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Bli med på en fantastisk bilferie hvor dere utforsker det "ukjente"
Queensland, Australia. Dere tar turen gjennom Queenslands
Hinterland fra Brisbane til Cairns, hvor det venter alt fra fantastisk
regnskog, spennende nasjonalparker, unikt og endemisk dyreliv,
historiske byer og gullgraverrush i Charters Towers og unike
geologiske undere i Undara.
Dere skal også oppleve Queensland klassiske attraksjoner ved
kysten, som Great Barrier Reef, Whitsunday Islands, Daintree
Rainforest/Cape Tribulation og avslappende kystbyer som Airlie
Beach.
En bilferie med det beste av Queensland, inkludert god
overnatting hele veien. Flere av disse stedene vil imponere med
sin unike karakter, beliggenhet og atmosfære.

Start reisen i den avslappende storbyen Brisbane

Besøk fem unike nasjonalparker i The Hinterland

Bo på unike Spicers Hidden Valen

Bli med på naturskjønne vandreturer i Carnavan
Gorge

Gå i sanda på The Whitsunday Islands / Whitehaven
Beach

Se unike lavatunneller i Undara

Urgamle Daintree Rainforest & Cape Tribulation

https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/brisbane
https://www.benns.no/oseania/australia/cairns
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Dag 1: Avreise Norge
Dere starter turen mot Brisbane, Queensland, med en
liten mellomlanding. Dere kan se frem til noen
forrykende opplevelser Down Under!

Dag 2: Ankomst Brisbane
Dere ankommer Brisbane i løpet av dagen og sørger selv
for å komme dere til hotellet. Dere skal bo to netter på
Hotel Royal on the Park i et Deluxe City View Room.
Dette er et av Brisbanes mest ikoniske hoteller, så her er
det bare å nyte de flotte omgivelsene.

Royal on the Park
Et ikonisk hotell i Brisbane og et varemerke for byen
siden det ble bygget i 1969. Med sin sentrale beliggenhet
ved Brisbanes Botanical Garden og sine store, romslige
hotellrom med "Old World Charm" har gjort hotellet til
et sted man kommer tilbake til, gang etter gang. Hotellet

ligger ut mot den enveiskjørte gaten Alice Street og er i
gåavstand til Brisbane River, som byr på flotte gang- og
sykkelstier, og ligger bare et stenkast unna Queen Street
Mall.

Dag 3: Brisbane | På
egenhånd
I dag har dere en hel dag på egen hånd i Brisbane.

Byen ble grunnlagt som en fangekoloni i 1824, men det
eksisterer kun et fåtall historiske bygninger, i form av
fangebygde sandsteinshus, fra den tiden. I dag er byens
arkitektur mer dominert av de såkalte "Queenlanders",
som er vakre gamle trehus med deilige store terrasser, så
vel som de blinkende skyskraperne i byens sentrale
forretningsstrøk.

Gjennom byen går den flotte Brisbaneelven, og om
sommeren prydes byen av de mange lilla

/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia/brisbane
https://www.benns.no/oseania/australia/brisbane


Utsikt over Lamington National Park
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jacarandatrærne, de røde poincianatrærne og de
velduftende frangipantrærne. Klimaet er generelt godt
og varmt og selv på vinteren ligger det ofte rundt 20
grader.

Dette er en by med mange attraksjoner som:

South Bank Parklands, byens flotte pusterom med
egen bystrand m.m.
Lookout over byen fra Mount Coot-tha
Queensland Art Gallery
Brisbane Botanical Garden
Brisbane City Hall
Brisbane Greeters: Frivillige guider som tar dere
med på en gåtur igjennom Brisbane (gratis, men
tips forventes)
St. John's Anglican Church
St. Stephen's Cathedral

Dag 4: Brisbane -
Lamington National Park
(114 km)
I dag starter bilferien for alvor. Dere henter bilen og
foran dere venter 114 kilometer mot Lamington National
Park, som ligger sørvest for Brisbane. Her kommer dere
til å bo flott i parkens legendariske hotell, O'Reilly's

Rainforest Retreat i et rom med fantastisk fjellutsikt.

I Lamington National Park er fjellene opp til 1000 m.o.h.
og byr på brusende fosser og frodig, subtropisk regnskog.
Nasjonalparken er i hovedsak delt opp i 2 seksjoner:
Green Mountains og Binna Burra. Hotellet ligger i Green
Mountains området. Lamington er en del av Gondwana
Rainforerst, Australia's verdensarv, som inkluderer det
mest utbredte området av subtropisk regnskog i verden.

Dag 5: Lamington National
Park | På egenhånd
Etter en god frokost har dere hele dagen til å utforske
denne flotte nasjonalparken på egen hånd. Det er ingen
hemmelighet at mange kommer til dette området får å
oppleve regnskogen helt på tett hold, gå på flotte turer
og nyte freden og roen man får når man er omsluttet av
regnskog. Da det er utallige turmuligheter har vi samlet
et par forslag (for den erfarne vandrer. Kategorien er
etter australsk standard og går fra 1-5, der 5 er for den
mest erfarne vandrer).

