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Dette spennende eventyret tar dere med på en rundtur på
uforglemmelige Tasmania, og fantastiske storby- og
naturopplevelser i Sydney og Melbourne og omegn.
Dere starter turen med å oppleve det pulserende livet i Sydney
og får med dere noen utrolige naturopplevelser i Blue Mountains.
Turen går så videre til Tasmania hvor det venter en rundtur fylt
med trivelige byer, spektakulære nasjonalparker, minneverdige
strender og fantastisk flora og fauna.
Turen avsluttes i kulturelle Melbourne hvor dere får oppleve
Great Ocean Road og nærliggende naturreservat hvor dere
kommer tett på både koalaer og kenguruer.

Se den spektakulære storbyen Sydney

Gå i UNESCO-beskyttede Rocky Mountains

Kjør selv i nydelige Tasmania

Opplev nasjonalparkene Cradle Mountain National
Park & Freycinet National Park

Besøk kulturelle og spennende Melbourne

Great Ocean Road og de 12 apostlene

Kom tett på Australias berømte dyreliv - koalaer og
kenguruer

https://www.benns.no/oseania/australia/tasmania
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
https://www.benns.no/oseania/australia/tasmania
https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne
https://www.benns.no/oseania/australia/great-ocean-road
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Dag 1: Avreise Norge
I dag reiser dere fra Norge mot fantastiske Australia.
Dere har en mellomlanding på veien og ankommer
Sydney i morgen, som er startstedet for dette fantastiske
eventyret.

Dag 2: Ankomst Sydney
Dere ankommer Sydney og sjekker inn på det valgte
hotellet. I dag har dere dagen på egenhånd, så her er det
bare å slappe av etter en lang flytur, ta turen ut i denne
pulserende storbyen og nyte livet.

Sydney
Sydney er Australias største by og hovestaden i New
South Wales regionen. Opprinnelig er byen bygd på en
mer dyster historie. Etter at James Cook satte sine ben i
Australia, nettopp her i Sydney, begynte britene å sende
straffefanger til stedet. Med tiden fikk fangene mer og

mer frihet, mens de jobbet med å bygge byen Sydney. I
dag er byen mer kjent for sitt vakre operahus som er
tegnet av den danske arkitekten Jørn Utzon, i 1957.
Byen har mange spennende bydeler og vakkert omland,
så er her det bare å glede seg.

Dag 3: Sydney
I dag våkner dere til Sydneys pulserende byliv og etter en
god frokost er dere klare til en aktiv dag med mange
spennende opplevelser og aktiviteter.

Sykkel-sightseeing i Sydney

Dere møter opp ved 30 Harrington Street ved The Rocks,
hvor dere starter deres Bonza Bike Tour - en 4 timers
guidet sykkeltur rundt i Sydney, hvor dere virkelig vil
oppleve Sydney på nært hold. Med en god guide, sykler
dere rundt og opplever en rekke severdigheter helt tett
på. Guiden vil også gi dere god informasjon om de
forskjellige stedene underveis, så dere vil virkelig få mest

https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
/oseania/australia/sydney
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mulig ut av hvert sted.

Turen tar dere med til følgende severdigheter:

Sydney Opera House

Sydney Harbour

Sydney Harbour Bridge

Darling Harbour

Royal Botanic Garden

Hyde Park

Anzac War Memorial

Chinatown

Sydney Tower

Museum of Contemporary Art

Art Gallery of NSW

... og over 30 andre fantastiske attraksjoner

Halvveis på turen gjør dere også et stopp ved en hyggelig
pub, hvor det blir tid til en forfriskning.

Etter sykkelturen har dere resten av dagen på egenhånd,
så her er det bare å kose seg og oppleve alt hva byen har
å tilby.

Dag 4: Blue Mountains
I dag er venter en fortryllende dagstur inn i landet til det
naturskjønne Blue Mountains. Dette UNESCO
beskyttede området er helt unikt og noe dere sent vil
glemme. På turen vil dere besøke avsidesliggende
utkikksposter og lære en masse om regionens historie, så
vel som flora og fauna og dra på en helt fantastisk
vandretur.

