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En vakker og tropisk reise langs kysten av Queensland,
Australia, hvor dere kommer tett på det fantastiske
korallrevet, de idylliske øyene, hyggelige byer, de vakre
strendene og den artsrike regnskogen.
På denne reisen får dere blant annet oppleve Great Barrier Reef
og bo på fantastiske Daydream Island i Whitsundays. Det blir
rikelig med muligheter til å oppleve fantastiske strender og livet
under havoverflaten. På denne turen får dere også oppleve en
annen side av Australia - den tropiske regnskogen hvor
høydepunktet er Daintree National Park.
Fraser Island er helt klart også et av turens høydepunkter -
verdens største sandøy, med helt krystallklare innsjøer og
strender.

Vakre Great Barrier Reef

Verdens største sandøy, Fraser Island

Den UNESCO-beskyttede regnskogen, Daintree

Luftballongtur over Atherton Tablelands

Flotte overnattingssteder

https://www.benns.no/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/great-barrier-reef
https://www.benns.no/oseania/australia/whitsunday-islands
https://www.benns.no/oseania/australia/fraser-island


Dagsprogram

no

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

Dag 1: Avreise Norge
I dag er det avreise fra Norge, har en mellomlanding i
Singapore før turen går videre 'down under' til Cairns i
Australia.

Dere flyr med Singapore Airlines, som er kjent for den
gode service ombord og for det flotte KrisWorld in-flight
underholdningssystemet. Vil dere gjøre flyturen til/fra
Singapore ennå mer komfortabel, kan vi anbefale at dere
setter dere til rette i setene på Singapore Airlines'
behagelige Premium Economy klasse. Les mer om dette
her.

Dag 2: Ankomst Cairns,
Australia
I dag ankommer dere Cairns, en vakker by på
Queenlands kyst. Etter en lang reise er det på tide å finne

seg til rette på hotellet og deretter bare nyte den
avslappende byen.

Cairns
Cairns er en av de byene som ligger nærmest Great
Barrier Reef og herfra går det mange spennende turer ut
på revet. Selve byen har over 130.00 innbyggere, og det
finnes en rekke aktiviteter og andre muligheter både i og
rundt Cairns.

Cairns har det man kan kalle vokseverk, og horisonten
blir stadig tettere med skyskrapere. I tillegg til det yrende
bylivet er det mange muligheter utenfor byen. Vest for
byen ligger Atherton Tablelands med fjell og vakre
fosser, nord for byen ligger verdens eldste regnskog, og
mot øst ligger Great Barrier Reef med vakre koraller og
fisk.

Få en rolig start på ferien, og start med å gå en tur langs
havnepromenaden og vend dere til varmen og
tidsforskjellen.

/settings/navigation/feriereiser/footer/column-1/australia
/singapore-airlines-premium-economy
/singapore-airlines-premium-economy
/oseania/australia/cairns
/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/great-barrier-reef
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Dag 3: Cairns - Daintree
Rainforest
Denne dagen er satt av til en dagstur, ut til regnskogen i
Daintree nasjonalpark og Cape Tribulation. Dere blir
hentet på hotellet og kjørt i en bil fra Australian Luxury
Escapes. Dagen starter med en seiltur langs elvebredden
i Daintree, hvor dere får lære om lokale fugler,
pytonslanger, unike planter og ikke minst, krokodiller.

Dere seiler mot den nordlige delen av elven, inn i
Daintree-delen av regnskogen, og her kan man nyte en
kopp te under regnskogens kalesje. Deretter fortsetter
reisen oppover den vakre Alexandra Range som går
gjennom den lokale regnskogen og videre til første stopp,
hvor dere skal på en naturskjønn gåtur i dette fantastiske
økosystemet. Se frem til en guidet tur hvor dere får se
gamle planter og et fantastisk dyreliv, dere får også
innsikt i den lokale aboriginerkulturen i området. The
Wet Tropics er et av de rikeste stedene for biologisk
mangfold på jorden, og Daintree er et sted med
spektakulær skjønnhet, robuste fjell, dype kløfter og
rennende elver. Dere fortsetter på en av de magiske
strendene som pryder kysten av Cape Tribulation. Her vil
guiden fortelle om dyrelivet og økosystemene som er
unike for denne delen av verden. Etter en gåtur blir det til
lunsj i dag servert et deilig måltid som inkluderer
regnskogsinspirerte lokale råvarer. Dette er en unik
mulighet til å nyte kvalitetsmat. Dere vil også få
muligheten til å komme på nært hold med krypdyr,
frosker og øgler som er endemiske i området. Hvis dere

foretrekker søte og kosete dyr, så får dere sjansen til å
mate kenguruer og wallabies.