Moran's Falls sti - 4.4 km frem og tilbake - Varighet ca
1.5 timer
Denne gåturen til Moran's Falls er en populær vandretur.
Dere blir tatt med gjennom subtropisk regnskog med
forvridde slyngplanter og fuglerederbregner, frem til et

https://www.benns.no/oseania/australia/lamington-nasjonalpark
https://www.benns.no/oseania/australia/lamington-nasjonalpark
https://www.benns.no/oseania/australia/brisbane


Elabena Falls i Lamington National Park | Foto: Tourism Events Queensland, Jason Charles Hill
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utkikkspunkt med en fantastisk utsikt til Moran's Falls,
som faller 80 meter ned i dypet. Følg stien over den
krystallklare bekken til Moran's Clearing lookout og nyt
den fabelaktige utsikten til Albert River dalen mot Mount
Lindesay og Mount Barney i det fjerne.

Tursti i kategori 4
Vanskelig spor. Kan være lang og bratt enkelte
steder med dårlig skilting.
Stien kan være overgrodd og det bør forventes
rotveltet trær og til dels sleipe steinoverflater o.l.
Det er påkrevet moderat god fysisk form, samt
erfaring med å vandre i tilsvarende omgivelser.
Stødig, godt fottøy er også et must og anbefales
sterkt.

Toolona Creek Stien - 17.4 km frem og tilbake -
Varighet cirka 6 timer
Det anbefales at denne turen gås med klokka. Nyt de
kjølige sprutene fra de mange fossene på veien, og se
f.eks. Chalahn og Toolona fossene mens dere går opp
gjennom Toolona Gorege mot utsiktspunktet
Wanungara. Den smale Toolona kløfta har skapt et
beskyttet, fuktig og skyggefult refugium for de mange
urgamle regnskogsplantene som f.eks. den gigantiske
kongebregne.

Tursti i kategori 4
Vanskelig spor. Kan være lang og bratt enkelte
steder med dårlig skilting.

Stien kan være overgrodd og det bør forventes
rotveltet trær og til dels sleipe steinoverflater o.l.
Det er påkrevet moderat god fysisk form, samt
erfaring med å vandre i tilsvarende omgivelser.
Stødig, godt fottøy er også et must og anbefales
sterkt.

Husk å ta med:

Et førstehjelpsskrin og vit hvordan man bruker det
Hatt, solkrem og solbriller
Lommelykt
Noe spiselig
Korrekt fottøy - sikre og solide sko/støvler
Husk å ta med nok vann - gjerne 2 liter per person
Mobiltelefon

Forslag til andre aktiviteter: Oppdag dyrelivet rundt
hotellet
Ut over den massive, grønne og innholdsrike flora som er
i området, er faunaen nær O'Reilly's like interessant og
storslått. Les mer om O'Reilly's Rainforest Retreat her.

/oseania/australia/lamington-nasjonalpark/o-reilly-s-rainforest-retreat


Spicer's Hidden Vale i Grandchester
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Dag 6: Lamington National
Park - Grandchester (136
km)
I dag forlater dere regnskogsområdet i Lamington
National Park og kjører videre nordover mot den gamle
byen Grandchester. Det er en relativt kort strekning så
det tar ikke lang tid før dere er fremme.

Grandchester
Denne sjarmerende lille landsbyen ligger cirka 60
kilometer fra Brisbane. Byens absolutte stolthet og
største attraksjon er jernbanestasjonen fra 1865, da
byen før den tid kun var et "hull" på reiseveien og var
mest kjent som Bigge's Camp. Queenslands guvernør
mente at dette, som så ble et sentrum for en så
storslagen begivenhet, måtte hete noe flottere og fikk
derfor navnet Grandchester. Besøkende kan oppleve et
damplokomotiv på Grandchester's Model Steam
Railway.

Ikke langt fra jernbanestasjonen ligger de historiske
bygninger fra en gammel gård, som er blitt møysommelig
renovert og er i dag omgjort til et fantastisk luksushotell,
Spicer's Hidden Vale. Gled dere, for det er her dere skal
bo i natt.

De nærliggende landsbyene Wallon og Rosewood er av
like stor historisk betydning med sjarmerende gater med
gamle, flotte bygninger. De er helt klart turen verd hvis

tiden tillater det.

Dag 7: Grandchester -
Roma (421 km)
I dag reiser dere videre fra Grandchester, gjennom
Hinterland og mot byen Roma. Det er en relativ lang vei,
så det anbefales å starte tidlig for å få mest mulig ut av
dagen.

Roma
350 kilometer nordvest for Toomwoomba ligger Roma,
en gammel by som Grandchester og med samme "Old
World Charm". Spankuler langs "Heroes Avenue",
australsk nasjonalarv, og nyt de vakre, gamle bygningene
og synet av de mer enn 100 "flasketrær" som hver er et
minnesmerke for en fallen soldat under 1. verdenskrig.
Gå videre mot Mount Abundance Homestead, ferdigstilt
i 1860, som er stedet for den første bebyggelsen i
området. Denne gården er en viktig forbindelse til
eventyrerne Sir Thomas Mitchell og Ludwig Leichhardt.

Ut over den historiske betydningen, er Roma et sentrum
for den sørlige halvkules største kvegauksjon. Her selges
mer enn 400.000 kveg i året. Besøkende kan oppleve
dette mektige skuet ved enten å sitte på gjerdet eller fra
den mer komfortable utkikksplattformen. Det er auksjon
hver tirsdag og torsdag og det selges opp til 12.000 kveg
hver dag. Dette er en helt spesiell opplevelse.

https://www.benns.no/oseania/australia/lamington-nasjonalpark
https://www.benns.no/oseania/australia/lamington-nasjonalpark


'Old World Charm' i Roma
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I området ved Roma er det funnet både olje og gass og gå
ikke glipp av "The Big Oil & Gas Interpretative Centre
and Night Show" for å få et bedre innblikk i denne delen
av området. Besøk Oil Patch museet for å komme helt
nær de imponerende oljeplattformene og en av de
største dieseldrevne boreplattformene i Australia.

