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Bli med på en spennende rundreise hvor dere får se noen av
Australias absolutte høydepunkter, som dykker ned i både den
gamle og nye kulturen i "the land down under"!
Her har vi satt sammen et reiseforslag som byr på
storbyopplevelser i de hippe metropolene Sydney og Melbourne,
kombinert med en tur inn til Australias Red Centre, hvor dere
kommer helt tett på landets DNA og innfødte kultur.
Her i hjertet av Australia venter noen helt spesielle og spirituelle
opplevelser ved de hellige klippeformasjonene ved Uluru og Kata
Tjuta. En lokal guide vil fortelle historien om dette spesielle
stedet, så dere får et innblikk i hvorfor det har så stor betydning
for Australia.
Reisen avsluttes med en kjøretur på en av verdens vakreste
kystveier: Great Ocean Road.

Se Operahuset og Harbour Bridge i Sydney

Besøk de UNESCO-fredede Blue Mountains

Opplev den magiske solnedgangen over Uluru

Bli med på vandretur ved Kata Tjuta

Nyt Melbournes mange kulturelle tilbud

Kjør på Great Ocean Road med de 12 apostlene

https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne
https://www.benns.no/oseania/australia/great-ocean-road
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Dag 1: Avreise fra Norge
Deres spennende reise "down under" starter i dag og
dere flyr mot Australia. Dere lander i Sydney i morgen.

Dag 2: Ankomst Sydney
Velkommen til Sydney! Avhengig når på dagen dere
lander, kan dere gå en tur for strekke beina og venne
dere til den behagelige temperaturen og den nye
tidssonen.

Dag 3: Sydney
Etter en god natts søvn er dere klare til å gå på
oppdagelse i denne fantastiske byen. Det er flere
forskjellige områder i Sydney som er verdt å besøke, men
byens absolutte høydepunkter må være operahuset og

Sydney Harbour Bridge.

Det er umulig å rekke over hele Sydney på én dag, men
heldigvis har dere to dager til i byen (dag 5 og dag 6) til å
besøke de områdene dere ikke får sett i dag. Noen kjente
steder i Sydney er blant annet:

Circular Quay

Sydneys sentrale område, hvor stort sett alle
transportforbindelser starter og ender. Her er det alltid
mye liv og røre. Ikke langt herfra finner dere operahuset,
Harbour Brige og byens historiske bydel, The Rocks.

Sydney Harbour Bridge

Byens bro kan sies å være nesten likeså ikonisk for
Sydney som operahuset. De arkitektoniske
mesterverkene går sammen som hånd i hanske. Harbour
Bridge popper i alle fall opp i de fleste sin bevissthet en
gang om året, nemlig når det på TV sendes fra Sydney på
nyttårsaften. Denne festkvelden kan man se raketter i
alle tenkelige farger og kombinasjoner fra broa.

/oseania/australia/sydney
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For dere uten høydeskrekk kan vi anbefale en gåtur på
toppen av borens jernstruktur. Herfra får man en helt
unik utsikt over Sydney!

The Rocks

Sydneys historiske område heter som nevnt The Rocks
og ligger like ved Harbour Bridge. I dag huser de gamle
bygningene hyggelige kaféer, restauranter og puber. I
helgene i Playfair Street, George Street og Jack Munday
Place kan dere besøke The Rocks Markets. Her selger de
alt mellom himmel og jord.

Darling Harbour

Et livlig havneområde. Rundt Darling Harbour ligger
restaurantene tett i tett med en utrolig hyggelig
atmosfære, spesielt om kvelden. På den ene siden av
området ligger det er kjempestort handlesenter og på
enden av havna ligger det store IMAX Theatre som på et
kjempestort kinolerret viser filmer i 3D. Her finnes det
også et gammelt seilskip og et krigsskip som er åpent for
offentligheten.

