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Vil dere gjerne oppleve New Zealand og Australia på samme tur,
så er denne reisen perfekt. Dere begynner med noen spennende
dager i Auckland, før eventyret fortsetter med 11 dager om bord
luksusskipet Celebrity Edge med all inclusive, som seiler dere til
Australia. Cruiset flyter langs øst- og sørkysten i New Zealand,
og dere stopper i hyggelige byer, og opplever overdådig natur i
Fiordland National Park med inntrykk fra tre dype fjorder.
I Australia stopper dere i Eden, før cruiset slutter i fantastiske
Sydney, hvor dere kan glede dere til noen dager med herlige
opplevelser. Dere reiser på en utflukt til Blue Mountains, og blir
med på en togtur til vinområdet Hunter Valley som inkluderer en
overnatting på en vingård i de vakre omgivelsene. Deretter skal
dere besøke flere av landets ikoner, som den røde outbacken og
Ayers Rock. Reisen avsluttes i Melbourne med en tur langs
Great Ocean Road.

Cruiset ligger fast. Arrangementer før og etterpå kan
tilpasses.

Gå på oppdagelse i New Zealands største by,
Auckland

11 dager/10 netters cruise med Celebrity Edge inkl.
mat og drikkepakke

Besøk UNESCO-beskyttede Fiordland National Park

Opplev Sydneys attraksjoner og bli med på utflukt til
Blue Mountains

Ta toget til vinopplevelser med overnatting i Hunter
Valley

Se Field of Lights og Uluru (Ayers Rock) i den røde
outbacken

Bli med på en kjøretur langs spektakulære Great
Ocean Road

https://www.benns.no/oseania/new-zealand/auckland
https://www.benns.no/cruise/celebrity-cruises/celebrityedge
https://www.benns.no/oseania/new-zealand
https://www.benns.no/oseania/new-zealand/fiordland-nasjonalpark
https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley
https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne
https://www.benns.no/oseania/australia/great-ocean-road
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12.02.2024: Avreise fra
Norge
I dag er det avreise fra Norge mot New Zealand.

Måltider inkludert: Måltider om bord på flyet

13.02.2024: Ankomst til
Auckland, New Zealand
Ankomst til Auckland, New Zealands største by, som
ligger på Nordøya. En by som er full av spennende
attraksjoner i og omkring byen. Ved ankomst til Auckland
er det arrangert transport til hotellet i byen. Her skal
dere bo de neste to nettene.

Auckland
Mange av Aucklands beste attraksjoner ligger i sentrum

ved havna og i byens gamle parker, Albert Park og
Victoria Park. Fra One Tree Hill får man en fantastisk
utsikt over byen, havnene og øyene. Hvis dere vil
oppleve en enda bedre utsikt, kan dere ta glassheisen til
toppen av Sky Tower.

Måltider inkludert: Måltider om bord på flyet
Overnatting: Auckland City Hotel eller tilsvarende

14.02.2024: Auckland |
Havnerundfart i Auckland
Nyt frokosten på hotellet og noen timer på egenhånd, før
det er tid for dagens aktivitet kl. 13.00. Gled dere til en
1½ times havnerundfart. Turen går fra Viaduct Harbour,
som ligger ca. 1 km. unna hotellet deres.

Nyt utsikten over byen fra båten. Dette cruiset tilbyr en
unik lokal og intim opplevelse. Se de fantastiske
severdighetene i byen, mens dere seiler rundt Waitemata

https://www.benns.dk/oceanien/new-zealand/auckland
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Harbour. Dere seiler bl.a. under Harbour Bridge og
opplever andre kjente landemerker som ligger i havna.
Besetningens lokale kunnskap er i seg selv ganske
spesielt, så lytt til all informasjon om det Auckland har å
by på. Nyt ettermiddagen på vannet, hvor kaffe, te eller
varm sjokolade med lunsj er inkludert.

Etter cirka 1,5 time er dere tilbake i Viaduct Harbour.
Resten av dagen/kvelden er på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: 1½ times havnerundfart inkl. lunsj
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Auckland City Hotel eller tilsvarende

15.02.2024: Cruise fra
Auckland | Celebrity Edge
Dagen er på egenhånd i Auckland, før det er på tide å
kjøre til cruiseterminalen i Auckland. Det er arrangert
transport fra hotellet til cruiseterminalen, og cruiset
seiler kl. 18.30. Dere kan allerede denne kvelden nyte
den fantastiske maten som Celebrity er så kjent for.