Dag 8: Roma - Carnarvon
Gorge (243 km)
I dag forlater dere Roma og kjører videre nordover mot
Carnarvon National Park og Carnarvon Gorge.

Carnarvan Gorge
Carnarvan Gorge er en relativt ukjent oase i Queensland
Outback, og ligger cirka 500 kilometer fra kysten. Det
spektakulære landskapet er fylt med eukalyptustrær,
palmer og bregner som gror mellom de bratte
klippeveggene og kløftene i den hvite sandstenen. Denne
nasjonalparken huser et stort antall varierte dyr, blant
annet det sjeldne og endemiske nebbdyret,
klatrepungdyr, sjeldne fugler, pungrotter og wallabies.
Historisk sett er området også interessant, med flere
vakre, velbevarte hulemalerier som landets urfolk har
etterlatt.

Carnarvon Gorge strekker seg hele 35 kilometer inn i
hjertet av den 302.000 hektar store Carnarvon National
Park og når en høyde på nesten 600 m.o.h. ved inngangen

til kløften. Carnarvon Gorge er en at Queenslands mest
spektakulære og populære naturattraksjoner.

Bare 5 minutter fra kløftens utmunning ligger Takarakka
Bush Resort og er den helt perfekte basen for
opplevelser i og omkring Carnarvon Gore. Resortet ligger
vakkert til ved Carnarvon Creek og skaper et herlig
fristed for både gjester og dyreliv. Det ultimate
villmarkshotellet er et godt utgangspunkt for eventyr i et
av Queenslands mest ikoniske severdigheter. Dere har to
overnattinger i Carnarvon National Park og har god tid til
å oppleve området, spesielt Carnarvon Gorge.

Dag 9: Carnarvon Gorge
Nyt en god frokost på hotellet. I dag har dere en hel dag
til opplevelser i området ved Carnarvan Gorge.

Som i andre av Queenslands naturparker, er turgåing en
av de mest populære aktivitetene i Carnarvan Gorge.
Det finnes utallige turstier og turmuligheter av
forskjellige vanskelighetsgrader, og vi har valgt ut et par
av de mest populære rutene til vandring på egenhånd:

Art Gallery, 10.8 km frem og tilbake (3-4 timer)
Denne populære ruten byr på vakker og enestående
natur såvel som urgammel historie. Ruten tar dere frem
til et historisk viktig sted, hvor Aboriginerne for tusenvis
av år siden skapte diverse hulemalerier. Her finner dere
mer enn 2000 inngraveringer, okerfargede stensiler og



Carnarvon Gorge | Foto: Tourism Events Queensland
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frihåndstegninger på den 62 meter lange veggen i
sandsten. Dette stedet regnes for å være et av de best
bevarte stensilkunstområdene i Australia.

Kategori 3 tursti - for de med litt turerfaring
Godt synlig tursti med lett stigning og noen få
trappetrinn på veien
Det forekommer bratte parti underveis
Vær varsom når dere passerer elver og ved stiger
og trapper
Det er påkrevd fornuftig god fysisk form og godt
skotøy

Av andre kortere gåturer kan det nevnes:

Mickey Creek Gorge, 3 km frem og tilbake (1,5 timer)
Kategori 3 tursti. Gå langs Mickey Creek og beveg dere
inn i sidekløften hvor stien blir mer kupert. Her kan dere
støte på den tofargede wallabyen. Merk at klippene kan
være glatte, så gå varsomt.

Rock Pool - 600m frem og tilbake (30 minutter)
Kategori 3 tursti. The Rock Pool er utgravd av tidligere
kraftige strømmer. Her har dere muligheten til å slappe
godt av i skyggen av fiken- og casuarinatrærne, mens
dere speider etter nebbdyr og skilpadder. Dette er det
eneste stedet i Carnarvon Gorge hvor man har lov til å
bade, så nyt en forfriskende svømmetur eller dukkert.

Carnarvon Gorge tilbyr en rik mosaikk av
naturskjønnheter og kulturell mystikk. For å beskytte
dette unike landskapet er det ikke tillatt å gå i grupper

større enn 6 personer. Alle turgåere forventes å gå i et
rolig og avslappet tempo for å minimere påvirkningen av
det følsomme økosystemet.

Husk å ta med:

Et førstehjelpsskrin og vit hvordan man bruker det
Hatt, solkrem og solbriller
Lommelykt
Noe spiselig
Korrekt fottøy - sikre og solide sko/støvler
Husk å ta med nok vann - gjerne 2 liter per person.
Det er vannkraner i Carnarvon Gorge, men det
anbefales ikke å drikke fra disse. Vannet kan
eventuelt brukes til å kjøle ned hodet og kroppen.
Mobiltelefon

Dag 10: Carnarvon Gorge -
Emerald (240 km)
Dere kjører fra det naturskjønne området ved Carnarvon
National Park og fortsetter opp gjennom Queensland
Outback mot byen Emerald. Dere har 240 kilometer
foran dere, og det anbefales å starte tidlig for å også
oppleve Emerald.

