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Hvis dette er deres første besøk i Australia, så er denne reisen
helt perfekt. Dere kommer til å reise til Australias største og mest
imponerende by, Sydney. Dere kan besøke operahuset, dra på
utflukt til Blue Mountains, hvor fjell og kenguruer venter på dere, i
tillegg til en herlig visitt til Hunter Valley. Fra Sydney går turen til
den røde outbacken, hvor dere skal oppleve den magiske stenen
Uluru (Ayers Rock), og de spesielle klippeformasjonene Kata
Tjuta (The Olgas). Reisen slutter med noen dager i tropiske
Queensland og en opplevelsesrik tur til korallrevet, Great Barrier
Reef.
Reisen er perfekt for deg som vil oppleve Australias
naturmangfold og kjente attraksjoner, men samtidig ha god tid til
avslapning og strandliv.

Se Sydneys berømte operahus

Ta en utflukt til UNESCO-listede Blue Mountains

Togtur og overnatting i Hunter Valley og vinsmaking

Opplev Uluru (Ayers Rock) ved solnedgang

Besøk de imponerende klippeformasjonene Kata
Tjuta

Utflukt til Great Barrier Reef

Tid til avslapping og strandliv i Port Douglas



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge og setter kursen mot Sydney og
Australia.

Dag 2: Ankomst Sydney,
Australia
I dag lander dere i Australias største by, Sydney. Fra
flyplassen ordner dere selv transport til hotellet.

Dere bor på Abey Hotel, som ligger sentralt i Sydney med
gåavstand til mange av byens attraksjoner. Vi snakker
selvsagt først og fremst om det berømte operahuset. På
veien dit kan dere gå gjennom byens vakre botaniske
hage. Helt på «tuppen» av den botaniske hagen, kalt Mrs
Macquire's Chair, får man nemlig det kjente
postkortmotivet: utsikt til både operahuset og Harbour
Bridge.

Hvis dere er trøtte etter en lang flytur og bare vil ut å
lufte dere litt, kan dere gå fra hotellet til Circular Quay,
og få det første inntrykket av operahuset.

Dag 3: Blue Mountains -
utflukt
På programmet i dag er en spennende heldagstur til Blue
Mountains National Park, hvor dere får lære mer om
verdensarvområdets natur og historie, samt besøke
utsiktsspunkter utenfor turistenes «lysløype».

Første stopp denne morgenen er Featherdale Wildlife
Park. Her får dere bli kjent med australske dyr, slik som
koalaer og kenguruer.

Deretter bærer det videre til Blue Mountains. På veien
dit stopper dere blant annet ved et utsiktspunkt med et
vakkert skue utover Jamison Valley. Dere besøker også
Eaglehawk Lookout. Herfra ser man de kjente «tre
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Opplev operahuset i Sydney. Foto: NSW Tourism
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søstrene» og dere vil få høre om legenden bak disse
fascinerende klippeformasjonene. Når dere er fremme
ved Evans Lookout, blir det utlevert matpakke, et kart og
informasjon om turstien som dere nå skal gå på.

Fra Evans Lookut går dere til Govett's Leap. Det er bare å
glede seg, fordi dette er en av de vakreste turstiene i de
australske fjellene på østkysten. Fra stien får dere i
tillegg en nydelig utsikt til The Grose Valley, som kan sies
å være Australias svar på USAs Grand Canyon. Vel
fremme ved Govett's Leap får dere nyte synet av Bridal
Veil Falls, et imponerende fossefall med et fall på 180
meter!

Dagen avsluttes i nydelige Mt. Tomah Botanic Garden.
Her kan dere senke skuldrene og ta innover dere den
vidstrakte utsikten over Sydney. Dere er tilbake på
hotellet på ettermiddagen.

Dag 4: Sydney - Hunter
Valley
Tidlig om morgenen drar dere fra hotellet til Sydney
Central Station og går om bord på toget som skal kjøre
dere til Singleton i vindistriktet Hunter Valley. Toget går
kl. 09.29, og dere er fremme i Singleton kl. 12.40.

På denne 3 timers togturen, med bare 7 stopp, får dere:

Oppleve vakre Ku-Ring-Gai National Park
Krysse nydelige Hawkesbury River
Kjøre langs sjøkanten og passere flere
oppdrettsfarmer for østers
Se området Central Coast
Kjøre gjennom hjertet av Hunter Valley

På Singleton Railway Station blir dere kjørt til dagens
overnattingssted, Hunter Valley Resort. På resortet er
det planlagt tur ut på vingården samt en 15 minutters
introduksjon om stedets vinproduksjon på storskjerm i
Wine Theatre. Dere vil selvsagt få smake på flere av de
lokale vinene. Nyt dagen i Hunter Valley.