Dag 4: Blue Mountains
I dag venter det en opplevelsesrik heldagstur i
nasjonalparken Blue Mountains, hvor dere besøker
avsidesliggende utkikkspunkter og lærer mer om

verdensarvområdets historie, flora og fauna.

Turen starter kl. 07.00, og første stopp denne morgenen
er Featherdale Wildlife Park. Her vil dere få møte
koalaer, kenguruer og andre australske dyr.

Deretter kjører dere videre til Blue Mountains. På veien
besøker dere blant annet et utsiktspunkt, hvor man kan
se utover Jamison Valley, utenfor turistenes «lysløype».
Dere fortsetter til Eaglehawk Lookout. Her får dere
oppleve de ikoniske «tre søstre» og høre mer om
legenden bak disse kjente klippeformasjonene. Fremme
ved Evans Lookut vil dere få utlevert en matpakke, et
kart og en introduksjon om turstien som dere gå.

Dere går fra Evans Lookut til Govett's Leap. Dette er en
av de mest naturskjønne turstiene i de australske fjellene
på østkysten, da den tar dere gjennom flere daler og
fjelltopper. Herfra får dere dessuten en flott utsikt mot
Australias Grand Canyon, The Grose Valley. Ved
Govett's Leap kan dere nyte synet av det trollbindende
fossefallet Bridal Veil Falls som har et fall på hele 180
meter.

Siste stopp er vakre Mt. Tomah Botanic Garden, der dere
kan slappe av og beundre den vidstrakte utsikten over
Sydney, innen dere kjører tilbake til hotellet. Dere er
tilbake i Sydney ca. kl. 17.00.

/oseania/australia/blue-mountains


Fantastiske Uluru - Rundreise i Australia

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

Dag 5 - 6: Sydney
Dere har de neste to dagene på egen hånd til å utforske
Sydney mer. Dette er virkelig en fantastisk by med fullt
av muligheter. Besøk noen av byens områder som dere
ikke nådde på dag 3, eller gå en rolig tur gjennom den
botaniske hagen til operahuset og nyt noe kaldt å drikke.

Ønsker dere å slappe av, byr Sydney også på noen lekre
strender. Faktisk finnes det hele 30 strender omkring
Sydney som alle enkelt kan nåes med offentlig transport.
Sydneys mest berømte strand er Bondi Beach, sørøst for
Sydney. Her vil dere få øye på mange surfere! Man kan
enkelt bruke en hel dag i forstaden, med noen timer på
stranda og en gåtur i området, hvor dere finner et hav av
kaféer og restauranter. Av andre strender kan vi anbefale
Manly Beach, Cooge Beach, Palm Beach, Curl Curl og
Ocean Beach.

Dag 7: Sydney - Uluru
I dag skal dere inn i Australias røde midtre, også kalt for
Red Centre. Dere ankommer Uluru (Ayers Rock) først
om ettermiddagen. Dere kan se frem til å nyte et glass
bobler i hånden og se sola gå ned bak Uluru. Det er et
imponerende syn å se den røde «steinen» få en enda mer
varmere farge av solens skjær.

Dag 8: Uluru og Kata Tjuta
Dagen i dag starter tidlig, men det er det hele verdt, for
dere skal nemlig på en halvdags utflukt til Kata Tjuta.

Dere blir kjørt gjennom landskapet og til inngangen til
Uluru Kata Tjuta National Park. Herfra er det en en 40
km reise langs ørkenlandskapet til den mektige
klippedannelsen. Når dere ankommer, går dere til det
beste utsiktspunktet for å se solen står opp og skaper et
fantastisk fargespill over de 36 kuplene som utgjør Kata
Tjuta.

Ved vestsiden av Kata Tjuta er det mulig å slappe litt av
og nyte en utendørs piknik-frokost. Gå til inngangen til
Walpa Gorge, navngitt etter vinden (Walpa) som blåser
mellom de massive kuplene som former Kata Tjuta.
Guiden vil fortelle dere mer om dette hellige,
seremonielle stedet og forklare hvordan miljøet og
geologien har utviklet seg i løpet av millioner av år.