Emerald
Den smaragdgrønne bakken som ligger litt nord for byen,



Safirer i Emerald - gjør et godt kjøp!
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kalt Emerald Down Hill, ga navnet til denne landsbyen.
Etablert i 1879 har det over tiden blitt et knutepunkt for
det sentrale høylandet og porten inn til noen av de
største områdene, på den sørlige halvkule, hvor man kan
grave etter safirer.

Emerald var tidligere, men ikke lengre, sentrum for en
stor produksjon av solsikker. Men det forklarer det 25
meter høye solsikkemaleriet til Van Gogh. Maleriet kan
ses i Morton Park i de vestlige enden av Clermont Street.

En annen stor attraksjon i Emerald er den gamle
jernbanestasjonen fra 1900, restaurert på 1980 tallet, og
er en nasjonalarv i Australia. En vakker gammel bygning
med fine smijernsdetaljer og et flott overbygd
inngangsparti med søyler.

Dag 11: Emerald - Eungella
National Park (428 km)
I dag venter et lengre kjørestrekning dere, med kurs mot
Eungella National Park. Dere kjører nå ut mot kysten, da
Eungella parken ligger en liten time vest for Mackay på
kysten.

The Eungella National Park
The Eungella National Park ligger vakkert til i fjellene,
cirka 1 timers kjørsel vest for Mackay og cirka to timer
fra populære Whitsundays Islands. Dette er en av de

parkene i Australia med størst biodiversitet og som huser
mer enn 860 forskjellige planter, som vokser i den mest
utilgjengelig villmarken og med høydespenn på opp til
1200 m.o.h.

Parken er hjemsted for Australias største og eldste
subtropiske regnskoger og er et sted man kan være en
aktiv turgåer. Dere kan blant annet utforske Cedar
Grove Track med imponerende Strangler Fig Tree Arch.
Stien fører direkte gjennom det enorme fikentreet og er
en helt spesiell opplevelse. Vurder en tur inn i sidekløften
Finch Hatton Gorge, som ligger helt i starten av Eungella
National Park. Her går turstien The Araluel Cascaes
Track som er en cirka 2,8 kilometer lang tur som tar cirka
90 minutter frem og tilbake. Turen belønner dere med en
fantastisk flott regnskog som fører dere frem til et
naturlig klippebasseng og en flott foss. Nyt en
forfriskende dukkert!

Også her i Eungella kan dere spotte det endemiske
nebbdyret og et av de beste stedene for å se det i parken
er ved Broken River. Her er det anlagt en 400 meter lang
Platypus gangbro hvor man kan iaktta nebbdyret i deres
naturlige habitat. Dyret er normalt aktivt i
skumringstiden og på overskyede dager, og lever i små,
stille vannløp. Nebbdyret, som kun eksisterer i Australia,
tilhører kloakdyrene og er helt unikt i den forstand at det
er et pattedyr som legger egg. Med sin helt flate kropp, er
det lett å forveksle den i farten med en oter, men med
nærmere skue vil du se det karakteristiske nebbet og da
kan man ikke ta feil. Nebbdyret er mellom 30-40 cm langt
med en hale som kan bli opp til 15 cm lang.



Broken River i Eungella National Park
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Parken beskytter mange andre usedvanlige planter og
dyr, inkludert Eungella torrentfrosken, Mackay
tulipaneiken, Eungella krepsen og Eungella
honningfuglene. Parken ligger på grensen mellom det
subtropiske og tropiske Queensland og rommer arter fra
begge vegetasjonstyper. Landskapet er derfor preget av
mye regnskog, så vel som åpent land med
eukalyptustrær.

Dag 12: Eungella National
Park | På egenhånd
I dag har dere en hel dag på egenhånd i Eungella National
Park. Her er det mange muligheter for aktiv utfoldelse,
med spennende turstier og mulighet for Mountain Biking.
I parken finnes mer enn 20 kilometer med turstier med
ulike lengder og vanskelighetsgrader. Her er det med
andre ord noe for enhver. Vi har samlet et par forslag til
turstier i området:

Clarke Range Track, 8.2 km hver vei - Varighet: 3-4 t.
frem og tilbake
Denne litt lengre turen krever at man er i moderat god
fysisk form, da det er enkelte bratte partier og trapper.
Fra Sky Window utkikkspunktet går dere gjennom
områder med Arcantopalmer og Alexandrapalmer.
Fortsett ned til Broken River's elven, Granite Bend
Circuit og Rainforest Discovery Circuite for å komme
tilbake til gjesteområdet, hvor turstien ender.

Bemerk: Broken River Crossing er veldig væravhengig og
vannstanden kan være høy hvis det har regnet mye.
Derfor kan det være begrenset adgang under visse
forhold. Ønsker dere å krysse elven, skal dere være
oppmerksomme på glatte stener og sterk strøm.

Cedar Grove track, 2.8 km hver vei - Varighet: 1-1.5 t.
frem og tilbake
Selv om ruten er kortere enn Clarke Range Track, krever
den at man er i moderat god form for å klare de enkelte
bratte partiene og trappene. Turen går gjennom
regnskog med glimt av Pioneer Valley gjennom de høye
trærne. Stopp ved utkikkspunktet og nyt utsikten over
dalen med et lappeteppe av grønne og brune felter som
går opp mot de bratte fjellene på hver side. Fortsett fra
Pine Grove Track og la deg imponere av de kjempehøye
cedartrærne og tulipaneikene. Stå et øyeblikk i hullet i
det høye Strangler Fig Tree og nyt det spektakulære
skuet. Etter å ha krysset elver og passert skjermpalmer
ankommer dere Sky Window besøksområdet, som er
sluttmålet for ruten.