Skipet seiler mot syd til det første stoppet, Tauranga,
som ligger på kysten mot store Bay of Plenty.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Celebrity Edge

16.02.2024: Tauranga
Dere ankommer Tauranga kl. 08.00. Tauranga er den
største byen i Bay of Plenty og ligger ved inngangen til en
av de største naturlige havnene i landet. Herfra er der
ikke langt til Coromandels flotte kyststrekninger eller til
Rotoruas geotermiske paradis.

Tauranga
Tauranga ligger mot til enda en av New Zealands mange
hyggelige bukter, Bay of Plenty, og dere har nå kommet
til maoriernes land, og det første urfolket kom hit på
1300-tallet.

Bay of Plenty har sine egne attraksjoner med vakker
natur, fossefall, sjøer og ikke minst fjellet Mt. Maunganui.
Strendene er heller ikke dårlige her, så man kan også dra
på en deilig strandtur og lese en god bok.

Spennende aktiviteter og attraksjoner i Tauranga:

The Elms, et at landets eldste historiske steder
Kajakking på elva Wairoa eller sjøen Lake McLaren
Shopping i Tauranga
Tauranga Art Gallery
"Historic Village on 17th", et område som har
restaurert historiske omgivelser med originale og
rekonstruerede hus fra tidlige Tauranga-hus og
butikker.

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram i Tauranga.



Field of Light ved Uluru (Ayers Rock)
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Det er avgang fra Tauranga kl. 19.00, og kursen settes
mot Napier, som dere kommer til i overmorgen etter en
dag på havet.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

17.02.2024: Napier
Kl. 12.00 ankommer dere kystbyen Napier på Nordøyas
østkyst. Her lever det rundt 62.100 innbyggere. Cirka 18
kilometer sør for Napier ligger byen Hastings. Disse
nabobyene blir ofte kalt for "Tvillingbyene" eller "The
Bay Cities".

Napier er en populær turistby, som er kjent for sin unike
konsentrasjon av Art Deco-arkitektur fra 1930'erne.
Etter et jordskjelv i 1931, ble nesten hele byen lagt i grus,
og deretter gjenoppbygd. Byen har også en av de mest
fotograferte turistattraksjonene i landet, nemlig en
statue på Marine Parcade kalt "Pania of the Reef". Dette
er en sentral figur i maorisk mytologi og har blitt selve
symbolet på Napier.

Noen forslag til hva dere kan gjøre i Napier:

Se byens Art Deco-arkitektur. To kjente bygninger
er Masonic Lodge og The Criterion
Gå en tur langs byens havnepromenade. Her ligger

Marine Parade Gardens og Sunken Garden, samt
flere monumenter og kunstinstallasjoner.
Ta turen til den tidligere maorilandsbyen, Otatara
Pa. Den ligger 10 km sørvest for Napier
Ønsker dere god utsikt over byen og den flotte
bukten, anbefaler vi en gåtur til Bluff Hill

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram i Napier. Celebrity
Edge seiler fra Napier kl. 18.30 og setter kursen mot
Picton.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

18.02.2024: Picton
Dere seiler til Sørøya ved å krysse Cook stredet og seile
gjennom den vakre fjorden Queen Charlotte Sound
/Totaranui, frem mot idylliske Picton som dere
ankommer kl. 08.30. Picton er en liten havneby med kun
1.000 innbyggere, men det er et viktig knutepunkt for
både fergetrafikken mellom de to hovedøyene og
togtrafikken.

Byen byr på mye sjarm og trivelig atmosfære med en
rekke hyggelige caféer, restauranter og barer langs
havnen. Her kan det anbefales å nyte et glass utsøkt,
lokal hvitvin og følge med på folkelivet. Området sør for
Piction er nemlig kjent for sine flotte vinmarker og i sær
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sin Sauvignon Blanc. Området ved Queen Charlotte
Sound er ideelt til å nyte naturen og det er en rekke flotte
turstier her. Her kan dere nyte alt fra 30 minutters turer
til helt opptil 3 dager. Det anbefales å ta turen til Queen
Charlote Drive Lookout som ligger ved fergeterminalen i
Picton. Det er en liten tur som byr på en fenomenal
utsikt.

