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Dette er den perfekte ferien for deg som vil oppleve
høydepunktene i det sørlige Australia. På 17 dager besøker dere
tre stater: New South Wales, Victoria og South-Australia.
Reisen "down under" starter i storbyen Sydney, her venter det
også en heldagsutflukt til Blue Mountains. Deretter står
kulturbyen Melbourne og Victorias ville dyreliv for tur, innen dere
setter dere i bilen og kjører langs Australias spektakulære
sørkyst, helt til dere ankommer festivalbyen Adelaide.
Langs sørkysten får dere blant annet oppleve:
Dette er kun et reiseforslag. Vi hjelper deg gledelig med å
skreddersy din drømmereise i Australia etter dine ønsker og
behov. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

Great Ocean Road
The Twelve Apostles
London Arch
Granite Island

Grampians National Park

Kangaroo Island
Storbyopplevelser i Sydney, med en heldagsutflukt til
Blue Mountains

Kulturbyen Melbourne

Opplev høydepunktene langs Great Ocean Road

Den vakre naturen og det unike dyrelivet på
Kangaroo Island

https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
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no

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

Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Oslo og lander i storbyen Sydney neste dag.

Dag 2-3: Sydney
Velkommen til Sydney, Australias største by! Etter dere
har fått bagasjen, ordner dere selv transport til Abey
Hotel, der dere skal bo de neste 3 nettene.

Hotellet ligger sentralt i byen med gåavstand til mange
av Sydneys kjente attraksjoner, slik som det ikoniske
operahuset som er et absolutt «must» å oppleve under
oppholdet her. På veien dit anbefaler vi at dere går
gjennom den botaniske hagen.

Ønsker dere å se det kjente postkortmotivet med utsikt
til både operahuset og Harbour Bridge, går dere til Mrs
Macquire's Chair, helt på «tuppen» av den botaniske
hagen.

Når dere ankommer kan dere for eksempel starte på en
av byens hovedgater, Oxford Street som ligger like ved
hotellet og gå til Hyde Park med kjente Anzac Memorial.
På veien passerer dere flere butikker og spisesteder.

Noen andre kjente attraksjoner i Sydney:

Byens historiske området, The Rocks, som ligger på
motsatt side av operahuset, langs Sydney Harbour
Bridge
Den populære stranda Bondi Beach, sørøst for
byen.
En litt roligere strand er Manly Beach som ligger
nord for byen. Ta båten fra Darling Harbour
Fornøyelsesparken Luna Park
For de som er interessert i arkitektur kan vi
anbefale Queen Victoria Building på George Street.
Bygningen huser 180 fasjonable butikker
Den sofistikerte havnefronten King Street Wharf
med lekre restauranter
Hils på Australias mange endemiske dyrearter i

/oseania/australia/sydney
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Wild Life Sydney Zoo og Taronga Zoo. I Taronga
Zoo får du i tillegg en fantastisk utsikt over byen.

Dag 4: Blue Mountains
Dette blir en innholdsrik dag, da dere skal på en utflukt til
hjertet av UNESCO-området i Blue Mountains, 48 km
vest for Sydney. I løpet av dagen besøker dere
avsidesliggende utkikksteder og får lære mer om
regionens historie, flora og fauna.

Dere blir hentet på hotellet og første stopp denne
morgenen er Featherdale Wildlife Park. Her får dere
hilse på koalaer, kenguruer, wallabis og emurer. Deretter
fortsetter dere videre mot Blue Mountains. I Blue
Mountains besøker dere én av flere vakre utkikksteder
over Jamison Valley, borte fra turistenes allfarvei.

Fra Jamison Valley fortsetter dere til utsiktspunktet
Eaglehawk, der dere får oppleve de tre kjente «søstrene»
og høre legenden om denne unike steinformasjonen.
Neste stopp på turen er Evans Lookout, hvor dere vil få
niste og guiden vil gi dere instruksjoner om en av de mest
naturskjønne turstiene i området.

Stien går fra Evans Lookout til Govett's Leap og tar dere
til flere daler og fjellrygger. Underveis ser dere over til
Australias svar på Grand Canyon, nemlig Grose Valley.
Vel fremme ved Govett's Leap venter det fantastiske

synet av fossefallet renner 180 meter ned klippeveggen.

Siste stoppet på denne heldagsutflukten innen dere
reiser tilbake til hotellet er Mt Tomah Botanic Gardens.
Her kan dere slappe av og nyte den flotte utsikten over
til Sydney, før dere er tilbake i byen cirka 17.00.

Dag 5: Sydney - Melbourne
I dag tar dere farvel med Sydney og flyr videre til
kulturbyen Melbourne i delstaten Victoria. Fra flyplassen
ordner dere selv transport til hotellet i byen, Ibis Styles
Melbourne, The Victoria Hotel.