Husk å ta med:

Et førstehjelpsskrin og vit hvordan man bruker det
Hatt, solkrem og solbriller
Lommelykt
Noe spiselig
Relevant påkledning
Korrekt fottøy - sikre og solide sko/støvler
Husk å ta med nok vann - gjerne 2 liter per person



I Eungella National Park kan dere se det sjeldne nebbdyret

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

Søppelpose, da det ikke er noen søppelbøtter på
veien
Mobiltelefon

Dag 13: Eungella National
Park - Airlie Beach (172
km)
I dag kjører dere fra Eungella National Park og kjører ut
mot kysten mot Airlie Beach, som er inngangsporten til
de magiske øyene Whitsundays.

Selv om steder som Brisbane og Cairns kanskje er mer
ettertraktede, er et besøk i Airlie Beach ikke noe å kimse
av. Det er mange gode grunner til å stoppe her.

Whitehaven Beach / Whitsundays
Whitehaven Beach er ikke uten grunn regnet som en av
de vakreste strendene i verden. Stranden ligger på
Whitsunday Island, som er den største øyen i
Whithsundays Islands. Stranden er helt kritthvit på
grunn av det høye innholdet av kisel, og den strekker seg
over 7 kilometer og er et absolutt must å oppleve i dette
området. Airlie Beach er utgangspunktet for et besøk i
Whitehaven Beach, uansett om det er med båt,
helikopter eller fly.

Porten til øyhopping
Airlie Beach er inngangsporten til de 74 øyene i
Whitsundays Islands. Kun 4 av øyene har hoteller:
Hamilton, Hayman, Daydream og Long. De øvrige øyene
venter bare å utforsket av nysgjerrige besøkende.

Airlie Beach er 100% dedikert til turisme. Det er faktisk
kun rundt 1000 fastboende her, men det tenker man ikke
stort over når man ser mengden restauranter, barer,
hoteller, butikker og turoperatører som ligger side om
side i byens gater. Det er utallige ting å foreta seg her -
fra det å dra til Great Barrier Reef og øyhopping, såvel
som nyte et slaraffenliv i Airlie Beach Lagoon om dagen
og nyte livemusikk om kvelden.

Dag 14: Airlie Beach |
Halvdagstur til
Whitsunday Islands
Nyt en god, tidlig frokost på resorten og vær klar til
dagens organiserte utflukt til de berømte Whitsundays
Islands. Dere hentes tidlig om morgenen for transfer til
Port of Airle, hvor utflukten starter kl. 06.45 når dere
stiger om bord på båten. Gled dere til å seile rundt i det
vakre øyhavet som utgjør Whitsundays Islands og består
av 74 fantastiske øyer som stort sett er ubebodde.

Båten er utstyrt med mange utendørs og innendørs



Øyhavet ved Whitsunday Islands | Foto: Tourism Events Queensland
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sitteplasser, så alle kan få det akkurat som de ønsker det.
Noen elsker å sitte i solen, mens andre foretrekker en
sval skygge, men det anbefales uansett å ta med solkrem,
hatt og en langermet overdel til senere på dagen. Mens
dere seiler ut mot øyene, forteller kapteinen om øyenes
historie og natur, og det serveres en kopp te mens dere
seiler. En av de mest berømte øyene er Whitehaven, som
huser Whitehaven Beach som gjentatte ganger er kåret
til verdens vakreste strand.

Hovedformålet med seilturen er et opphold på
Whitehaven Beach. Nyt det vakre krystallklare vannet
og den kritthvite sandstranden, og ta en avslappende
spasertur på stranden, bad, svøm eller slikk sol, til det er
på tide å seile i retur mot Airlie Beach. Det forventes at
dere er tilbake rundt kl. 14.15, hvor dere deretter blir
transportert tilbake til hotellet.

Inkluderte aktiviteter: Halvdagstur rundt i Whitsunday
Islands

Dag 15: Airlie Beach -
Townsville (275 km)
Dere kjører fra Airlie Beach om morgenen, tar kystveien
nordover mot den velkjente kystbyen Townsville.
Townsville har flere av de samme elementene som dere
sikkert fant i Airlie Beach: Avslappet livsstil, fantastisk
utsikt over Korallhavet, mulighet for utflukter og mye

mer. Men der Airlie Beach er helt tilrettelagt turistene,
har Townsend mer substans som by og en lengre historie.

Townsville er smaken av det tropiske, nordlige
Queensland og er inngangsporten til Queenslands
nordligste områder. Byen er en levende miks av moderne
arkitektur, gamle velholdte hus og bygninger,
utendørskafeer, restauranter, butikker og gallerier, som
alle er bundet sammen av en skyggefull, treomkranset
strandpromenade. Nyt det å kunne spise ute i det fri,
mulighetene til å dra ut på Korallhavet eller bare utsikten
fra en av byens mange flotte parker.

Byens enkeltstående største attraksjon er den 2,2
kilometer lange strandpromenaden The Strand, som byr
på deilige kafeer og et badeland til barna. Vil man se byen
litt ovenfra bør man ta turen opp til Castle Hill hvor man
får en flott 360 graders utsikt.

Til middag kan vi anbefale restaurantene som ligger langs
Palmer Street og Flinders Street.

