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Bli med BENNS på et fantastisk eventyr rundt i det sørlige
Australia, hvor det vil være tid til å oppleve det helt unike dyrelivet
som inkluderer artige skapninger som kenguru, koala og vombat.
I tillegg skal dere besøke vingårder og nyte noen av landets
fineste viner. Det hele er kombinert med et cruise til noen av
Australias største monopoler, dyrerike områder og flotteste
vindistrikter, hvor dere seiler med et av de nyeste skipene fra
Celebrity Cruises, nemlig det spesialbyggede Celebrity Edge.
Reisen tar utgangspunkt i Sydney, hvor dere kan glede dere til
hyggelige parker, det fine havneområdet og Jørn Utzons
verdensberømte operahus. Her skal dere tilbringe deres første 3
netter, hvor det bl.a. også blir en dag i de majestetiske Blue
Mountains, som troner i Sydneys 'bakhage'.
Cruiset seiler fra Sydney med første stopp i Australias nest
største by, Melbourne, som er kjent som det australske
sentrummet for sport og forretningsliv, og som ligger i kort
avstand til det fine vindistriktet Yarra Valley, som produserer
noen av landets beste viner. Neste stopp er festivalbyen
Adelaide, som også er nærmeste storby til Australias mest kjente

Besøk Jørn Utzons verdensberømte operahus i
Sydney

Opplev noen av Australias fineste vinområder

Møt ville kenguruer og koalaer på Kangaroo Island

Slapp av på Celebrity Edge med utsikt til Australias
kyster

Gå på oppdagelse i hyggelige Hobart på Tasmania

https://www.benns.no/cruise/celebrity-cruises/celebrityedge
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vindistrikt Barossa Valley. Ikke langt fra Adelaide, ligger øya
Kangaroo Island, som dere skal besøke. Tross voldsomme
brannskader fra skogbrannene i 2020, har øya og dyrelivet
kommet seg, og nye grønne områder blomstrer her. Øya er
spesielt kjent for det store antallet kenguruer, koalaer, sjøløver
og seler, i tillegg til små og sjeldne pungdyr som liker seg her.
Etter en dag om bord på skipet, ankommer dere Hobart, som er
den nest største byen på Tasmania, og en av de eldste byene i
Australia. Byens sentrum er preget av de gamle husene fra
kolonitiden, og det er mulig å besøke ruinene i den gamle
fengselsbyen, Port Arthur.
Cruiset avsluttes i Sydney, hvor dere skal på en hyggelig og kort
togtur til vindistriktet Hunter Valley. Dere skal tilbringe de siste to
nettene på Hunter Valley Resort. Velkommen til en unik reise
"Down Under", som er helt utenom det vanlige.
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01.04.2024: Avreise fra
Norge
Det er avreise fra Norge mot Australia. Det vil være
flybytte underveis.

Måltider inkludert: Måltider på flyet

02.04.2024: Ankomst til
Sydney
Det er ankomst til Sydney i Australia i løpet av dagen.
Inneiseformalitetene gjennomføres, og bagasjen mottas.
Vi har arrangert transporten til hotellet deres. Dere skal
bo på QT Sydney, som ligger tett på hyggelige Hyde Park
og knappe to kilometer unna Sydney Opera House. Det
er dog relativt enkelt å gå fra hotellet ned til downtown
Sydney, og det er masse attraksjoner å se på underveis,

bl.a.:

St. Mary's katedralen ved Hyde Park
Flere flotte fontener, bl.a. i Hyde Park
The Mint, som tidligere var sykehus for dømte
fanger
Royal Botanic Gardens

Resten av dagen har dere på egenhånd til å slappe av
etter den lange flyreisen. Dere bor i et område fylt med
gode restauranter, kafeer m.m., så bare nyt atmosfæren.

Aktiviteter inkludert: Privat flyplasstransport
Måltider inkluderr: Måltider på flyet
Overnatting: Travelodge Sydney eller tilsvarende

03.04.2024: Sydney
Dagen gir dere et større innblikk i Sydney og Jørn Utzons
verdensberømte operahus.

/oceanien/australien/sydney
/oceanien/australien/sydney/qt-hotels-sydney
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Formiddagsutflukt med omvisning i Sydney

Sydney er en stor og levende by med masse attraksjoner,
så hvilken bedre måte å starte på, enn med en guidet
omvisning som omfatter byens viktigste severdigheter.

Omvisningen starter i sentrum av Sydney, som byr på
lekker utsikt til Operahuset og Habour Bridge, hjertet av
byens shoppingmekka, Queen Victoria Building og
Sydney Tower. Dere fortsetter deretter ut av byen, frem
til dere ankommer Tamara og Bronte, hvor det er mulig å
gå en fantastisk tur på klippene, rett ut til Stillehavet.