Etter lunsj får dere se en uvanlig eksotisk frukt som
stammer fra hele verdens tropiske regioner. Sammen
med frukttrærne er frukthagen også hjem for vakre arter
av tropiske blomstrende planter. Formålet med frukten
som dyrkes her er å lage en ren, frisk is og sorbet som
lages på eiendommen og den selges kun her.

Det siste stoppet på dagens utflukt er ved det
enestående panoramiske utkikkspunktet Alexandra
Range Lookout. Herfra får man en spektakulær utsikt
over munningen av Daintree River, Snapper Island og på
en klar dag, Port Douglas. Det siste høydepunktet for
dagen er krysningen på Daintree River Ferry, det
ikoniske fartøyet som seiler dere ut av regnskogen. Dere
blir plukket opp og kjørt hjem til hotellet.

Aktiviteter inkludert: Heldagstur i Daintree Rainforest

Dag 4: Cairns - Atherton
Tablelands (80 km)
Dagen i dag starter med en vakker soloppgang som dere
får nyte fra en varmluftsballong. Dere blir hentet på
hotellet og kjørt til området dere skal fly fra. Stig opp og
fly over det naturskjønne Atherton-landskapet med
regnskog og fjell under. Se også opp for det lokale
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dyrelivet. Ca kl. 09.30 blir dere kjørt tilbake til hotellet
etter en magisk 30 minutters luftballongtur.

Senere i dag henter dere leiebilen, og setter kursen mot
Atherton Tablelands. Atherton Tableland er et frodig
regnskogsområde rundt Cairns. Det er ikke mer enn en
halvannen times kjøretur til Rose Gums Wilderness
Retreat, hvor dere skal bo de neste to nettene, men det
er mye å se på veien. Vi anbefaler at dere tar noen
avstikkere med leiebilen, for å stoppe innom vakre
fossefall, kaffeplantasjer, sukkerrørmarker, vingårder og
spennende natur.

Aktiviteter inkludert: Varmluftsballongtur om
morgenen

Dag 5: Atherton
Tablelands
I dag har dere hele dagen til å utforske Atherton
Tablelands og området rundt. Nyt omgivelsene rundt
Rose Gums Wilderness Retreat med en fottur eller
fugletitting, eller sett dere i bilen og oppdag enda flere
steder rundt Atherton Tablelands.

Sjekk blant annet ut:

Yungaburra - spesielt kjent for "The Curtain Fig

Tree" - et av de største og mest kjente trærne i
Australia
Millaa Millaa Falls - vakkert fossefall hvor man kan
ta en dukkert
Mareeba - Her kan dere oppleve The Mareeba
Wetlands
Lake Tinaro - Spesielt populært for seiling, vannski,
padling, svømming, fisking og camping
Atherton - En liten by som byr på frukthager og
underjordiske grotter - som blant annet huser
verdens største ametyst. Byen har også sin egen
Chinatown
Innot Hot Springs - ta et bad i et av de 6 varme
kildene
Ravenshoe - Queenslands høyestliggende by
Kuranda - En fjellandsby med vakker natur og her
kan dere oppleve aboriginernes kultur
Kuranda Scenic Railway - Ta denne gamle og
utrolig vakre jernbanen gjennom Barron Gorge
National Park og bare nyt den storslåtte utsikten

Dag 6: Atherton
Tablelands - Mission
Beach (137 km)
Spis en god frokost før dere forlater Atherton Tablelands
og setter kursen mot Mission Beach. Mission Beach er et
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naturlig midtveispunkt mellom Townsville og Cairns. Det
er et uberørt tropisk paradis med regnskog og her finner
man en 14 kilometer lang gylden sandstrand. Mission
Beach' sin avslappende natur gjør det til et flott sted for
alle slags reisende å besøke.