Dag 16: Townsville -
Charters Towers (136 km)
Dere kjører om morgenen fra Townsville mot den gamle
gullgraverbyen Charter Towers.

Charters Towers
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Charters Towers ligger rundt halvannentimes kjøretur
fra Townsville. Her blir du virkelig hensatt til en annen tid
og det er som å kjøre rundt i en montasje av det moderne
Australias historie og kulturarv. Byens historie er sterkt
relatert til et gullfunn i 1871, gjort av aboriginergutten
Jupiter Mosman. Ryktet spredde seg som ild i tørt gress
og på kort tid kom mer enn 65 hoteller og 25.000
mennesker.

Charters Towers ble raskt den nest største byen i
Queensland på den tiden og ble kjent som byen som
hadde alt et hvert sivilisert menneske kunne ønske seg.
Byen fikk derfor kallenavnet "The World". Den tids
storhet kan fortsatt oppleves på museer, rundturer og
gjennom de vakre gamle bygningene i byen. Charter
Towers har flere bygninger som regnes som nasjonalarv:
Stock Exchange Arcade, The World Theatre, City Hall og
the Post Office Tower. Kirkegården, som ble etablert i
1895, er hvilestedet til Jupiter Mosman.

Et tur hit bør også bestå av:

Et besøk til den ikoniske drive-in kinoen
Et besøk på Towers Hill for en fantastisk utsikt
Et besøk på Venus Gold Battery for å se den
største, overlevende batterirelikvie fra
gullgravertiden og ikke minst prøve å vaske gull
ved Miners Cottage

Dag 17: Charters Towers -
Undara (383 km)
Dere kjører fra den historiske byen Charters Towers og
har en lengre strekning foran dere, mot de vidunderlige
og særegne naturopplevelsene ved Undara. Her skal
dere oppleve noe helt spesielt. Dere skal besøke og
utforske Undara Volcanic National Park og dere blir
boende helt unikt i en togvogn ved Undara Experience.

Undara Volcanic National Park
Undara er et Aboriginsk ord og betyr "lang vei". Parken
beskyter et av det største lavatunnel/lavahulesystemer i
hele verden. For cirka 190.000 år siden hadde en stor
vulkan utbrudd og det fløt lava utover hele det
omkringliggende landskapet og ned gjennom et uttørket
elveleie. Det øverste, ytterste laget kjølnet og stivnet
relativt raskt, mens den flytende lavaen under, tørket
over tid og etterlot seg en serie av hule "rør".

I dag er disse lavatubene dekket av vill og spennende
vegetasjon, som gjerne strekker seg ned i hulene. I
enkelte områder er tunnelene kollapset og skapt ideelle
betingelser for regnskogen og fungerer som en fantastisk
beskyttelse for dyrelivet. Her finner dere wallabies,
innsektsspisende flaggermuskolonier og ugler. Fugler
søker også ly i de fruktfylte trekornene og rovdyr ligger
på lur.

Unik overnatting: The Undara Experience
Dere skal bo i de totalrenoverte og nydelig innredede
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togvognene som står langs ved den originale Cobb & Co
vei. Her vil dere nyte de vakre omgivelsene - omringet av
villmark og store skyggefulle trær. Dette prisvinnende
overnattingsstedet er noe i en særklasse og med sitt
flotte svømmebasseng, spisemuligheter, kiosk og med de
mange aktivitetsmulighetene i området. Til frokost kan vi
anbefale den berømte Bush Breakfast og til lunsj og
middag kan vi varmt anbefale Fettler's Iron Pot Bistro.
For en forfriskende øl eller lignende, er Saloon Car Bar
alltid klar til å ta i mot dere.

Dag 18: Undara
I dag har dere en hel dag til å utforske dette geologisk
interessante området. Dere kan gjøre dette på egenhånd
eller benytte dere av de erfarne Savannah guidene som
er på resortet, noe som kan være en god investering. Som
i mange av de andre nasjonalparkene er det mange flotte
turstier her, som varierer i lengde 2,5 km - 12 km. Her er
noen forslag til fine, relativt lette turstier, som gjør at
dere også kan nå å besøkte lavatunnelene:

Bemerk: Besøk i Lava Tubes SKAL være sammen med
autorisert guide av hensyn til beskyttelse av det
følsomme mikroklimaet i grottene.

Kalkani Crater Rim Walk, 2,5 km frem og tilbake. 1,5 t.
En tursti i kategori 3 som er for de litt erfarne og de som
er i relativt godt form. Vandringen begynner ved Kalkani
området og herfra går dere opp mot kanten av Kalkani

kratret og tar turen rundt på kanten. Nyt den fantastiske
lavasletteutsikten som strekker seg til vulkanske
skorsten. Se etter de distinkte, mørkere slyngplantene
som er en følge av den fruktbarheten lava etterlater.
Ruten har informative skilter som forklarer den
eksplosive geologien i området, samt opphavet for de
forskjellige vulkanene man ser på vandreturen. Man kan
ikke bruke Mountain Bike på denne turstien.

Det ville dyrelivet i parken
I parken finnes mer enn 120 forskjellige fuglearter,
inkludert den uhyre sjeldne lyshodet båndhauken. Man
opplever det fantastiske fuglelivet best om morgenen. I
lavagrottene finner dere tusenvis av insektsspisende
flaggermus, som i skumringstiden skaper et sant
spetakkel når de kommer ut av grottene. Flekkete
pytoner og andre rovdyr ses ofte ved inngangen til
grottene, da dette er det beste stedet for dem å fange
flaggermus.