Avhengig av ankomsttidspunkt kan dere starte med å
utforske Melbourne allerede i dag. Byens sentrum er
relativt oversiktlig og med den kjente bytrikken kommer
man seg enkelt rundt til de forskjellige nabolagene.

Dag 6-7: Melbourne
Dere har dagen på egen hånd til å bli bedre kjent med
Melbourne. Fra hotellet kan man ta føttene fatt til noen
av byens kjente attraksjoner, slik som:

Federation Square på Corner Swantson og
Flinders Street - den moderne møteplassen for

/oseania/australia/blue-mountains
/oseania/australia/melbourne
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mat, kunst og arrangementer. Stedet er både elsket
og hatet av innbyggerne, men er uansett et perfekt
startpunkt for besøkende. I nærheten, over
Yarra-elva, ligger National Gallery of Victoria - det
eldste offentlige kunstgallerier i Australia med mer
enn 68.000 forskjellige kunstobjekter
Royal Botanic Gardens - Melbourne botaniske
hage blir sett på som en av de vakreste i verden,
med over 50.000 planter. Her kan du gå på
Aboriginal Heritage Walk og lære mer om urfolkets
rike kultur og historie. Om sommeren er
utendørsteater og kveldskino under åpen himmel
veldig populært.
Southbank og Arts Centre Melbourne - ikke langt
fra Flinders Street Station, på bredden av
Yarra-elven som renner gjennom byen, ligger
promenaden Southbank. Her ligger det flere kaféer
og restauranter. Dere vil nok fort få øye på
«spiren» til kunstsenteret, hvor man kan se flere
forskjellige forestillinger.
Eureka Tower - herfra vil dere få en fenomenal
utsikt over byen fra 88.etasje! For de fryktløse kan
man gå ut på The Edge, en glasskube som stikker 3
meter ut fra bygningen.
Fitzroy Gardens - her kan du oppleve James Cooks
fødested, Cook's Cottage, som ble flyttet fra
Yorkshire i England til Melbourne i 1934
Melbourne er kjent for sitt nesten uendelige utvalg
av lekre restauranter fra alle verdenshjørner, så en
bedre middag ute anbefales på det sterkeste.

Dag 8: Melbourne - Apollo
Bay (189 km)
Denne morgenen henter dere leiebilen i byen og kjører
mot Apollo Bay. Kjøreturen tar ca. 2,5 time uten stopp.

Når dere kjører fra Melbourne anbefaler vi å krysse West
Gate Bridge og ta Princes Highway til Geelong, den
største provinsbyen i Victoria. Fra Geelong kjører dere til
Torquay som er starten på verdensberømte Great Ocean
Road og blir av mange sett på som surfehovedstaden i
Australia. Vi anbefaler å ta et stopp ved nydelige Bells
Beach som ligger i nærheten, eller det vakre fossefallet
Erskine Falls. Nyt omgivelsene på veien fra Lorne til
Apollo Bay. Denne kystlinjen har blitt beskrevet som en
av de vakreste i verden!

Vel fremme i kystbyen Apollo Bay kan dere for eksempel:

Slappe av på stranda. Et tips er å reise videre til
Mounts Bay med sine mange vakre strender.
Leie en kano og oppleve kystlinjen og sette kursen
mot noen av de lokale selkoloniene. En fantastisk
opplevelse!
Besøke The Marriners Lookout - herfra får dere en
nydelig panoramautsikt over bukta. Utsiktspunktet
ligger nord for byen, bare følg Marriners Lookout
Road
Ta en fottur på deler av den vakre kyststien Great
Ocean Walk

/oseania/australia/great-ocean-road
/oseania/australia/great-ocean-road
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Unne dere fersk sjømat fisket av lokale fiskere, for
eksempel på Chris's på Beacon Point. Her får man
en flott utsikt med i prisen!
Ta en spasertur i båthavna

Dag 9: Apollo Bay - Port
Fairy (188 km)
Etter et hyggelig opphold i Apollo Bay, kjører dere denne
morgenen langs spektakulære Great Ocean Road til Port
Campell. Se de fascinerende klippeformasjonene, The
Twelve Apostles. Disse store steinsøylene som reiser seg
i vannet har fått sin distinkte form etter tidens vær og
vind og havets dramatiske bølger.

På veien etter Port Campell vil dere se London Arch
(tidligere kalt London Bridge) - en ødelagt naturlig bro
med dobbelt spenn i vannet. I 1990 raste det ene
spennet nærmest land sammen og to turister ble
strandet på den ytre delen av «broen» helt til et
helikopter kom og reddet dem. Etter London Arch kjører
dere videre der «Shipwreck Coast» starter, fra Port
Campell til Warrnambool og videre til Port Fairy.