Dag 9: Uluru - Melbourne
I dag går turen tilbake til kysten og storbyen Melbourne.
Dere flyr fra flyplasen nærme Uluru til Melbourne og
ankommer byen midt på ettermiddagen.

Bruk kvelden til å gå en tur i byen og spis ute på en god
restaurant. Melbourne er nemlig kjent for sine mange
gode spisesteder med mat fra alle verdenshjørner. Dette
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gjenspeiler byens unike kulturmangfold.

Dag 10 - 11: Melbourne
Dere har de neste to dagene i spennende Melbourne.

Elva Yarra strekker seg gjennom hele byen og er stort
sett omgitt av frodige og grønne områder. Sentrum av
Melbourne er relativt enkelt å få overblikk over med sitt
nærmest gitterformede veimønster. Man kommer seg
rundt til de mange spennende bydelene med hjelp av
byens ikoniske trikk.

Vi anbefaler dere å besøke noen av de mange kirkene
som ligger rundt i Melbourne. Den mest kjente er St.
Paul's Cathedral i sentrum, like ved den flotte
togstasjonen, Flinders St. Station.

Ellers bør dere oppleve Fitzroy Gardens, "The Shrine of
Remembrance" og Queen Victoria Market. Ønsker dere å
se byen fra oven, bør dere ta turen til Eureka Tower.

Sol og strand er også på plass i Melbourne. Den mest
populære stranda er St. Kilda Beach. Selve St. Kilda er en
hyggelig jødisk bydel med små kaféer og kjent for sine
lekre bakstverk. Hver søndag arrangeres St. Kilda
Esplanade Market, så ønsker man liv i gatene er St. Kilda
den rette bydelen på en søndag.

Dag 12: Great Ocean Road
I dag starter utflukten til Great Ocean Road kl. 07.00.

Dere kjører langs den spektakulære kystlinjen, hvor dere
blant annet skal få se de berømte 12 Apostlene. De 12
Apostlene er store sandsteinssøyler som står ute i havet
langs kysten. Opprinnelig var det 12, som navnet tilsier,
men havets kraftige bølger som slår innover kystlinjen
har med tiden ødelagt 4 stykker. Langs samme
kyststrekning finnes det voldsomme, loddrette skrenter
som Sørhavet har skapt gjennom tidens tann. Her er all
bading forbudt og når man står og kikker utover det hele
fra broene som er bygget for turistene, forstår man fort
hvorfor. De 12 Apostlene er en av de mest fotograferte
turistattraksjonene i Australia.
I tillegg besøker dere også Loch Ard Gorge, London
Bridge og Gibson Steps og lunsjen spises i hyggelige
Apollo Bay.

Det er også på Great Ocean Road det er mulig å få øye på
ville koalaer, så hold øynene åpne!

Utflukten avsluttes kl. 18.00 og dere blir kjørt tilbake til
hotellet i Melbourne.

/oseania/australia/melbourne
/oseania/australia/great-ocean-road
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Dag 13: Avreise fra
Melbourne
Deres rundreise i Australia er ved veis ende og turen går
nå mot Norge igjen.

Dag 14: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.
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Reiseperiode Desember - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr.
42 898,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr.
42 198,00 NOK

Rejseperiode Juni - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr.
42 798,00 NOK

Reiseperiode September - november  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr.
43 598,00 NOK

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 20 700
Oppgradering til Business Class: fra kr. 53 000



Hva er inkludert i prisen?

no

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

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

11 netter på Hotell

Heldagstur til Blue Mountains

5timers utflukt til Kata Tjuta

Utflukt: Solnedgang ved Uluru

Heldagstur på Great Ocean Road

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter og transfer som ikke er nevnt i
programmet

Tips, med mindre annet er opplyst

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

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/storby-og-natur-i-australia-14336?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/storby-og-natur-i-australia-14336%3E