Dagsutflukt til Blue Mountains

Første stopp på turen er ved Calmsey Hill. Her besøker
dere en gård i dette fantastiske bush-området nært
Sydney, og om dere er her tidlig på morgenen kan dere
være så heldig å nyte frokost-teen i selskap med
kenguruer og koalaer.

Turen går videre langs kronglete og smale veier, der dere
vil ha en spektakulær utsikt over Jamison-dalen, før dere
ankommer Eaglehawk Lookout. Her vil dere kunne
speide ut over de tre fjellene som er kjent som De Tre
Søstre og lære mer om den aboriginske legenden om
hvordan disse tre søstrene ble forstenet.

Når dere ankommer Evans Lookout får dere utlevert

https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
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lunsj og instruksjoner til en fortryllende gåtur i Blue
Mountains. Dette er uten tvil en av de vakreste gåturene
i området som tar dere over fjellryggene og ned i dalene
til dere ankommer Govett's Leap. Dere vil under hele
gåturen ha utsikt over The Grose Valley, som er
Australias svar på Grand Canyon, og den storslåtte 180
meters høye fossen. Dere gjør et siste stopp i den
fantastiske Mr. Tomah botaniske hage for å nyte utsikten
over Sydney, før dere returnerer til hotellet.

Når disse vidunderlige naturopplevelsene er slutt, har
dere resten av dagen på egenhånd.

Dag 5: Sydney - Hobart
I dag reiser dere fra Sydney og drar til Hobart, hvor deres
opplevelsesrike Tasmanske kjøreeventyr begynner. Etter
ankomst henter dere bilen og har resten av dagen til å
slappe av og utforske Hobart.

Hobart

Hobart er hovedstaden og den mest befolkede byen i
delstaten Tasmania. Byen er mest kjent som den nest
eldste byen i Australia (etter Sydney) og bærer et sterkt
preg av koloniseringstiden med sin karakteristiske
arkitektur og naturlige sjarm.

Hobart ble grunnlagt i 1803, som en koloni for
straffefanger. Beliggenheten ved Derwent River gav

nemlig gode havne- og innseilingsforhold, og byen vokse
fort på midten av 1800-tallet. Etableringen av
vannkraftverker og sinkindustri ga byen ny vekst på
1900-tallet, men ikke med like stort tempo som andre
byer i Australia. Den gamle bydelen, Battery Point,
rommer mange eksempler på den tidligere kolonitidens
arkitektur. Det er også her man finner senteret for
Australias Antarktisforskning.

Dag 6: Hobart - Strahan
(300 km)
I dag starter bilferien på Tasmania for alvor og dere er
klare for den første kjørestrekningen. Da det er en relativ
lang strekning anbefaler vi at dere starter tidlig for å
oppleve mest mulig.

Dere kjører fra Hobart og reiser via New Norfolk på Lyall
motorveien - en spektakulær vei gjennom hjertet av
Tasmania til Strahan. Dere fortsetter videre gjennom
Franklin-Gordon Wild Rivers National Park. Her kan vi
anbefale et stopp da det er mange flotte turmuligheter
og dere trenger ikke å gå langt før dere er omgitt av
regnskog, fosser og fantastiske utsiktspunkt.

Dere fortsetter turen og stopper i Queenstown, som er
omgitt av uforglemmelige fjell, strekker på beina og nyter
de flotte omgivelsene. Det anbefales å dra til Spion Kop
Lookout, som ligger midt i byen, og ta inn utsikten på sitt

/destinations/oceania/australia/hobart
https://www.benns.no/oseania/australia/tasmania
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beste.

Etter det berikende stoppet i Queenstown, går turen nå
videre til den siste destinasjonen for dagen, nemlig den
stille byen Strahan, hvor dere kan nyte resten av
ettermiddagen og kvelden.

Strahan

I dag lever byen hovedsakelig av turisme, men Strahan
var tidligere en relativ travel havneby på grunn av den
omfattende tre- og mineindustrien i området. Frem til
1977 het byen Long Bay eller Regatta Point, men ble
heretter oppkalt etter øyas daværende guvernør, Sir
George Cumine Strahan. Byens sentrale punkt er havnen
Macqiarie.

