskapet. Dette er sted for deg som liker å utforske
naturlige og geologiske underverk, oppleve dyr i sitt
naturlige habitat, samtidig som du kan nyte stillheten i
outbacken. På toppen av det hele får du et komfortabelt
opphold hos gjestfrie Undara Experience.

Andre ting å gjøre i Undara:

Mountain biking - variert landskap for deg som
liker mountain biking
Bush breakfast - ekte outback frokost rundt bålet
Bush walking - opplev det fantastiske vulkanske
landskapet
Round the campfire - underholdning rundt bålet
om kvelden

Dag 16: Undara - Cape
Tribulation (375 km)
Dere forlater nå den røde sanden og outback-stemningen
ved Undara, for å kjøre tilbake mot havet og den frodige
regnskogen. Turen går videre fra Undara til Cape
Tribulation og Daintree National Park. Det er en nesten
6 timers kjøretur, men gjennom flott natur, regnskog,
frukthager og kaffeplantasjer - så nyt kjøreturen!

Når dere kommer frem er det kanskje godt å bare slappe
litt av med god mat og godt selskap den første kvelden.

Dag 17: Cape Tribulation
Cape Tribulation er et avsidesliggende og øde område
som fokuserer på øko-turisme. Det ligger ute ved kysten
av Daintree Rainforest, noe som gir dere muligheten til å
både utforske regnskogen og slappe av på lange, hvite
sandstrender.

Det anbefales å bli med på en båttur nedover Daintree
River, hvor du mest sannsynlig vil kunne se krokodiller!
Ellers er zip-lining i jungelen er svært populær og
fartsfylt aktivitet. Om dere ikke fikk nok av Great Barrier
Reef forrige gang er det også her mulig å bli med på en
båttur ut til de verdensberømte korallrevene.

Dag 18: Cape Tribulation -
Port Douglas (90 km)
I dag vender dere nesen litt sørover igjen og kjører mot
idylliske Port Douglas, hvor dere skal tilbringe de siste
dagene på reisen.

På veien kan det anbefales å gjøre et stopp i Mossman
Gorge, hvor dere kan vandre litt i regnskogen på
egenhånd eller ta en dukkert i tropiske Mossman River.
Eventuelt kan dere bli med på en guidet tur i regnskogen
sammen med de lokale aboriginerne som kjenner
området bedre enn sin egen lomme.

/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia/port-douglas
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Dag 19 - 20: Port Douglas
Dere har to hele dager til i Port Douglas, en intim og
sjarmerende by helt nede ved stranden, som vil gi dere
en skikkelig avslappende avslutning på ferien.

Stranden er en sann drøm og har ikke fått navnet sitt,
'Four Mile Beach', for ingenting. For morgenfuglene blant
dere kan det varmt anbefales å legge ut på en morgentur
i den myke, varme sanden langs stranden.

Sånn rent bortsett fra at den ligger rett ved to av verdens
underverker, Great Barrier Reef og Daintree National
Park, har ikke byen i seg selv noen spesielle kulturelle
innslag. Men om dere ønsker litt sightseeing kan det
være verdt å ta turen innom kirken 'St Mary's by the Sea
Chapel', det gamle tinghuset, eller bare ta en drink på en
av byens gamle, historiske puber.

Langs hovedgaten, Macrossan Street, ligger de koselige
restaurantene og kafeene på rekke og rad. Sørg for å
legge inn enten en lunsj eller en middag på populære
Salsa Bar, hvor blant andre Bill Clinton inntok sitt måltid
den 11.september 2001.

Om dere enda ikke har fått nok av korallrevene, er Port
Douglas også et ypperlig utgangspunkt for flere turer ut
til Great Barrier Reef, enten du vil snorkle, dykke eller
bare nyte omgivelsene fra en båt.

Dag 21: Port Douglas -
Cairns (50 km) | Avreise fra
Cairns
Nyt frokosten og deres siste timer i Queensland, før dere
kjører til flyplassen ved Cairns.

Her starter hjemreisen til Norge etter en unik reise i det
nordlige Queensland med et hav av opplevelser i
bagasjen.

Dag 22: Ankomst Norge
Ankomst Norge.

https://www.benns.no/oseania/australia/port-douglas
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Reiseperiode November - mars  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
51 698,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
50 998,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
51 998,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Fra kr.
52 498,00 NOK

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 22 500
Oppgradering til Business Class: fra kr. 51 100

Merk:
Ved reise rundt jul/nyttår må det forventes en høyere pris. Kontakt oss for nærmere informasjon.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Sydney - Brisbane - Cairns - Oslo inkl.
skatter og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot
et tillegg i pris)

Privat lufthavnstransfer tur/retur i Sydney

3netter på hotell i Sydney

Heldagstur til Blue Mountains og "Three Sister"

Privat lufthavnstransfer tur/retur i Brisbane

3netter på hotell i Brisbane

Tog fra Brisbane til Hervey Bay tur/retur

Ferge fra Hervey Bay til Kingfisher Bay Resort på
Fraser Island tur/retur

2netter på Fraser Island

Heldagstur rundt på Fraser Island med lokal ranger
som guide

Privat lufthavnstransfer ved ankomst til Cairns

2netter på Hilton i Cairns

Heldagstur til de ytre korallrev på Great Barrier
Reef

10 dagers leie av fullsize bil inkl. forsikring

2netter på hotell i Atheron Tablelands

2netter på Undara Experience

2netter på hotell i Cape Tribulation

3netter på hotell i Port Douglas

Reise- og avbestillingsvisum

Hotell, turer og transfer som ikke er nevnt i
programmet

Catering med mindre noe annet er opplyst

Tips/driks med mindre noe annet er opplyst

Evt. veiavgifter og parkering

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse Les mer her

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/queenslands-favoritter-10018?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/queenslands-favoritter-10018%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