Dag 5: Hunter Valley -
Sydney
På formiddagen blir dere kjørt til togstasjonen. Toget
tilbake til Sydney går kl. 13.40, med forventet ankomst i
byen kl. 16.30. Resten av ettermiddagen og kvelden har
dere på egen hånd i Sydney.

Dere kan for eksempel ta turen til:

The Rocks - Sydneys historiske område ved
Harbour Bridge. Her vil dere oppleve gamle
bygninger som huser hyggelige restauranter, puber
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Steinformasjonene "Three Sisters" i Blue Mountains National Park
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og kaféer.
Darling Harbour - Et livlig havneområde hvor
restaurantene ligger tett i tett. På den ene siden av
området ligger det et kjempestort handlesenter
Queen Victoria Building på George Street. En
nydelig bygning som huser 180 fasjonable butikker
Kings Street Wharf - en elegant havnefront med
flere gode restauranter

Dag 6: Sydney - Ayers
Rock
I dag drar dere til flyplassen og setter dere på flyet som
skal ta dere til Uluru/Ayers Rock. Dere lander i Ayers
Rock først på ettermiddagen. Vel fremme ordner dere
selv transport til Desert Gardens Hotel.

Uluru ved solnedgang
Utpå ettermiddagen skal dere få oppleve en storslått
utsikt til Ulurus vakre farger ved solnedgang, mens dere
fordyper dere i miljøforandringene til denne kjente og
hellige monolitten. Slapp av med et glass musserende vin
og lette forfriskninger, og nyt synet av solen som går ned
i vest.

Dag 7: Ayers Rock -
halvdagstur til Kata Tjuta
Denne dagen venter det en spennende utflukt!

Dere drar til inngangen til Uluru-Kata Tjuta National
Park. Herfra venter en 40 km kjøretur gjennom
ørkenlandskapet til den imponerende fjellformasjonen,
Kata Tjuta. Når dere kommer frem, gå til det beste
utsiktspunktet for å se de 36 kuplene som utgjør dette
åndelige stedet, mens dere samtidig får nyte solens
morgenglød og ørkenen som kommer til live.

Deretter drar dere til vestsiden av Kata Tjuta, hvor det er
tid for å slappe av og nyte en piknik-frokost. Etter hvert
kommer dere til inngangen til Walpa Gorge, navngitt
etter vinden (Walpa) som «plystrer» mellom de massive
kuplene som former Kata Tjuta.

Guiden vil fortelle dere hvilken åndelig betydning dette
hellige stedet har for aboriginerne. Ta en spasertur
mellom disse mektige steinveggene, mens guiden også
forklarer dere hvordan miljøet og geologien her har
utviklet seg over millioner av år.

Resten av dagen har dere på egen hånd.

/oseania/australia/red-centre
/oseania/australia/red-centre


Blue Mountains. Foto: Hugh Stewart/NSW Tourism
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Dag 8: Ayers Rock - Cairns
- Port Douglas
I dag er det på tide å ta farvel med Ayers Rock. Dere
ordner selv transport til flyplassen, som kun ligger 8 km
fra hotellet. Herfra tar dere flyet til Cairns.

På flyplassen i Cairns er det arrangert privat transfer til
hotellet deres i Port Douglas, som blir deres hjem de
neste 5 nettene. Kjøreturen til hotellet tar ca. 1 time.
Resten av dagen har dere på egen hånd i Port Douglas.

Dag 9: Port Douglas
Enda en dag til å bli bedre kjent med Port Douglas i
Queensland, byen hvor regnskogen møter korallrevet.
Det er nemlig få andre regionen i verden som grenser til
to UNESCO-beskyttede områder på samme måte som
Port Douglas, vi snakker selvsagt om Great Barrier Reef
og Daintree National Park.

Daintree National Park
Dette er Australias største tropiske regnskog og en av
verdens eldste! Regnskogen er dessuten hjemmet til
nesten utallige plante- og dyrearter. En kan velge mellom
flere forskjellige dagsturer til Daintree National Park fra
Port Douglas. En av dem er med en aboriginsk guide,
hvor deltakerne får lære overlevelsesteknikker i

regnskogen - kjempespennende!