Dag 7: Mission Beach
I dag har dere en hel dag til å nyte Mission Beach. I
Mission Beach møter regnskogen havet så ta dere tid til å
gå langs den 14 kilometer lange stranden. Vi anbefaler
også å ta en tur ut til Paronella Park hvor det befinner
seg et gammelt spansk slott midt ute i regnskogen.

Dag 8: Mission Beach -
Townsville (235 km)
Dagens destinasjon er Townsville. Med mer enn 320
solskinnsdager om året, adgang til UNESCO-beskyttede
naturparker og flere frodige, tropiske parker, er
Townsville et helt naturlig, nesten uunngåelig, stopp på
en bilferie i det nordlige Queensland. Townsville er den
administrative hovedstaden i North Queensland. På et
besøk her kan dere dra på en utflukt til Great Barrier
Reef. I tillegg har Townsville verdens største akvarium
for levende koraller.

Dette er en livlig by med en herlig avslappet atmosfære.
Townsville kjennetegnes av et bra utendørsliv, flotte
butikker og sjarmerende arkitektur. Samtidig er
Townsville en by med en fascinerende militærhistorie.
Den dag i dag har byen Australias største
militærgarnison.

Attraksjoner i Townsville:

Lær mer om urbefolkningen på Aboriginal & Torres
Straits Islander Cultural Centre
Gå til toppen av den store, røde monolitten, Castle
Hill, som dominerer byens sentrum
Spasere langs byens strandpromenade eller ta
turen til byens lagune ved The Riverway Complex
Se det sunkne, britiske krigsskipet HMS Pandora
som sank i 1791 på The Museum of Tropical
Queensland
Hilse på Australias unike dyreliv i naturparken
Billabong Sanctuary
Besøk Botanic Gardens som består av 4 forskjellige
hager: The Palmetum, Anderson Gardens, Dad
Gleesons Memorial Gardens og Queens Gardens
Er dere interessert i å dykke, bør dere oppleve
skipsvraket av SS Yongala
Australias «sukkerhovedstad», Burdekin, ligger en
times kjøretur sør for Townsville

Etter innsjekking på hotellet kan dere nyte resten av
dagen.

/oseania/australia/queensland
/oseania/australia
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Dag 9: Townsville -
Daydream Island,
Whitsunday Islands (275
km)
Fra Townsville går turen sørover mot Airlie Beach, og
etter ankomst til Airlie Beach avleveres leiebilen.
Deretter tar dere transferbåt til Daydream Island.
Daydream Island er den minste øya i Whitsundays og
ligger kun en 20 minutters båttur fra fastlandet. Dette er
et perfekt utgangspunkt til Whitsundays og Great
Barrier Reef.

Dag 10: Daydream Island |
Halvdagsutflukt:
Whitsunday Islands
Nyt en god frokost innen dere skal ut på en fantastisk
utflukt til selveste Whitsunday Islands som består av 74
øyer.

Båten dere skal seile med har sittegrupper både inne og
ute, så dere kan velge det dere foretrekker. På vei ut mot
øyene forteller kapteinen om historien her ute og om

naturens underverker. Dere får servert te underveis.
Dere cruiser gjennom de vakre øyene i Whitsundays,
hvor de fleste er ubebodde og mot den verdensberømte
Whitehaven Beach. Denne stranden som er kåret til en
av verdens vakreste strender består av krystallklart vann
og en silkehvit sandstrand som strekker seg over hele 7
kilometer. Dere får tid til å nyte Whitehaven Beach, så
her kan dere bade, sole dere eller gå en tur langs den
vakre stranden innen dere seiler tilbake mot Daydream
Island.

Aktiviteter inkludert: Seiltur rundt om Whitsunday
Island med stopp på Whitehaven Beach

Dag 11: Daydream Island
Daydream Island er den minste øya i Whitsundays og er
et perfekt utgangspunkt til korallrevet. Øya ligger kun en
20 minutters båttur fra fastlandet.

