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40 448,-
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18 dager
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Fra tropisk regnskog til korallrev og milelange strender
Bli med BENNS på en fantastisk ferie i Australia. På denne
reiseruten har vi samlet de beste stedene og byene i
Queensland, på Australias østkyst, så dere både får oppleve
tropisk regnskog, krystallklart hav og strender. På denne turen
får dere også muligheten til å komme ut og se fargerike Great
Barrier Reef med sitt unike dyreliv, og hvis dere er heldige kan
dere til og med få øye på havskilpadder. Fraser Island er uten tvil
et av feriens høydepunkter - verdens største sandøy med
ferskvannsjøer og hvite strender.
Fordelen med en bil-/bobilferie i Australia er at dere har
fleksibiliteten til å se og oppleve de forskjellige attraksjonene,
stedene og byene i deres eget tempo.

Stopover i Singapore

Muligheten til å oppleve Great Barrier Reef

Port Douglas vakre strender

Verdens største sandøy, Fraser Island

https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia/great-barrier-reef
https://www.benns.no/oseania/australia/great-barrier-reef


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge, har en mellomlanding i Singapore og
ankommer Cairns i morgen.

Dere flyr med Singapore Airlines, som er kjent for den
gode servicen ombord og for det flotte KrisWorld
in-flight underholdningssystemet.
Vil dere gjøre flyturen til/fra Singapore ennå mer
komfortabel, kan vi anbefale at dere setter dere til rette i
setene på Singapore Airlines' behagelige Premium
Economy klasse. Les mer om dette her.

Dag 2: Ankomst Cairns
Dere ankommer Cairns, en vakker by Queenlands kyst.
Etter en lang reise er det på tide å finne seg til rette på
hotellet og deretter bare nyte den avslappende byen.

Cairns er en av de byene som ligger nærmest Great

Barrier Reef og herfra går det mange spennende turer ut
på revet. På disse turene kan man snorkle, dykke eller
nyte det fargerike dyrelivet fra en båt med glassbunn -
alltid sammen med en erfaren instruktør.

Selve byen har over 130.00 innbyggere, og det finnes en
rekke aktiviteter og andre muligheter både i og rundt
Cairns.

Cairns har det man kan kalle vokseverk, og horisonten
blir stadig tettere med skyskrapere. I tillegg til det yrende
bylivet er det mange muligheter utenfor byen. Vest for
byen ligger Atherton Tableland med fjell og vakre fosser,
nord for byen ligger verdens eldste regnskog, og mot øst
ligger Great Barrier Reef med vakre koraller og fisk.

Få en rolig start på ferien, og star med å gå en tur langs
havnepromenaden og vend dere til varmen og
tidsforskjellen.

https://www.benns.no/oseania/australia/cairns
/singapore-airlines-premium-economy
/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/cairns


Daintree Rainforest
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Dag 3: Cairns
Vi anbefaler at dere bruker dagen til å dra ut på det
Great Barrier Reef, rett utenfor den australske
østkysten. Great Barrier Reef er verdens største
korallrev, og er oppdelt i 2900 individuelle rev fordelt på
900 små øyer langs kysten av Queensland.

Dykk ned i det fantastiske universet og opplev et av
verdens syv naturvidundre på nærmeste hold. Her kan
dere se flere tusen arter av eksotiske fisk som svømmer
rundt på de fargerike revene, og hvis dere er heldige ser
dere en havskilpadde eller flere. Dere er velkomne til å
beundre de forunderlige korallene, men vær forsiktig, da
bare en liten berøring fra mennesker kan drepe
korallene.

Hvis dere ikke ønsker å dykke kan dere også nyte det
utrolige dyrelivet fra en båt med glassbunn.

Great Barrier Reef er en fantastisk opplevelse. Derfor
har flere reisemagasiner kåret det til et av verdens syv
naturvidundre.