Ingen omvisning i Sydney er komplett uten en tur til
Bondi Beach, som er deres neste stopp.

Omvisningen varer 3,5 timer og inkluderer:

Transport til/fra hotellet
Omvisning ved guide
Transport i mindre grupper i kjøretøy med
aircondition

Ettermiddagstur med omvisning i Sydney Opera House

På dette tidspunkt har dere allerede nytt synet av det
legendariske operahuset, men nå er det tid for å oppleve
designskatten på nært hold.

Omvisningen varer 1 time og inkluderer:

Inngang til Sydney Opera House
1 times guidet omvisning
Dere lærer om historien og arkitekturen bak
bygningen

Aktiviteter inkludert: Bytur i Sydney og omvisning i
Sydney Opera House
Overnatting: Travelodge Sydney eller tilsvarende

04.04.2024: Sydney | Blue
Mountains
Nyt frokosten på hotellet, før dere hentes på hotellet av
turbussen og guiden. Utflukten deres i dag er en
heldagsutflukt til den berømte nasjonalparken Blue
Mountains, som ligger i Sydneys bakland, med en
kjøretur på virka 3 timer.

Utflukt til Blue Mountains
Utflukten til Blue Mountains er en reise inn i hjertet av et
UNESCO-beskyttet naturområde. Dere kjører mer eller
mindre rett vest mot nasjonalparken og gjør første stopp
i Calmsley Hill, hvor dere trer inn i et
rehabiliteringssenter for endemiske dyr som kenguruer
og koalaer. Nyt de fabelaktige omgivelsene, mens dere
nyter en kopp te. Turen fortsetter mot Blue Mountains,
hvor dere begynner i Jamison Valley, hvor den ene
fantastiske utsikten over fjellene topper den andre.
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Makeløst og bergtagende er passende ord for hva dere
ser. Dere går videre mot nasjonalparkens landemerke,
nemlig klippeformasjonen "The Three Sisters", ved
berømte Eagle Lookout. God tid til å nyte det berømte
synet.

Lunsjen nærmer seg, og dere gjør et stopp ved Hydro
Majestic Hotell, hvor dere kan kjøpe lunsj for egen
rening. Ettermiddagen er dedikert til flere fenomenale
utsiktspunkter, som Blue Mountains er så kjent for.
Utsikten fra Govett's Leap er spesielt verdsatt, og
kanskje en av de mest berømte utsiktspunktene i hele
Australia. Her er det i tillegg et stort fossefall, som faller
180 meter til bunnen av dalen nedenfor.

Siste stopp er ved Mt. Tomah Botanic Gardens, hvor dere
utover nok et fantastisk panorama, kan nyte et glass
musserende vin eller appelsinjuice, før turen går tilbake
til Sydney.

Dere er forventet tilbake i Sydney sent på
ettermiddagen. Resten av dagen er på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Heldagstur til Blue Mountains
Måltider inkluderer: Måltider på flyet
Overnatting: Travelodge Sydney eller tilsvarende

05.04.2024: Sydney |
Avgang med Celebrity
Edge
Nyt frokosten på hotellet og deres siste timer i Sydney,
innen det er tid for å sjekke ut fra hotellet og inn på
skipet. Skipet ligger i Sydney Harbour i Circular
Quay-området, og det er enkelt å komme seg hit med taxi
på egenhånd.

Framme ved skipet sjekker dere inn, stiger om bord og
blir tildelt deres valgte lugar. Avgangen fra Sydney er
ikke før 18.45, så nyt utseilingen fra lugaren deres eller
øverste dekk. En herlig kulisse for starten på
cruisereisen.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og middag på
skipet
Overnatting: Celebrity Edge

06.04.2024: På havet
To hele dager om bord Celebrity Edge med masse tid til å
slappe av. Nyt for eksempel bassenget, les en god bok i
loungen, nyt en god middag, og avslutt med en night cab i
en av skipets mange hyggelige barer.

Les mer om Celebrity Cruises her.

https://www.benns.dk/celebrity-oversigt-over-skibe-og-klasser
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Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

07.04.2024: Melbourne
Dere ankommer Melbourne kl. 8 og har en hel dag frem
til kl. 20 til å oppleve denne hyggelige metropolen. Byen
byr på mange små hyggelige arkader, som består av
mange små spesialbutikker. Byen har forent gammel og
ny arkitektur på en flott måte, og de gamle trikkene
kjører fortsatt rundt gjennom de hyggelige gatene.

Ved kysten ligger forstaden St. Kilda, som byr på en mer
avslappet atmosfære, gode restauranter og en fin
badestrand.

Ønsker dere å dra på en utflukt ut av byen, kan vi varmt
anbefale en tur langs Great Ocean Road, som er en av
Australias fineste kystveier. Veien snor seg langs landets
dramatiske sandstenskyst, hvor havet har skapt
usedvanlige formasjoner i de loddrette skrentene.