Port Douglas har også mye å by på, her kan dere blant
annet:

Besøke Four Mile Beach
Oppleve byen fra oven i helikopter
Få en nydelig utsikt over Four Mile Beach fra
Flagstaff Hill
Shoppe i Macrossan Street
Nyte folkelivet langs Crystalbrook Superyacht
Marina. Her er det restauranter, barer og kaféer.
Ta turen til Rex Smeal Park - en offentlig park som
byr på flotte postkortmotiv

Dag 10: Great Barrier Reef
Se frem til en innholdsrik dag! Tidlig om morgenen blir
dere hentet på hotellet og kjørt til Reef Marina,
«inngangsporten» til Great Barrier Reef, verdens største
korallrev og levende organisme.

Kl. 08.15 går dere om bord på katamaranen Lagoon 500
og er dermed klare til en heldagstur i båt ut til The Low
Isles, en tropisk koralløy i Great Barrier Reef. Se frem til å
utforske hvite sandstrender og nyte synet av
kokosnøttpalmer. Dessuten er øya omgitt av korallrev.

Lagunen her er «levende» med sitt skjøre korallrev som
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Kenguruer på en vingård i Hunter Valley
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har et fantastisk og fargerikt undervannsliv, noe som gjør
det til et ideelt sted å snorkle. Dere kan bli med på en
guidet snorkletur med en marinespesialist, eller en guidet
tur om bord på en båt med glassbunn. Nyt en tropisk
buffetlunsj om bord på katamaranen. Inkludert på
båtturen er også te om morgenen og ettermiddagen.
Turen er ferdig ca. kl. 16.00 og da blir dere kjørt tilbake til
hotellet.

Resten av kvelden har dere på egen hånd i Port Douglas.

Dag 11-12: Port Douglas
Hele to dager i Port Douglas til å gjøre akkurat det dere
har lyst til! Hvis dere ønsker å se mer av Australias unike
dyreliv, kan dere for eksempel ta turen til Port Douglas'
Wildlife Habitat. Her vil man få oppleve kenguruer,
koalaer, krokodiller og mye, mye mer.

Da Port Douglas ikke kan sies å være en kulturby,
sammenlignet med mange andre byer i Australia, kan det
anbefales å delta på "Flames of the Forest" for en
skikkelig kulturell innsprøytning, med fokus på
aboriginsk historie og tradisjoner.

Flames of the Forest byr på en spennende kombinasjon
av regnskogens mystiske atmosfære og
historiefortelling, tradisjonell musikk og dans. I tillegg blir
det servert lekker vin og mat med lokale ingredienser.
Med andre ord en ganske så underholdende kveld! Man

blir hentet på hotellet og kjørt til et område i
Daintree-regnskogen (kjøreturen tar ca. 20 minutter).
Kvelden varer rundt 4 timer og dere blir selvsagt kjørt
tilbake til hotellet. Les mer om Flames in the Forest her.

Dag 13: Hjemreise
Etter noen avslappende dager i Port Douglas, går det
australske eventyret i dag mot slutten. Fra hotellet er det
arrangert flyplasstransfer til Cairns Airport, og herfra
starter dere på hjemreisen tilbake til Norge.

Dag 14: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.

http://www.flamesoftheforest.com.au/


Priser og avganger
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Reiseperiode April - mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom - fra kr.
43 998,00 NOK

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

Dobbeltrom - fra kr.
45 298,00 NOK

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

Dobbeltrom - fra kr.
45 698,00 NOK

Reiseperiode Desember - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
44 598,00 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?
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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 Oslo - Sydney inkl. skatter og avgifter

3netter på hotell i Sydney

Dagstur til Blue Mountains

Tog og transfer mellom Sydney og Hunter Valley
Resort t/r

1natt på Hunter Valley Resort

Rundtur i vinmarkene og vinsmaking på Hunter
Valley Resort

Fly Sydney - Ayers Rock inkl. skatter og avgifter

2netter på hotell ved Ayers Rock

5timers utflukt til Kata Tjuta inkl. piknik-frokost

Uluru solnedgangstur

Fly Ayers Rock - Cairns inkl. skatter og avgifter

Transfer fra flyplass i Cairns til hotell i Port Douglas

5netter på hotell i Port Douglas

Heldagstur til Low Isles inkl. frokost

Transfer fra hotell i Port Douglas til flyplass i Cairns

Fly Cairns - Norge inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter, transfers, tips, måltider og entréer som
ikke er nevnt i programmet

Visum/innreisetillatelse til Australia

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/storby-outback-og-korallrev-i-australia-22026?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/storby-outback-og-korallrev-i-australia-22026%3E