Enten man liker adrenalin eller avslapning så finnes det
noe for alle og enhver på Daydream Island. Fra snorkling
og helikopter turer til tøyning ved soloppgang, så er det
mye å oppleve her.

På øya finnes det også et øko-vennlig og lærerrikt Living
Reef senter som omfavner 200 meter av
hovedbygningen. I dette gigantiske akvariet som rommer
1,5 millioner liter med vann så finnes det rokker,
sjøstjerner, krabber og over 100 unike typer fisk. Utforsk

/oseania/australia/whitsunday-islands
/oseania/australia/whitsunday-islands
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observatoriet under vann på en gruppetur sammen med
marine biologer og få en unik opplevelse.

Dag 12: Daydream Island -
Brisbane
Spis en god frokost før det blir båttransfer fra Daydream
Island til Hamilton Island, og deretter flyr dere fra
Hamilton Island til Brisbane. Ved ankomst i Brisbane så
drar dere til hotellet for innsjekking, og så har dere
resten av dagen til å utforske den flotte byen.

Brisbane
Brisbane er hovedstaden i Queensland, og er Australias
tredje største by. Byen har en perfekt balanse mellom
skyskrapere og den klassiske australske 'laidbacke'
atmosfæren.

Brisbane, med sine om lag 2,4 millioner innbyggere er
Australias tredje største by, i tillegg til en av de eldste.
Byen er kjent for sin distinkte
«Queenslander»-arkitektur og akkurat passe stor til å
huse imponerende skyskraper, men samtidig liten nok til
å skape den australske «laidbacke» stemningen som
kjennetegner de mindre byene i landet.

Queenslands kjente metropol kan by på mer enn 600
spisesteder, en tropisk oase midt i sentrum, frodige
parker og strender. Her er noen forslag til aktiviteter og

attraksjoner:

Sykle eller gå rundt South Bank langs
Brisbane-elva. Her er det alltid livlig, med parker,
restauranter, kaféer, barer og museer. South Banks
«streets Beach» er en unik, menneskeskapt strand,
med ekte sand, midt i sentrum. Stranda ser ut som
en lagune med nok vann til å fylle fem olympiske
svømmebassenger, omkranset av palmetrær og
tropiske planter. South Bank er også stedet for
kulturelle opplevelser, slik som Gallery of Modern
Art, State Libary of Queensland og Queensland
Museum.
Om en tørr, kan man gå over Story Bridge og få en
fantastisk utsikt over byen.
Landemerket The Old Windmill - en gammel
vindmølle bygget av fanger i 1828, noe som gjør
den til byens eldste bygning
City Botanic Gardens ved Brisbane-elva - Hagen
har vært her siden 1865, og her ligger det også en
restaurant, samt en del aboriginsk kunst.

Dag 13: Brisbane -
Rainbow Beach (237 km)
I dag skal dere hente en ny leiebil, og neste stopp er
Rainbow Beach hvor dere skal overnatte de neste 2
nettene. Det er en kjørestrekning på ca. 3 timer.

/oseania/australia/brisbane
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Rainbow Beach, som er kjent for klipper med fargerik,
mineralrik sand, er en idyllisk australsk strandby på
Butchulla-land ved foten av Inskip-halvøya.

Dag 14: Rainbow Beach
I dag har dere hele dagen til å nyte på Rainbow Beach og
området rundt. Denne livlige kystbyen tilbyr en idyllisk
'getaway' for de som liker vakre strender, fisking, og
avslapning. En slående naturlig skjønnhet med fargerike
klipper, og attraksjoner som Carlo Sand Blow og Double
Island Point.

Bushwalk i Cooloola National Park
Gå ut til Double Island Point Lighthouse
Carlo Sandblow - byr på en flott utsikt
Utforske de fargerike sandbankene
Fiske

Dag 15: Rainbow Beach -
Fraser Island (123 km)
Neste stopp på reisen er Fraser Island, og kjøreturen tar
cirka 1,5 time. Fraser Island ligger like sør for Great
Barrier Reefs koralløyer. Denne UNESCO-beskyttede
øya er kanskje det eneste stedet i verden hvor frodig

regnskog brer seg utover hvite sanddyner. Her er det
kilometer på kilometer med nydelige strender,
eksempelvis 75 Mile Beach.