Besøk i Undara Lava Tubes
The Undara Lava Tubes er et delikat og følsomt
økosystem som skal tas vare på og respekteres. For å
beskytte økosystemet er det bestemt at alle turene i
parken skal være med autoriserte guider. Undara
Experience tilbyr en lang rekke forskjellige turer i
parken, som alle er guidet av erfarne Savannah guider.
Turene er designet sånn at gjestene får en interaktiv
opplevelse i lavatubene. Det finnes lavatuber i 23 land i
verden, men de i Undara er sagt å være de beste og
lengste.
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Dag 19: Undara - Atherton
Tableland (198 km)
I dag starer dere dagen med å kjøre ut mot kysten mot
Atherton Tablelands, som ligger cirka 45 minutter fra
Cairns. Atherton Tablelands er et grønt, fruktbart platå
som ligger i den store fjellkjeden Great Dividing Range,
som strekker seg 3.600 km fra nordligste Queensland
ved Cape York, langs ved den østlige Australia og helt
ned til The Grampians National Park nær Melbourne.

Dere overnatter i Rose Gum Wilderness Retreat i et
Studio Treehouse, som har en fantastisk beliggenhet
omgitt av regnskog på alle kanter.

Atherton Tablelands byr på utallige aktivitetsmuligheter.
Området er velegnet til å kjøre rundt i og oppleve de
mange fantastiske naturattraksjonene som ligger i
nærheten av overnattingsstedet deres. Dere har 3 hele
dager her, så det er kjempegod tid til opplevelser og
avslapning.

Dag 20: Atherton
Tableland | På egenhånd
Dere har en hel dag til opplevelser og avslapping i
Atherton Tablelands. Her er det utallige

aktivitetsmuligheter, både til fots og bak rattet. I en
omkrets på 60 minutters kjørsel kan dere besøke:

Landsbyer & markeder i Malanda, Yungaburra &
Atherton
Fossefall - Millaa Millaa Falls, Malanda Falls &
Millstream Falls
Vulkansjøene Eacham & Barrine
Giganttrærne: Curtain Fig Tree & Cathedral Fig
Tree
Myrområdene Bromfield og Nyleta (Hasties)
Malanda Environmental Park
Butikker med kunsthåndverk og antikviteter
Historiske attraksjoner: Kinesisk tempel &
Herberton landsbyen
Mamu Tree Canopy Walkway
Mt. Hypipamee Crater National Park

Ut over dette, er det mange turstier i regnskogen i
området ved Rose Gum Widlerness Retreat.

Mamu Tree Canopy Walkway
Dette er en gangbro som er hevet 15 meter over bakken
og som tar dere rundt i regnskogens frodige villniss. Det
37 meter høye observasjonstårnet med sine to
utkikksplattformer, sørger for en uhindret utsikt til
North Johnstone River Gore og til de regnskogkledde
fjelltoppene. Turstien på 1.100 meter forbinder de i alt ca
350 meterne med hevede gangbroer.

Vulkaninnsjøene Eacham og Barrine
Disse to innsjøene er en del av Crater Lakes National

https://www.benns.no/oseania/australia/cairns/rose-gums-wilderness-retreat
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Park, men er hver i sær også egne nasjonalparker skapt i
1934. Begge innsjøene har siden 1988 inngått i
UNESCO's beskyttede Wet Tropics of Queensland.
Begge innsjøene har turstier hele veien rundt, og ved
Lake Barrine er det mulig å leie en båt og seile på
innsjøen. Innsjøene er omgitt av regnskog med gigantiske
kauri-nåletrær, røde cedartrær, enorme bregner og
blomstrende paraplyplanter.

Innsjøene er hjemmet til mange ville dyr som
kjempemurener, amatystpytoner, den sagtaggete
skilpadde, svarte ender, hvitbrystet havørn og mørk
rørhøne med mer. Lake Barrine ble dannet for mer enn
17.300 år siden og Lake Eacham for mer enn 9.300 år
siden. Det er ikke noe nytt vann som strømmer inn i
innsjøene og de fylles kun opp av regn. Vannstanden kan
derfor varierer med 4 meter fra regntiden til tørketiden.

Herberton, historisk landsby
Den historiske landsbyen Herberton er et open-air
museum som presenterer historien til de australske
pionerer. Dette er den eldste byen the Tablelands,
grunnlagt i 1880 på grunn av de rike tinnressursene og er
derfor kjent for sine tinngruver. Denne historiske byen er
virkelig en hyllest til den æra da minedrift dominerte de
mineralrike fjellene i Atherton Tablelands. Byen er fylt
med mange memorabilia og reminiscenser, med alt fra
kjøpmannsvarer og tobakk til motorkjøretøy og
krigsmalerier fra rundt 1900-tallet.

Dag 21: Atherton
Tableland | På egenhånd
I dag har dere en hel dag til å slappe av, og utforske
Atherton Tableland.

Dag 22: Atherton
Tableland - Cairns (80 km)
I dag forlater dere the Hinterland igjen og kjører mot
kysten og sluttmålet for bilferien deres, Cairns.

Det er cirka 80 kilometer til Cairns, så det tar ikke lang
tid før dere er fremme. Dere sjekker inn på hotellet før
dere leverer bilen tilbake på ettermiddagen.

Resten av dagen har dere på egenhånd, så her er det bare
å nyte den avslappede stemningen i Cairns. Det er en
deilig strandpromenade som man kan ta en deilig
kveldstur på.