Vi kan også varmt anbefale en tur ut i den australske
naturen for å oppleve ville koalaer og kenguruer.

Kl. 20. seiler dere videre mot Adelaide.

Måltider: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

08.04.2024: På havet
Nyt dagen om bord dette herlige luksusskipet som byr på
en rekke flotte fasiliteter.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

09.04.2024: Adelaide
Kl. 8 ankommer dere Adelaide i South Australia. Byen er
landets festivalby med berømte Festival Centre, hvor det
året rundt avholdes mange forskjellige former for
festivaler. Adelaides kvadratiske sentrum er omringet av
parker, og i hjertet finner dere Victoria Square. Her kan
dere ta en trikk til forstaden Glenelg, som er kjent for
gode badestrender.

I området rundt Adelaide finner dere det vakre og
verdensberømte vindistriktet Barossa Valley.

Dere seiler videre med kurs mot Kangaroo Island kl. 20.

Måltider: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

/oceanien/australien/melbourne
/oceanien/australien/great-ocean-road
/oceanien/australien/adelaide
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10.04.2024: Kangaroo
Island
Kl. 7 legger Celebrity Edge til i havnebyen Penneshaw på
Kangaroo Island, som er Australias tredje største øy.

Den første europeeren, Matthew Flinders, ankom øya i
1802, før også hvalfangere bosatte seg her. Etter andre
verdenskrig flyttet tidligere soldater til øya med sine
familier for å dyrke øya.

Kangaroo Island har vært adskilt fra fastlandet siden
istiden, og den isolasjonen har ført til at det i dag finnes
dyre- og plantearter her som ikke finnes andre steder.
Isolasjonen har også betydd at dyrearter som europeere
og asiatere har tatt med til Australia over tiden, ikke har
kommet til øya og skapt konsekvenser for utryddelse av
unike arter. Isolasjonen har også blitt utnyttet i et forsøk
på å redde bestanden av koalaer. De små dyrene hører
egentlig ikke hjemme her, men siden de ikke har noen
fiender her, har bestanden hatt en kraftig økning.

Store opplevelser på Kangaroo Island

Klippeformasjonene Remarkable Rocks
Koloni av sjøløver og seler ved Seal Bay
Koalakolonien ved Koala Walk
Naturen og dyrelivet i Flinders Chase National
Park

Kl. 17 seiler dere videre mot sør til Austalias største øy,
Tasmania. Her legger skipet til i Prinsesse Marys hjemby,
Hobart.

Måltider: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

11.04.2024: På havet
Nyt dagen om bord dette supre luksusskipet som byr på
en haug av flotte fasiliteter.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

12.04.2024: Hobart på
Tasmania
Celebrity Edge legger til i Hobart, Tasmanias hovedstad,
kl. 08.00. Hobart ble opprinnelig grunnlagt som en
straffekoloni for britiske fanger i 1809. Når man er i
Hobart, bør man ta en spasertur langs den pittoreske og
historiske havnefronten, nyte gateunderholdningen og ta
en drink på en av de historiske pubbene.

En alternativ måte å oppleve byen på, kan være med en
helikoptertur over byen og området. Her vil dere se

/oceanien/australien/kangaroo-island
/oceanien/australien/tasmanien
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Seven Mile Beach, Mt. Wellington og River Derwent. Mt.
Wellington kan dere også besøke til fots, og utsikten
herfra er helt spesiell.

Er man kunstinteressert, bør man besøke Art Mob
Aboriginal Fine Art Gallery eller eventuelt Salamanca
Arts Centre. Her får man muligheten til å se tasmansk
kunst.

Tasmania består av vill, fantastisk og utemmet natur, og
det vil dere se på Bruny Island og South Bruny National
Park.

Port Arthur
En av Tasmanias største attraksjoner ligger sør for
Hobart. Her ligger Port Arthur, som ble bygget i perioden
1830-1888 og ble anvendt som fengsel. Man regner med
at 30.000 fanger har sonet sin straff her. Reiser dere til
Port Arthur, bør dere gå en tur på stranden. Her finder
dere en flott og dramatisk kystlinje med bratte klipper og
gode muligheter for å se dyr - spesielt i havet.

Sjekk rederiets utfluktsprogram i Hobart. Her kan dere
oppleve Hobart på flere måter, få mer engelsk
kolonihistorie ved Port Arthur og oppleve den
enestående naturen på Bruny Island. Det er nesten
vanskelig å velge.