Ønsker dere å ta turen på stranden kan vi anbefale:

Picton Beach. Bystranden som ligger sentralt i
byen nær havnefronten.
Shelley's Beach. En mer privat og fredelig strand på
den anden siden av Picton Marine Bridge.
Bob's Beach. En ugenert strand i gåavstand fra
Picton.

Vest for Piction ligger landets nest eldste by, Nelson, og
med sine hyggelige gater og sjarmerende hus er det turen
verdt. Her er dere også i umiddelbar nærhet til
nasjonalparken Abel Tasman.

Det anbefales å sjekke rederiets utfluktsprogram. Dere
seiler videre fra Piction kl. 18.00

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

19.02.2024: Christchurch
Dere ankommer Christchurch tidlig på morgenen kl.
07:00.

Generelt er Christchurch en av landets gamle, historiske
byer med en helt distinkt 'engelsk sjel' og bærer fortsatt
et tydelig preg av den store rollen England har hatt
gjennom New Zealands historie.

Vil dere på sightseeing i byen, så er det bilfrie området
Cathedral Square i sentrum, et godt utgangspunkt. Fra
dette området finner dere dessuten byens fire største
gater, som gjør det enkelt å finne byens fantastiske
botaniske hage og shoppingområde City Mall. Ønsker
dere en flott utsikt over Christchurch, kan dere ta byens
gondolbane. Et annet kjennetegn for Christchurch er
byens sjarmerende gamle trikkesystem.

Noen populære severdigheter i Christchurch:

The Transitional Cardboard Cathedral, en kreativ
bygningsutforming av papp
En tur med Christchurch Tramway
Besøk i Botanic Gardens
Seiltur på elva Avon
Byens mange museer og gallerier
Gå langs elva Avon
Få en gastronomisk opplevelse på en av byens
fabelaktige restauranter - mulighetene er mange.

https://www.benns.no/oseania/new-zealand/abel-tasman-nasjonalpark
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Sjekk ut rederiets utfluktsprogram i Christchurch. Dere
seiler fra Christchurch kl. 18.00 og fortsetter ned langs
New Zealands østkyst mot Dunedin.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

20.02.2024: Dunedin
Det er ankomst til Dunedin kl. 07.00. Byen er med sine
100.000 innbyggere den nest største byen på Sydøya.
Dunedin er et keltisk navn for den skotske byen,
Edinburgh, noe som antyder byens opphav og historie.
Fortellingen sier at det var skotske bosettere som var de
første europeerne som bosatte seg her. Skottene syntes
tilsynelatende at stedet minnet i stor grad om Edinburgh,
derav navnet. Byens arkitektur leder også tankene
umiddelbart på Edinburgh.

Noen av de største attraksjonene i Dunedin er:

Otago Settlers Museum. Et must hvis man er
interessert i stedets historie
Dunedins fantastiske natur. Storslåtte strender
som St. Clair's, kun få minutter fra sentrum.
Brighton Beach også
Besøk Dunedins spektakulære Botaniske Hage
Få mer kunnskap om øl på Speight's Brewery, som
ligger på verdens bratteste gate, Baldwin Street

Gå om bord Taieri Gorge Railway, som går fra
Dunedins sjarmerende togstasjon og nyt en 4
timers utflukt til 'Gullgraverland'. Her passerer
dere steder som tidligere var
gullgraverbyer/-miner
Larnach Castle. New Zealands eneste slott som
bare ligger 13 km utenfor Dunedin. Slottet er fra
1871 og fyller store deler av byens historie
I Dunedin finner man også New Zealands første
universitet, University of Otago

Sjekk rederiets utfluktsprogram i Dunedin. Her kan dere
oppleve Dunedin på forskjellig vis inkl. besøk på Larnach
Castle. Dere kan også oppleve pelikaner og pingviner på
Otago halvøya.