Dag 16: Fraser Island
I dag har dere en hel dag på denne herlige øya, og på
dette trollbindende stedet er det litt av hvert å finne på
og oppleve. Hva med å bli med på et «eco-adventure»
gjennom vill og nesten ufremkommelige terreng, eller en
båttur langs øya slik at dere får se Fraser Islands
naturskjønnhet utenfra?

Fraser Island kan oppleves på egen hånd, men det
anbefales å bli med på en organisert tur, da de erfarne
guidene her kan fortelle dere om stedets flora og fauna,
foruten øyas historie.

Fraser Island byr også på gode fiskemuligheter, både for
erfarne og uerfarne. Prøv fiskelykken på 75 Mile Beach,
Sandy Cape, Indian Head eller fra bryggen ved Kingfisher
Bay Resort.

Dag 17: Fraser Island -
Noosa Heads (183 km)
Etter et herlig opphold på Fraser Island går turen i dag

/oseania/australia/fraser-island
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/fraser-island
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tilbake til fastlandet, og neste stopp er strandbyen Noosa
Heads som ligger en 2 timers kjøretur sørover. Nyt den
avslappende kjøreturen foran dere, og ved ankomst kan
dere gå langs stranden, spise et godt måltid eller ta en
shoppingtur blant de mange butikkene som Noosa tilbyr.

Dag 18: Noosa Heads
Nyt dagen i Noosa Heads hvor det er mange
aktivitetsmuligheter å velge mellom. Dere kan f.eks bli
med på en avslappende båttur i Noosa Everglades (ikke
inkludert i prisen) og nyte synet av omgivelsene
bestående av mangroveskog, et rikt fugleliv og uberørte
vannveier, eller ta en rusletur i denne stilfulle byen og bli
en del av Noosas sjarmerende «kafékultur». Eller så kan
dere ta en spasertur gjennom Noosa nasjonalpark. Med
sitt spektakulære kystlandskap, er dette uten tvil en av
Australias mest besøkte parker. Både skogen og
regnskogen her er hjemmet til blant annet koalaer og den
sjeldne fuglearten, Brunkakaduen.

Dag 19: Noosa Heads -
Brisbane - Hjemreise
I dag kjører dere fra Noosa Heads og mot flyplassen i
Brisbane hvor dere skal avlevere bilen og senere fly
hjemover til Norge.

Dag 20: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen etter en minnerik
ferie i Australia.

/oseania/australia/brisbane
/oseania/australia
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Reiseperiode August - oktober  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Dobbeltrom - fra kr.
49 198,00 NOK

Reiseperiode November - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Dobbeltrom - fra kr.
48 198,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Dobbeltrom - fra kr.
48 698,00 NOK

Reiseperiode Juli  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt dobbeltrom)

Dobbeltrom - fra kr.
49 198,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
Privat flyplasstransfer i Cairns
17 netter på hotell
Heldagstur til Daintree Rainforest
30 minutter med varmluftsballong
6 dagers billeie av SUV (f.eks. Toyota RAV4) inkl. forsikring fra Cairns
Båttransfer fra Airlie Beach - Daydream Island
Halvdagstur på Whitehaven Beach
Båttransfer Daydream Island - Hamilton Island
Fly Hamilton Island - Brisbane
Privat flyplasstransfer i Brisbane
7 dagers billeie av SUV (f.eks. Toyota RAV4) inkl. forsikring fra Brisbane
Heldagstur i 4WD buss rundt på Fraser Island

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Overnatting, turer og transfers som ikke er nevnt i programmet
Måltider med mindre annet er opplyst
Tips med mindre annet er opplyst
Visum/innreisetillatelse (les mer på https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)
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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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/ostkystens-perler-74744?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/ostkystens-perler-74744%3E