Dag 4: Cairns - Cape
Tribulation (140 km) /
Mossman (75 km)

Dere starter deres egen reise med å kjøre nordover langs
Captain Cook highway mot Cape Tribulation. Ta dere tid
til å stoppe ved det vakre strandstedet Palm Cove, hvor
dere kan spise lunsj og ta et bad før dere fortsetter
nordover. Fra Port Douglas vil dere fortsette turen på
Mossman Daintree Road, hvor dere tar bilferga over
Daintree River.

Vi anbefaler å bli med på Dreamtime Gorge Walk hvor
dere får oppleve regnskogen fra de lokales perspektiv.
Turen tar ca 1,5 timer og dere blir ønsket velkommen
med en tradisjonell røyke-seremoni som renser dere for
onde ånder. Dere går videre gjennom den fantastiske
regnskogen sammen med en guide som forteller om de
ulike plantene og hva de kan brukes til. Videre får dere
lære om de unike tradisjonene i den tropiske regnskogen
- hva man kan spise og hvordan man lager såpe og
okermaling. Turen avsluttes med tradisjonell bush-te.

Dag 5: Cape Tribulation /
Mossman - Port Douglas (
85 km / 20 km)
I dag kjører dere tilbake til den vakre byen Port Douglas.
Nyt den høye luftfuktigheten med en kald drink på en av
de lokale barene eller ved bassenget.

/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia/port-douglas


Cairns marina
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Dag 6: Port Douglas
Bruk dagen dere har i Port Douglas til å ta et cruise ut til
Great Barrier Reef eller utforsk mer av Port Douglas og
området rundt. Port Douglas er en liten perle med litt
over 3000 innbyggere og kritthvite strender.

Dag 7: Port Douglas -
Mission Beach ( 204 km)
I dag forlater dere Port Douglas og kjører sørover langs
Bruce Highway. Kjør gjennom Innisfail, hvor dere blant
annet kan se mange sukkerrørmarker.

Dere kjører videre til Mission Beach, hvor regnskogen
møter havet. Stranda er 14 kilometer lang, og vi
anbefaler at dere går et stykke av veien og tar en dukkert
i havet.

Dag 8: Mission Beach
Ta dere tid til å gå på stranda igjen, med sine 14
kilometer er den verdt flere besøk. Vi anbefaler dere å
besøke Mission Beach Markets, som avholdes den første
og tredje søndagen i måneden.

Ellers anbefaler vi å ta en tur ut og se Paronella Park. Her
ligger et gammelt spansk slott som ble solgt i 1977. To år
senere ble slottet utsatt for brann og senere har det blitt
oversvømt flere ganger. Slottet er nå ubebodd, men med
mose på murene og en hage i midt i regnskogen gir det en
koselig og romantisk stemning.

Dag 9: Mission Beach -
Townsville (237 km)
Fortsett kjøreturen langs den vakre kysten i Queensland,
hvor dere blant annet passerer byen Ingham, kjent som
"Little Italy".

Dagens sluttdestinasjon er Townsville, en moderne
tropisk by som fungerer som den administrerende
hovedstaden i Queensland. Vi anbefaler et besøk i Great
Barrier Reef Wonderland - verdens største akvarium
med korallrev. Nyt kvelden i selskap med de lokale langs
havnepromendaen "The Strand".

Dag 10: Townsville - Airlie
Beach ( 275 km)
Kjør videre langs Bruce Highway, hvor vi anbefaler en
avstikker til den koselige byen Bowen, før dere

https://www.benns.no/oseania/australia/port-douglas


Mossman River i Daintree National Park
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ankommer Airlie Beach og Shute Harbour. Airlie Beach
er en de mest populære feriedestinasjonene i Australia,
og er en perfekt gateway til det berømte Whitsundays, et
øyområde bestående av hele 74 øyer.

Dag 11: Airlie Beach
Vi anbefaler at dere bruker dagen på en seiltur ut til de
fantastiske øyene. Whitsundays er et utrolig vakkert syn
og det går mange forskjellige båtturer ut fra Airlie Beach.
Dra på den turen som passer dere best.