Celebrity Eclipse seiler kl. 17.00 videre mot en av New
Zealands største landemerker, den UNESCO-beskyttede
Fiordland National Park.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

21.02.2024: Fiordland
National Park | Dusky,
Doubtful & Milford Sounds
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Det er ankomst i Fiordland National Park tidlig om
morgen. Fiordland National Park består av flere fjorder,
og dere kommer til å seile på de tre mest kjente:

Dusky Sound fra kl. 08.30 - 10.15
Doubtful Sound fra kl. 11.45 - 13.15
Milford Sound fra kl. 17.00 - 18.00

Fiordland National Park har en helt usedvanlig
naturskjønnhet, som er grunnen til at UNESCO i 1986
belønnet parken ved å sette den på verdensarvslisten. I
1990 ble Westland og Mt. Cook inkludert i World
Heritage Area, som på maorispråk kalles 'Te
Wahipounamu'.

I Fiordland er det alltid grønt, fordi det regner hver dag.
Nyt den fantastiske naturen mens dere seiler rundt i
fjordene. Det vil være mulig å spotte forskjellige dyr som
seler, delfiner, pingviner mm., da dyrelivet i havet er
overveldende. De bratte klippesidene bryter flere steder
med fossefall.

Dusky Sound
I det sørvestlige hjørnet av Fiordland nasjonalpark ligger
Dusky Sound. Det finnes ingen direkte veier som går hit,
så her vil dere få oppleve et helt uberørt landskap. Dusky
Sound er hjemmet til flere store øyer, blant annet Long
Island, Resolution Island, Cooper Island og Anchor Island.
Området er også et viktig ynglested for
Fiordland-pingvinen og er derfor erklært som et viktig
område for fuglelivet. Her venter det nesten utallige
fossefall og en rik havfauna.

Doubtful Sound
James Cook navnga fjorden på grunn av at været her fort
kan endre seg fra strålende sol til tett tåke. Stedet er
kjent for sin rike fauna og flora, blant annet kan dere her
få oppleve skogpingviner ved de små klippesøylene.
Doubtful Sound er 40 km lang og 421 meter dyp på sitt
dypeste, noe som gjør den til den dypeste fjorden i
nasjonalparken. Med sine mange fossefall og kronglete
vannveier, er Doubtful Sound en fantastisk
naturopplevelse.

Milford Sound
Her kommer dere til å bli mektig imponert! Forfatteren
Rudyard Kipling beskrev det som «verdens åttende
underverk» - og det med god grunn. Det regner ofte i
Milford Sound, men dette er med på å gjøre stedet enda
vakrere. De bratte fjellsidene som reiser seg over 1200
meter på begge sider av fjorden er alltid kledd i grønt.
Hvis dere kommer her på en regnværsdag kan dere se de
store fossefallene Bowen og Stirling velte nedover
fjellveggene.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

22.-23.02.2024: To dager
på havet
Dere kan nå nyte to dager på havet om bord på det
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herlige luksusskipet Celebrity Edge, som byr på et hav av
flotte fasciliteter.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

24.02.2024: Eden,
Australia
I dag ankommer dere Eden på Australias sørvestlige kyst
kl. 08.00. Det er ikke så ofte at det legges til kai her, så
nyt et annerledes besøk på en ny og spennende
destinasjon.

Her venter vakker natur og en sjarmerende by. Området
er især kjent for sine store hvalflokker som er der
primært i perioden september til november og som har
migrert til Twofold Bay i tusenvis av år. Området her
kalles av de lokale for 'Humpback Highway'. Det lokale
folket her, Yuin Thaua folket, levde i tusenvis av år av
hvalfangst i bukten, godt hjulpet av et 'partnerskap' med
delfiner og spekkhuggere som drev hvalene inn i bukten.
Eden byr på et interessant museum, Eden Killer Whale
Museum, hvor dere kan se og høre om fordums
hvalfangst.

Områdene rundt Eden byr på utrolig mye vakker natur,
og er også kjent for sine vakre strender som:

Aslings Beach. Her finnere dere også et
imponerende 'rock pool'. Denne stranden er ideel
for å spotte delfiner om morgenen og byr ellers på
fine fiskemuligheter.
Quondolo Beach. Stranden er en del av den 10 km
lange Long Beach og her er er det gode
surfemuligheter.
Strendene i Ben Boyd National Park. Disse vakre,
usjenerte strendene som Mowarry Beach,
Leatherjacket Bay, Bittangabee Bay, Satlwater
Creek og Davidson Whaling Station.