Byens inntektskilde er som nevnt turismen, hovedsakelig
mer aktivitetsbaserte opplevelser, slik som blant annet
'jet boating' på King River, elvecruising på Gordon River
og sandsurfing ved The Henty Sand Dunes, det største
sanddyne-område i Tasmania.

Strahan har også spor etter den engelske kolonitiden, da
Sarah Island utfor kysten rommer enda en av britenes
dystre fengsler. Fangene her ble blant annet brukt som
arbeidskraft i treindustrien og foretok hver dag den
farefulle roturen fra øya og inn til fastlandet og tilbake.
En gåtur i byens hovedstrøk er et 'must' og gir et godt
inntrykk av byens historie.

Dag 7: Strahan - Cradle
Mountain National Park
(138 km)
I kjører dere fra Strahan og videre til Cradle Mountain
National Park. Om dere ønsker en ekstra utflukt før dere
reiser fra Strahan, er det mulighet for et elvecruise langs
Gordon River, som varer fra kl. 09.00 til 14.00. Fra
Strahan kjører dere nordover til Zeenhan, som på starten
av 1900-tallet var en blomstrende gruveby, før dere
ankommer the Cradle Mountain National Park.

Cradle Mountain National Park

Som en av de eldste nasjonalparker på Tasmania, har
Cradle Mountain National Park mye å by på. Her venter
høye og robuste klipper, dype kløfter, krystallklare elver,
mørkeblå ferskvannsjøer og ekte villmark. Den huser
også en helt unik temperert regnskog, hvor noen av
verdens eldste trær og planter befinner seg, foruten et
rikt dyreliv. Blant annet kan man oppleve wombats,
tasmanian pademelon wallabies og brush-tail pungrotter.
Og hvis man er ute på kveldstid kan man være heldig og
få øye på den tasmanske djevelen!



Tasmansk djevel
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Dag 8: Cradle Mountain
National Park
I dag er det tid for å utforske den vakre naturen i Cradle
Mountain National Park. Her er det mange muligheter til
å gå på tur og det er mye å utforske i denne flotte
nasjonalparken. Ved Dove Lake vil dere få en fantastisk
utsikt over fjellet parken er oppkalt etter, Cradle
Mountain - husk å lad opp batteriet på kameraet eller
mobilen! Det er en stor sannsynlighet for at dere får øye
på noen Bennetts wallabies, maurpiggsvin og de små
pungdyrene, pademelons.

Dag 9: Cradle Mountain
National Park -
Launceston (141 km)
I dag kjører dere fra Cradle Mountain National Park og
reiser østover mot Launcheston. Underveis venter det
spennende opplevelser i Mole Creek og Marakoopa
Cave.

På vei til Mole Creek besøker dere Marakoopa Cave, som
er en fuktig grotte med to undergrunnsstrømmer og et
spektakulært skue av sankthansormer (glow-worms).
Dere fortsetter videre østover mot Deloraine. Her har

dere mulighet til å ta en kort omvei og besøke noen
lokale gourmet opplevelser, som lokal honning,
osteprodusenter og en bringebærgård.

Launceston

Dere fortsetter videre til Launceston, også kjent som
'Garden City', som er en av Australias eldste byer og den
nest største byen på Tasmania etter Hobart. Her vil dere
se mange historiske bygninger fra 1800-tallet og tidlig
1900-tallet. Byen ligger godt plassert som et rede i det
kuperte området og er møtestedet for elevene Tamar,
North Esk og South Esk. Det mangler ikke på
naturskjønnheter i området og kun 10 minutter fra
bykjernen ligger det spektakulære Cataract Gorge. Her
rammer de nesten vertikale klippene inn elvebredden til
the South Esk River, når den møter the Tamar og er uten
tvil spektakulært skue.

Dag 10: Launcheston - St.
Helens (160 km)
I dag går turen fra Launceston og dere reiser
nord-østover mot St. Helens.