Dag 12: Airlie Beach -
Rockhampton (475 km)
Dere kjører tilbake til Prosperine, hvor dere igjen kjører
på Bruce Highway og fortsetter turen deres sørover til
Mackay. Fortsett til Marlborough og Barmoya, før dere
ankommer Rockhampton.

Dag 13: Rockhampton -
Agnes Water (275 km)

I dag kjører dere videre fra kvegbyen Rockhampton og
passerer grønne åkere og marker langs veien. Når dere
kommer til Agnes Water bør dere gå langs den vakre 7
kilometer lange stranda. Agnes Water har hele 267
soldager i året, så det er gode sjanser for å være heldig
med været.

Dag 14: Agnes Water -
Fraser Island (251 km)
Dere kjører videre langs Isis Highway til River Heads,
hvor dere drar til Fraser Island - verdens største sandøy.
Denne ruten tar dere også forbi Bundaberg, hvor
rommen Bundaberg blir laget.

I River Heads går dere om bord på katamaranen
Kingfisher Bay og blir fraktet til vakre Fraser Island.

Dere kan parkere bilen sikkert i River Heads, noe vi
anbefaler dere å booke på forhånd. Ta kontakt med en av
våre reiseeksperter på 23 10 23 80.

Dag 15: Fraser Island
Fraser Island er verdens største sandøy og dere har hele
dagen til å utforske denne vakre øya. I månedene august
til mars er det muligheter for å dra på hvalsafari. Ellers

/oseania/australia/fraser-island


Opplev verdens største korallrev, Great Barrier Reef
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bør dere bli med på en av dagsturene på øya, som
inkluderer et besøk til de vakre ferskvannssjøene på
Fraser Island. Kjører dere langs de lange strendene til det
gamle skipsvraket og Indian Head, kan dere være heldige
å se både hai og djevelrokke.

Dag 16: Fraser Island -
Noosa (197 km)
Dere forlater Fraser Island med katamaranen om
morgenen og kjører ut til River Heads. Herfra har dere en
avslappende kjøretur foran dere til strandbyen Noosa. Ta
dere tid til å gå langs den vakre stranda og stopp ved en
kafé for lunsj eller ta en shoppingtur blant de mange
butikkene Noosa kan tilby.

Dag 17: Noosa - Brisbane
(126 km) - Avreise fra
Brisbane
På deres siste dag kjører dere fra Noosa til Brisbane. Det
er en kort tur, og avhengig av når flyet går kan dere for
eksempel stoppe ved Australia Zoo på veien.

Dere leverer bilen på flyplassen og starter hjemreisen til

Norge.

Dag 18: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge.

/oseania/australia/brisbane


Priser og avganger
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Reiseperiode Juni - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Fra kr.
40 898,00 NOK

Reiseperiode September - november  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

Fra kr..
40 448,00 NOK

Reiseperiode Desember - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Fra kr.
41 398,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Fra kr.
40 448,00 NOK

Reiseperiode Juni-august  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo Euro Tourer
39 648,00 NOK

Reiseperiode September-november  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles
bobil)

Apollo Euro Tourer
38 598,00 NOK

Reiseperiode Desember-mars  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo Euro Tourer
44 198,00 NOK
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Reiseperiode April-may  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo Euro Tourer
40 598,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Cairns / Brisbane - Oslo inkl. skatter og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot et tillegg i pris)
15 netter på hotell
Leiebil inkl. ubegrenset km, forsikringer og enveisleie. Standard (fullsize leiebil) og Superior/Boutique
(Standard SUV)
Utflukt: Dreamtime Gorge Walk i Cape Tribulation
Fergetransport til Fraser Island tur/retur
Heldagsutflukt på Fraser Island

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Utflukter og transport som ikke er beskrevet i reiseplanen
Bensinforbruk
Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke er beskrevet i reiseplanen
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
2 netter på hotell i Cairns
14 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
Fergetransport til Fraser Island tur/retur
2 netter på hotell på Fraser Island
Heldagsutflukt på Fraser Island

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/queenslands-solkyst-10066?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/queenslands-solkyst-10066%3E