Nasjonalparken Ben Boy sør for Eden byr på fantastisk
natur, flott fugleliv, utrolige klippeformasjoner i den
vakreste røde fargen og klippehuler utgravd gjennom
tiden. Dette er virkelig et besøk verd!

Dere reiser videre fra Eden kl. 16.30 og vi anbefaler at
dere sjekker rederiets utfluktsprogram.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Celebrity Edge

25.02.2024: Ankomst til
Sydney | Cruiset slutter
Det er forventet ankomst til Sydney kl. 06.30. Det er tid
for å forlate skipet. Når bagasjen er mottatt, er dere klare

/oseania/australia/sydney
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for å ta inn på hotellet deres i Sydney.

Formiddagstur med omvisning i Sydney Opera House

Nå skal dere oppleve Jørn Utzons designskatt på helt
nært hold.

Omvisningen varer 1 time og inkluderer:

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

Ettermiddagsutflukt med omvisning i Sydney

Kl. 13.00 er det arrangert en 3,5 times byrundtur i
Sydney og byens omegn. Dere kommer til å besøke det
historiske The Rocks-området og hører om byens
historie rundt de britiske straffefangene. Dere vil igjen se
det berømte operahuset med utsikt til den like berømte
broen, Harbour Bridge. Av andre høydepunkter på turen
kan vi nevne:

Queen Victoria shoppingområde
Sydney Tower
Paddington-området
Kysten ved Tamarama og Bronte
Bondi Beach med Dover Heights
Double Bay, Kings Cross og Ms. Macquarie's Point
med en makeløs utsikt til operahuset og Harbour

Bridge

Dere settes av på hotellet etter turen. Resten av dagen
er på egenhånd. Dere bor midt i populære Darling
Harbour. Her finnes det masse av liv med
gateopptredener, gode restauranter, kafeer og barer.

Måltider inkludert: Frokost på skipet
Overnatting: Mantra 2 Bond Street Sydney

26.02.2024: Sydney til
Hunter Valley
Etter frokost går turen mot Hunter Valley. Etter en kort
togreise fra Sydney Central Station ankommer dere
Hunter Valley og blir møtt av personalet fra Hunter
Valley Resort, hvor dere skal overnatte.

Vin i lange baner og helt fortryllende natur
Hunter Valley er Australias eldste vindistrikt, og her
venter fantastiske smaksopplevelser, hvis dere liker vin.
De første vinstokkene i dalen ble plantet helt tilbake i
1832, og gårdene består hovedsakelig av druene Shiraz,
Sémillon og Cabernet Sauvignon. Der er arrangert
omvisning med vinsmaking på resortet i dag.

Er dere ikke vinelskere, er det fortsatt mye mer å elske i
Hunter Valley. Her finner dere nemlig både golfbaner,

/oseania/australia/hunter-valley
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spa, hester, luftballonger, god øl på resorten og mye mer.
Heldigvis har dere hele dagen til å utforske alle dalens
herligheter, før turen går tilbake til Sydney i morgen.

Opplev et fantastisk opphold på Hunter Valley Resort
Hunter Valley Resort, som danner rammen rundt deres
opphold, er en sjarmerende og familievennlig resort, som
er plassert perfekt i forhold til de beste attraksjonene i
området.

Hunter Valley Resort er drevet av Philip Helé og hans
familie. De er svært hyggelige og glad i nordiske turister!

Aktiviteter inkludert: Togreise fra Sydney til Hunter
Valley
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hunter Valley Resort

27.02.2024: Hunter Valley
til Sydney
I dag har dere formiddagen til å suge til dere det siste av
Hunter Valley, før turen går hjemover. Personalet fra
Hunter Valley Resort kjører dere til togstasjonen i
Singleton, hvor dere tar toget tilbake til Sydney Central
Station. Dere skal de to neste nettene bo på hotell i
Sydney.

Aktiviteter inkludert: Togreise fra Hunter Valley til

Sydney Central Station
Overnatting: Mantra 2 Bond Street Sydney

28.02.2024: Sydney |
Utflukt til 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 ca. 3 timer vest
for Sydney.