Det er avgang fra Hobart kl. 18.00.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

13.04.2024: På havet
Nyt dagen om bord dette herlige luksusskipet som byr på
en rekke flotte fasiliteter.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

14.04.2024: Ankomst til
Sydney | Hunter Valley
Det er forventet ankomst i Sydney kl. 06.30. Det er tid
for å forlate skipet, og dere følge de gitte instruksene
vedr. dette. Når dere har mottatt bagasjen, drar dere til
Sydney Central Station.

Dere har en togreise på ca. 3 timer foran dere, og dere
kjører gjennom meget flott natur, så nyt togturen. Er det
noe dette toget kan, så er det å frakte folk frem med
sjelen i behold og samtidig vise fram landskapet på best
mulig måte.

Fremme i Hunter Valley sjekker dere inn på Hunter
Valley Resort, hvor dere skal bo.

Kort tid etter ankomst venter den første aktiviteten, som
er en videopresentasjon i resortets egen 'teatersal', hvor
dere får en gjennomgang av vinprosessen, fra drue til
flaske. Spennende og lærerikt å ta med seg videre til

https://www.benns.dk/oceanien/australien/sydney
/oceanien/australien/hunter-valley
/oceanien/australien/hunter-valley/hunter-valley-resort
/oceanien/australien/hunter-valley/hunter-valley-resort


Celebrity Edge

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

vinsmakingen.

Etter denne presentasjonen er resten av ettermiddagen
og kvelden på egenhånd. Sjekk ut resorten, og nyt
aktivitetstilbudene og fasilitetene, som blant annet
består av basseng og et lekkert spa.

Aktiviteter inkludert: Togreise fra Sydney til Hunter
Valley og Hunter Wine Theatre Experience
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hunter Valley Resort

15.04.2024: Hunter Valley
Gjør dere klare til en tur rundt på vingården. Her får dere
mye informasjon om vinproduksjonen, om de forskjellige
druetypene og om vinproduksjon generelt. Det avsluttes
med vinsmaking.

Resten av dagen er på egenhånd, men vil dere utforske
området enda mer, finnes det Hop on Hop off busser som
kjører rundt i området. Det kan også arrangeres en
Gourmet Lunch Tour. Begge aktivitetene er for egen
regning. Hør evt. nærmere om dette.

Dere kan også bruke resortens aktivitetstilbud, som
f.eks:

En sykkeltur rundt i området

Segwaytur
Hesteridning
Golf
Tennis
En tur over området med varmluftsballong
Kjøkkenskole og vinskole

Aktiviteter inkludert: Omvisning på vingården,
vinsmaking
Overnatting: Hunter Valley Resort

16.04.2024: Hunter
Valley-Sydney | Avreise
fra Sydney
I dag har dere formiddagen til å utnytte Hunter Valley for
alt det er verdt, før turen går hjemover. Personalet fra
Hunter Valley Resort kjører dere til togstasjonen i
Singleton, hvor dere tar toget tilbake til Sydney. Herfra
har dere mulighet til å bli med et annet tog til flyplassen. I
løpet av kvelden starter hjemreisen til Norge. Grunnet
tidsforskjellen vil reisen hjem inkludere to netter.

Aktiviteter inkludert: Togreise fra Hunter Valley til
Sydney Central Station



Rundle Street i Adelaide
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18.04.2024: Ankomst til
Norge
Det er ankomst til Norge i dag.
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Avreise 1. april 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltlugar

Innvendig lugar
44 948,00 NOK

Utvendig lugar
45 948,00 NOK

Balkonglugar
48 998,00 NOK

Aqua Class lugar
54 448,00 NOK

Avreise 1. april 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt enkeltlugar

Innvendig lugar
67 548,00 NOK

Utvendig lugar
69 548,00 NOK

Balkonglugar
75 798,00 NOK

Aqua Class lugar
86 548,00 NOK



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 t/r inkl. skatter og avgifter

Privat flyplasstransport ved ankomst til Sydney

4netter på hotell i Sydney inkl. frokost

Rundtur i Sydney

Omvisning i Sydney Opera House

Heldagstur til Blue Mountains

9netters cruise med Celebrity Edge

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Kaffe og te om bord fra automater i
buffetrestaurantens åpningstider

24 timers room service på skipet, samt allminnelig
kaffe, te, isvann og saft

Tips til skipets personale

Ubegrensede drikkevarer - (Classic drikkepakke)

Gratis Wifi om bord på skipet

3dagers tur til vindistriktet Hunter Valley inkl.
togtransport fra Sydney, transfer fra togstasjon til
resorten, 2 netter på Hunter Valley Resort, frokost,
adgang til Wine Theatre experience, omvisning på
vingården og vinsmaking

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter, måltider, tips og
transport som ikke er nevnt i programmet

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-australia/luksuscruise-med-vin-og-unikt-dyreliv-101720?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-australia/luksuscruise-med-vin-og-unikt-dyreliv-101720%3E