Les mer om Cairns her.

https://www.benns.no/oseania/australia/cairns
/oseania/australia/cairns
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Dag 23: Cairns | Tur med
varmluftsballong
Enda en dag med aktivitet! Dere blir hentet tidlig om
morgen fra hotellet og blir kjørt litt utenfor Cairns, hvor
en varmluftsballong er klar for å ta dere med på en 30
minutters tur over landskapet. Dette er en helt
vidunderlig opplevelse hvor dere stiger opp over
Atherton Tablelands samtidig med solen og hvor dere ser
det fantastiske landskapet under våkne til live. Her
kommer regnskogkledde fjell og rolig landskap til syne,
og det er bare å speide etter ville dyr. Vel nede på bakken
igjen, returnerer dere til Cairns klokken 09.30, med
forventet ankomst til hotellet før middag.

Bemerk: Noen kan ha en viss høydeskrekk, men typisk
flyr ikke ballongen høyere enn at man kan fornemme
bakken hele tiden. Dermed fjernes høydeskrekken
betydelig og man har overskuddet til å nyte stillheten og
det fantastiske skuet. Dette er en helt ekstraordinær
opplevelse som man virkelig bør unne seg.

Dag 24: Cairns | Utflukt til
Daintree Rainforest
Dere nyter en god frokost på hotellet for i dag venter en
hel dag i det fascinerende regnskogsområdet Daintree

National Park, nord for Cairns. Turen går gjennom et
fruktbart landbruksområde fram til Daintree National
Park, som er en del av UNESCOs verdensarvliste.

Framme i nasjonalparken begynner første del av dagens
opplevelser med et cruise på Daintree River. Her seiler
dere nært elvebredden, helt inn under trekronene hvor
dere har mulighet til å komme helt tett på dyrelivet. Her
kan dere blant annet oppleve den knallblåe
Ulyssessommerfuglen, isfugler, pytoner og se krokodiller
som ligger dovent henslengt i mudderet. Framme ved
sluttmålet venter en kopp te under trekronene.

Neste del av turen tar dere med opp i høyden i
Alexandra-fjellkjeden gjennom frodig regnskog. Her
begynner en naturskjønn vandretur gjennom det
imponerende økosystemet. Guiden vil løpende fortelle
om den urgamle floraen og det endemiske dyrelivet man
finner her. The Wet Tropics, som dette området også er
kjent som, er beriket med et av de største biodiversiteter
på jorden og er hjemsted for en usammenlignbar
naturskjønnhet, spektakulære fjell, dype kløfter og
brusende elver.

Også her i Daintree vil dere komme nært kulturen til
Aboriginerne, og guiden vil gi dere en dypere innsikt i
denne fascinerende kulturen.

Cape Tribulation er en del av Daintree National Park og
det er her dere skal nyte neste opplevelse. Her venter
nemlig fantastiske, urørte sandstrender hvor guiden vil
fortelle om stedets dyreliv og unike økosystem, som er
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helt særegent for denne delen av verden. Her vil man
nesten føle seg som Robinson Crusoe.

Det er inkludert lunsj i dagens utflukt, så her er det bare
å nyte den i de spektakulære naturomgivelsene. Hvis
dere støter på andre på dette stedet, er sannsynligheten
stor at dette er en kenguru eller wallaby på utkikk etter
mat! Etter lunch besøker dere en fruktplantasje som har
som formål å produsere lekre frukter til å lage en ren,
frisk is eller sorbet. Det er naturligvis mulighet for en
smaksprøve eller to.

Siste stopp på dagens utflukt er på Alexandra Range
Lookout, hvor det venter en postkortverdig utsikt over
Daintree River, Snapper Island og, på en klar dag, den
sjarmerende kystbyen Port Douglas.

Dere krysser Daintree River med en ferge og forlater nå
dette fantastiske regnskogsområdet og vender tilbake til
den siviliserte verden ved Cairns. Dere er tilbake på
hotellet tidlig på kvelden.

Dag 25: Cairns | Hjemreise
Dette australske eventyret er kommet til en veis ende og
dere starter hjemreisen til Norge. Dere sjekker ut av
hotellet i tide og sørger selv for å komme dere til
flyplassen, som ligger ganske nært Cairns. Dere flyr mot
Singapore med Singapore Airlines.

Dag 26: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge med bagasjen full av opplevelser.
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Reiseperiode April - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom - fra kr.
51 598,00 NOK

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

I delt dobbeltrom - fra kr.
51 998,00 NOK

Reiseperiode November-Mars  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo Euro Tourer
48 498,00 NOK

Reiseperiode April-juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo Euro Tourer
47 598,00 NOK

Reiseperiode Juli-oktober  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Apollo Euro Tourer
43 798,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
23 netter på hotell
19 dagers Full Size billeie inkl. forsikring
Halvdagstur rundt om Whitsunday Islands
30 min. luftballongstur
Heldagstur til Daintree Rainforest

Prisen inkluderer ikke:

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

https://www.benns.no/viktig-informasjon
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Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 22 500
Oppgradering til Business Class: fra kr. 51 100

Bemerk:

Ved reise omkring jul/nyttår må det forventes en høyere pris. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
2 netter på hotell i Brisbane
22 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
Halvdagstur rundt om Whitsunday Islands

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?

no
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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-ukjente-queensland-74896?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/det-ukjente-queensland-74896%3E