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.
Makeløst og bergtagende er passende ord for hva dere
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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
regning. 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: Frokost
Overnatting: Mantra 2 Bond Street Sydney

29.02.2024: Sydney til
Ayers Rock

Når dere ankommer flyplassen ved Ayers Rock, skal dere
gå til forsiden av terminalen hvor dere blir hentet av
buss, og kjørt til hotellet.

Uluru (Ayers Rock)
Navnet Uluru er aboriginsk og betyr møtested. Den store
røde stenen er ikonisk for Australia og bryter med det
ellers flate og tørre landskapet midt i ørkenen. Uluru er
en monolitt - en kjempestor stein, og ikke et fjell selvom
det kan se sånn ut.

Halvdagsutflukt til Uluru (Ayers Rock)
Om ettermiddagen drar dere til Uluru Kata Tjuta
National Park. Dere besøker kultursenteret, hvor dere
får tid til å utforske utstillingene, og kanskje er lokale
(aboriginere) kunstnere i gang med et prosjekt.

Etterpå kommer dere ut til foten av Uluru, og dere vil bli
forbløffet og overrasket når den lokale guiden forteller
om aboriginernes Tjukurpa (skapelses-) historie, som gir
liv til den gigantiske steinen. Føl på landets ånd når
guiden tar dere med på en tur til Mutitjulu Waterhole, og
forteller om og tolker betydningen av "maleriene" dere
ser på klippene og de hellige stederne dere støter på
underveis.

I god tid før solnedgang, drar dere til Uluru Sunset
Viewing Area, hvor dere kan slappe av med et glass
musserende eller to, mens dere nyter den berømte
solnedgangen over Uluru. Dere blir vitne til noen utrolige
fargeskift mens solen går ned og til slutt forsvinner i
horisonten. Dere er tilbake ved Ayers Rock Resort 30
minutter etter solnedgang.



Fantastiske Milford Sound i Fiordland National Park
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Aktiviteter inkludert: Halvdagstur til Ayers Rock
Måltider inkludert: Frokost samt musserende vin og
snacks til solnedgangsopplevelsen
Overnatting: Voyages Desert Gardens Hotel

01.03.2024: Ayers Rock |
Kata Tjuta | Sounds of
Silence-middag
Etter en god natts søvn venter i dag nye opplevelser i den
røde ørkenen og en utflukt til Kata Tjuta. Kata Tjuta
betyr "mange hoder". Det er en stor gruppe av enorme
steiner som bokstavelig talt ser ut som hoder.

Utflukt til Kata Tjuta
Dere blir hentet på hotellet før soloppgang og skal på en
utflukt til Kata Tjuta (The Olgas). Fremme ved Kata Tjuta
vil guiden deres forklare områdets geologiske historie.
Dere blir tilbudt en enkel frokost med te eller kaffe, mens
dere ser på den spektakulære soloppgangen. Ikke bare
har dere en utrolig utsikt over Kata Tjutas røde
steinhoder, men dere vil også kunne se Uluru i det fjerne,
mens solen lyser opp den røde ørkenen. Etter frokost
skal dere på en kort gåtur til Valley of the Winds.

Første stopp er utsiktspunktet Karu. Underveis på turen
vil guiden snakke om områdets betydning for
Anangu-folket og vise dere, hvordan de har brukt og levd

av jorda i tusener av år. Dere fortsetter ned langs den
bratte grusstien til dalen ved de massive kuplene. Hold
øye med, og lytt etter lokale fugler og annet dyreliv, mens
dere går til utsiktspunktet Karingana. Gled dere til et
utrolig skue utover sletten og steinkuplene. Dere er
tilbake til Ayers Rock Resort litt før frokost.

Sounds of Silence-middag
Middagen inntas under en million stjerner, på
prisvinnende Sounds of Silence Dinner. Her kan dere
nyte en gourmetbuffet med australske delikatesser
kombinert med fine australske viner. Etterpå kan dere
lene dere tilbake og slappe litt av, mens en astronom tar
dere med på en fortelling om den sørlige nattehimmelen,
hvis været tillater det.