Port Fairy er en annen hyggelig kystby, hvor det kan
virke som tiden har stått stille. Her finnes det mer enn 50
historiske bygninger, der flere av de er perfekte
eksempel på 1800-tallsarkitektur.

Noen forslag til attraksjoner og opplevelser i Port Fairy:

Ta en spasertur rundt Fisherman's Wharf og se
fiskermennene som laster opp dagens fangst fra
havet
Gå til byens turistinformasjon og få et kart over
«the Historic Walk» og se de dekorative, historiske
husene
Se om dere kan finne det mystiske skipsvraket
Mahogony, som mange tror ligger i sanddynene øst
i byen. Få «the Mahogany Walking Track Guide»
hos turistinformasjonen.
Om dere vil med sikkerhet se ekte skipsvrak kan
dere gå «Shipwreck Walk Trail», hvor dere får se 6
skipsvrak. Den mest kjente er «the Thistle».
Spill golf på byens flotte golfbane. Her fra har du en
fantastisk utsikt over byens bukt.
Besøk History Society Museum (åpent på
onsdager, lørdager og søndager)
Lei en sykkel og bli bedre kjent med byen
Slapp av på stranda og nyt solen!

Dag 10: Port Fairy - Robe
(303 km / 520 km via
Grampians)
I dag kan dere velge mellom to ruter til Robe. Den korte
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ruten går via Portland og Cape Nelson, langs kysten
direkte mot Mount Gambier og herfra til Robe via
Millicent.

Man bør starte tidlig om morgenen om en velger den
lengre ruten. På denne ruten kjører dere via Penhurst til
Dunkeld, og fra Dunkeld venter en naturskjønn kjøretur
som tar dere gjennom Grampians nasjonalpark og videre
til Halls Gap. Høydepunkter i Grampians nasjonalpark er
blant annet:

McKenzie Falls - et spektakulært fossefall.
Reids Lookout - herfra får du et perfekt
utkikkspunkt over Victoria Valley, Victoria Range,
Serra Range, Lake Wartook og Mt Difficult Range
The Balconies - et annet flott utkikkspunkt

Det er turstier med ulik lengde og vanskelighetsgrad
dere kan gå for å komme til noen av disse attraksjonene i
parken.
Etter dere har besøkt nasjonalparken, returnerer dere til
Dunkeld og deretter videre til Mt Gambier og Robe.

Velkommen til Robe og delstaten Sør-Australia! Robe er
en by og fiskehavn ved Limestone Coast og er kjent for
sin unike kombinasjon av historiske bygninger, havbris,
fiskeflåter og vakre innsjøer.

I Robe anbefaler vi at dere:

Nyter de vakre strendene: ta en dukkert, lei et

surfebrett eller en kajakk, eventuelt bare slapp av
under solen. Om temperaturen ikke er på sitt
høyeste kan dere gå en tur langs kystlinjen. Ved
Guichen Bay er vannet rolig og innbydende blått!
Ser Lake Butler Marina - her er det en vakker
promenade rundt innsjøen.
Opplever de historiske bygningene i Robe. Besøk
informasjonssenteret og få et kart.
Spiser et bedre måltid på en av byens restauranter
og smak på Robes kjente hummer om det er
sesong.

Dag 11: Robe - Victor
Harbour (329 km)
Denne morgenen tar dere farvel med Robe og kjører
langs kysten og Coorong nasjonalpark, hvor dere
passerer Lake Albert og Lake Alexandria. Like før dere
kommer til byen Tailem Bend, ta en omvei sørøstover
mot Fleurieu-halvøya.

Når dere ankommer Victor Harbour anbefaler vi at dere
går eller sitter på med heste-«trikken» (Victor Harbor
Horse Drawn Tram) over broen til Granite Island
Recreation Park.

På Granite Island, kjennetegnet av sine digre
granittsteiner tinnet med oransje lav, kan dere nyte
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kystlandskapet og utforske øyas interessante historie
langs «Kaki Walk» eller se om dere får fisk fra brygga som
er her. Fra juni til oktober kan man til og med få øye på
Sørkaper (også kalt sørlig/antarktisk retthval). På land
kan man også være heldig å få se kolonien av små
pingviner som lever på øya.

Dag 12: Victor Harbour -
Kangaroo Island (62 km)
I dag kjører til Cape Jervis og tar ferjen over til Kangaroo
Island. Se frem til en innholdsrik dag!

Kangaroo Island er den største øya langs den
sør-australske kysten og viser stolt frem naturen på sitt
villeste og mest majestetiske med en fantastisk
kombinasjon av sol og sjø, foruten en unik flora og fauna.