Aktiviteter inkludert: Utflukt til Kata Tjuta og Sound of
Silence-middag
Måltider inkludert: Enkel frokost og middag
Overnatting: Voyages Desert Gardens Hotel

02.03.2024: Field of Light |
Ayers Rock til Melbourne
Dere blir hentet litt før soloppgang, og kjøres til
eksklusive Field of Light. Dere får en kort introduksjoner
og bakgrunnsinformasjon om den internasjonale
kunstneren Bruce Munro. Opplev hans kunstneriske
installasjon i totalt mørke i den stille morgenluften.



Eden i Australia
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Opplevelsen vil etse seg fast for alltid.

Gå til toppen av en stor sanddyne, hvor dere ser
soloppgangen utover Field of Light. Dere kan gå i deres
eget tempo gjennom gården med 50.000 lyspærer, hvor
Desert Oaks tilsynelatende oppstår fra ingenting. Som
valmueblomster står de små lyspærene på stilker, og
lyser opp jorden i imponerende farger, og lager et
fargeshow sammen med den røde jorden og Uluru.

Mens dere er her, vil det blir servert noe varmt å drikke.
Nyt koppen, mens sola lyser opp dagen og omgivelsene
deres.

Videre til Melbourne
Etter soloppgangen blir dere kjørt tilbake til hotellet,
hvor dere igjen blir kjørt til flyplassen. Dere flyr til
Melbourne.

Melbourne
Melbourne er en by med kontraster, verdensberømte
sportsarenaer og historiske haher. Elva Yarra River løper
gjennom byen og er stort sett omgitt av frodige og
grønne områder. Byens sentrum er relativt enkelt å få
overblikk over, da veimønsteret nærmest er som et
gitter. Det er lett å komme seg rundt til de ulike
bydelene, og gatebildet prydes av ikoniske trikker.

Aktiviteter inkludert: Morgenutflukt til Field of Light
Overnatting: Mantra on Russell Melbourne

03.03.2024: Melbourne |
Sightseeingtur
Etter den første natta i Melbourne og litt frokost, er det
tid for en sightseeingtur rundt den indre delen av byen.

Melbourne Sightseeingtur
Gjør dere klare til å bli blendet av de vidunderlige
severdighetene i Australias mest pulserende by.

Dere besøker vidundere som futuristiske Federation
Square, MCG - Melbournes verdensberømte
sportsområde med cricket, tennis og Aussie Rules
Football, den tradisjonelle katolske basilikaen St.
Patrick's Cathedral, Albert Park Lake, hvor Formel 1
kjører race rundt sjøen, og over til St. Kilda Beach. Alt
dette finnes i sentrum av Melbourne og innenfor få
kilometer.

Turen slutter med et besøk i Eureka Tower, hvor dere
kan ta den hurtige heisen opp til Eureka Skydeck 88 og
nyte utsikten over Melbournes imponerende skyline. Her
får dere en 360 graders utsikt over byen, Port Phillip Bay
og ut til Dandenong Ranges og Yarra Valley.

Om ettermiddagen og kvelden er det tid for å slappe av,
eller nyte byen på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Byrundtur i Melbourne
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Mantra on Russell Melbourne



Om bord luksuscruiset Celebrity Edge
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04.03.2024: Melbourne |
Utflukt langs Great Ocean
Road
Etter enda en natt i Melbourne venter det en
heldagsutflukt på en av verdens vakreste landeveier og
kyststrekninger.

Utflukt langs Great Ocean Road
Dere kommer til å oppleve Great Ocean Road som er på
Australias nasjonale arveliste, og hører til blant verdens
flotteste kystkjøreturer i hard kamp med Pacific
Highway 1 i California, Highway 6 på Sydøya i New
Zealand og Garden Route i Sør-Afrika.

Dere besøker blant annet de 12 apostlene,
klippeformasjonene som står i vannet litt unna kysten.

Dere kjører inn i landet direkte til Shipwreck Coast via
Colac, og dere kan nyte gratis morgente underveis.
Opplev Great Ocean Road på en "omvendt" tur, fra vest
mot øst, i motsatt retning av massene, så dere kan
unnslippe folkemengdene.