Kystlinjen på øya endrer seg fra en langstrakt, rolig
strand ved Emu Bay til robuste klipper og
adrenalinfremkallende surfing i sør. På vestsiden av
Kangaroo Island finner man to av øyas sine naturlige
underverk: Admirals Arch, en stor, naturskapt steinbro.
Promenaden som fører dere bort til Admirals Arch er
også en opplevelse i seg selv. Herfra kan man få øye på
sjøløver, delfiner og noen ganger også hvaler. Det andre
naturunderet er Remarkable Rocks som er noen enorme
granittsteiner. Nyt den spektakulære naturen på
Kangaroo Island.

Australia er kjent for sitt unike dyreliv, enda mer unikt
blir det på Kangaroo Island, da det på øya er hjemmet til
over 12 ulike arter som man ikke finner noen andre
steder i landet. Her lever også de mer kjente dyrene, slik
som wombats, koalaer, kenguruer (en art som kun lever
på øya) og en liten pingvinkoloni.

Dag 13: Kangaroo Island
Listen av hva man kan se og gjøre på Kangaroo Island er
nesten uendelig lang. I dag har dere tid til å utforske
naturen og det ville dyrelivet på øya i all sin prakt. Noen
av høydepunktene her er Flinders Chase nasjonalpark,
Kelly Hill Caves, «Koala Walk» og selene ved Seal Bay.
Nyt dagen på Kangaroo Island.

Dag 14: Kangaroo Island -
Adelaide (107 km)
I dag tar dere farvel med Kangaroo Island og tar ferjen
fra Penneshaw tilbake til Cape Jervis. Det tar ca. 2 timer
å kjøre direkte til Adelaide, og om tiden tillater kan dere
vurdere å stoppe på Fleurieu-halvøya og utforske stedet
mer. Fremme i Adelaide finner dere hotellet som blir
deres hjem de to siste nettene i Australia.

Festivalglade Adelaide er landets 5. største by, men er

/oseania/australia/kangaroo-island
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ganske forskjellig fra storbyene Sydney og Melbourne.
Her kan man slappe av i idylliske parker og sykle langs
byen brede sykkelstier. Adelaide ligger flott plassert
blant fjell mot øst og vakre strender mot vest. Ta for
eksempel den gamle trikken fra Victoria Square i
sentrum ut til den sjarmerende forstaden Glenelg.

Dere har bilen frem til i morgen. Den skal leveres inn i
byen eller på flyplassen, rundt samme tid som dere
hentet bilen i Melbourne, slik at dere unngår ekstra
kostnader.

Dag 15: Adelaide
I dag leverer dere inn leiebilen og har resten av dagen i
Adelaide. Her er noen tips til hva dere kan finne på siste
dagen i Australia:

Besøk byens vakre strender, for eksempel Henley
Beach eller Semaphore
Ta turen til Adelaide store matmarked. Dere kan
kjøpe noe god mat og ha en piknik i en av byens
vakre parker, slik som Adelaide Botanic Gardens
Ta en spasertur langs North Terrace. Her ligger Art
Galley of South Australia, the South Australian
Museum, the National Wine Centre of Australia og
parlamentshuset
Dra på shopping på eksempelvis Rundle Mall og
området East End

Vil dere spise på restaurant kan vi anbefale å
undersøke Rundle Street, Chinatown, Gouger
Street, Leigh Street og Peel Street.

Nyt dagen i Adelaide og gjør akkurat det dere har lyst til.

Dag 16: Avreise fra
Adelaide
I dag starter dere på hjemreisen tilbake til Norge og
ordner selv transport til flyplassen.

Dag 17: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.
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Reiseperiode Desember - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person når 2 reiser sammen

Standard
35 198,00 NOK

Premium
38 898,00 NOK

Reiseperiode April - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person når 2 reiser sammen

Standard
33 698,00 NOK

Premium
37 198,00 NOK

Reiseperiode September - november  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person når 2 reiser
sammen

Standard
34 598,00 NOK

Premium
38 898,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r, inkl. skatter og avgifter
14 netter på hotell
Heldagstur til Blue Mountains
7 dagers Fullsize billeie inkl. forsikring (Melbourne-Adelaide
Ferge til Kangaroo Island t/r

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Utflukter og transfer som ikke er nevnt i programmet
Tips, med mindre annet er opplyst
Visum/innreisetillatelse
Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 22 500
Oppgradering til Business Class: fra kr. 52 100

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyr vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.
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BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.



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                

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/det-sorlige-australias-hoydepunkter-14316?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/det-sorlige-australias-hoydepunkter-14316%3E