Aktiviteter inkludert: Heldagsutflukt langs Great Ocean
Road
Måltider inkludert: Frokost og lett lunsj
Overnatting: Mantra on Russell Melbourne

05.03.2024: Avreise fra
Melbourne
Det er tid for å si farvel til Australia, og det er arrangert
transfer fra hotellet til flyplassen i Melbourne, hvor dere
flyr mot Norge.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og måltider om
bord på flyet

06.03.2024: Tilbake i
Norge
Dere er tilbake i Norge etter masse opplevelser og
inntrykk fra to av verdens mest spennende land!

Måltider inkludert: Måltider om bord på flyet

Celebrity Cruises all
inclusive, hva er med...

Always Included - alltid inkludert på alle cruise
med Celebrity Cruises



Fantastisk underholdning i det imponerende teateret på Celebrity Edge
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Classic drikkepakke. Nyt ubegrenset brus,
juice, spesial-te og -kaffe, smoothies,
flaskevann (ikke premium brands), øl opp til
$6, brennevin og cocktails opp til $8, samt
vin pr glass opp til $9.
Tips. Dette gjelder tips til besetningen med
unntak av tips på f.eks. spabehandlinger,
spesialrestauranter og drikkevarer, som ikke
er inkludert i drikkepakken.
Gratis WiFi. Dette gjelder for
internettadgang for to enheter, slik at dere
kan surfe på nettet eller bruke epost.

Vær oppmerksom på at oppgraderingen gjelder for hele
cruiset. Alle gjester i samme lugar skal velge den samme
pakken på reservasjonstidspunktet. Drikkepakken
inkluderer ikke drikkevarer i minibaren, fra roomservice
og i gavebutikken. Gjester under 18/21 år får alkoholfri
drikkepakke.



Priser og avganger
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Avreisedato 12. februar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltlugar

Innvendig lugar
80 198,00 NOK

Utvendig lugar
81 998,00 NOK

Lugar med infinite veranda*
85 198,00 NOK

Aqua Class
90 498,00 NOK

Afrejse 12. februar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt enkeltlugar

Indvendig kahyt
113 598,00 NOK

Udvendig kahyt
117 198,00 NOK

Kahyt med infinite veranda*
123 498,00 NOK

Aqua Class kahyt
134 198,00 NOK

*) Med en infinite veranda flyter rommet og verandaen sammen til et rom, hvor glassveggen i gavlen kan kjøres halvt
ned, og dermed gi dere masse frisk havluft i lugaren.

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Business Class på flyet fra kr. 24.000,-



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 fra Norge til Auckland i New Zealand inkl.
skatter og avgifter

Transfer fra flyplassen i Auckland til hotellet

2netter på hotell i Auckland inkl. frokost

Havnerundtur i Auckland

11 dager/10 netters cruise med Celebrity Edge fra
Auckland til Sydney

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Ubegrensede drikkevarer - Classic drikkepakke

Roomservice

Tips til skipets personale

3netter på hotell i Sydney inkl. frokost

Sightseeing i Sydney

Omvisning i Sydney Opera House

2dagers tur til vindistriktet Hunter Valley inkl.
togtransport fra Sydney, transfer fra togstasjon til
resorten, 1 natt på Hunter Valley Resort, frokost,
adgang til Wine Theatre experience, omvisning på
vingården og vinsmaking

Heldagstur til Blue Mountains

Fly fra Sydney til Ayers Rock inkl. skatter og avgifter

Flyplasstransfer tur/retur Uluru (Ayers Rock)

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter, transfers og måltider
som ikke er nevnt i programmet

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-cruise-og-australias-ikoner-105069?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-cruise-og-australias-ikoner-105069%3E
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                Bestill                

2netter på hotell ved Uluru (Ayers Rock)

Utflukter til Uluru (Ayers Rock) og Kata Tjuta (The
Olgas)

Sound of Silence middag ved Uluru (Ayers Rock)

Utflukt til Field of Lights ved Uluru (Ayers Rock)

Fly fra Ayers Rock til Melbourne inkl. skatter og
avgifter

Flyplasstransfer tur/retur i Melbourne

3netter på hotell i Melbourne inkl. frokost

Byrundtur i Melbourne

Heldagstur langs Great Ocean Road

Fly fra Melbourne til Norge inkl. skatter og avgifter

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-cruise-og-australias-ikoner-105069?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-cruise-og-australias-ikoner-105069%3E