På veien dit skal dere blant annet oppleve Scottsdale,
som er ansett som midpunktet i nordøst, og har de
rikeste land- og skogbruksområdene på hele Tasmania.
Når dere befinner dere i dette området, bør dere dra
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innom St. Columbia Falls, og prøve den lokale osten.
Fortsett etterpå mot det endelige målet.

St. Helens

Denne lille havnebyen er kjent for kreps, flyndre og
kamskjell. Byen kan også pryde seg av noen nydelige
strender i The Gardens og the Bay of Fires Costal
Reserves, som ligger nært Binalong Bay.

Dere har resten av ettermiddagen og kvelden på
egenhånd.

Dag 11: St. Helens -
Freycinet National Park
(108 km)
I dag reiser dere videre inn i landet og sørover til
Freycinet National Park.

På vei dit reiser dere gjennom landsbyene Scamander og
St. Mary's, før dere stopper i Elephant Pass for noen
deilige pannekaker. Ønsker dere å kjøre langs havet, kan
det anbefales å ta kystveien fra Falmount til the Chain of
Lagoons. Stopp ved ferieparadiset Bicheno før dere
fortsetter sørover gjennom Coles Bay til Freycinet
National Park.

Freycinet National Park

Omringet av rosa granittfjell, hvite sandstrender og
krystallblått hav finner man nasjonalparken Freycinet,
som har fått stempelet som en av de vakreste
nasjonalparkene på Tasmania. Freycinet National Park
ligger utformet som en halvøy på østkysten av Tasmania.
Denne kyststrekningen er spesielt kjent for sin vakre og
varierte natur, og sine små koselige byer som
hovedsakelig stammer fra 1800-tallet, da Tasmania var
spesielt kjent for å drive med hvalfangst. Flere steder
langs kysten ligger det også noen helt spesielle
selkolonier, og i Freycinet kan man til og med være så
heldig å få øye på små pingviner langs stranden.

Likevel er Freycinet kanskje mest kjent for Wineglass
Bay, som navnet så enkelt tilsier er det en bukt formet
som et vinglass. Bukta huser i tillegg en helt nydelig
strand. De fleste beveger seg opp i høyden for å virkelig
ta inn panoramautsikten over den berømte bukta og
resten av nasjonalparken, så det anbefales å snøre på seg
joggeskoene og gå en tur opp til Wineglass Bay Lookout.

Og som om ikke den spektakulære naturen var nok i seg
selv, kan man i Freycinet nasjonalpark også bade og
snorkle i turkise oaser, rappellere seg ned fra en av de
mange fjellveggene eller padle kajakk side om side med
delfiner i Honeymoon Bay.
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Dag 12: Freycinet National
Park
I dag har dere hele dagen til å nyte den vakre og
fortryllende nasjonalparken Freycinet. Parken er,
sammen med Cradle Mountain National Park, den eldste
nasjonalparken på Tasmania og ble grunnlagt i 1916.

Med en spennende og innholdsrik flora og fauna er det
mye å se her og variasjon er et godt stikkord med tanke
på alt dere kan gjøre her. Det er utallige muligheter til
vandreturer som varierer i lengde og vanskelighetsgrad,
og det er med andre noe for enhver smak. Det er også
gode muligheter for å padle i kajakk og det er organiserte
turer til forskjellige strender. Ønsker dere aktiviteter i et
roligere tempo kan vi anbefale å spasere langs de mange
vakre strendene, svømme i det klare vannet, fiske, se på
fugler og det ellers spennende dyrelivet.

Dag 13: Freycinet National
Park - Hobart (185 km)
I dag kjører dere fra Freycinet National Park tilbake mot
Hobart. Det anbefales å starte tidlig så dere kan få med
dere et par interessante stopp på veien. Her kan vi blant
annet anbefale å stoppe nært Swansea og besøke de
lokale bærgårdene eller vingårdene. Dere krysser

deretter Deerwent River og kjører på den tasmanske
motorveien til Hobart. Hvis tiden tillater det kan dere
også kjøre via den historiske landsbyen Richmond som
huser mange skatter fra Tasmania's kolonihistorie.

Dere har resten av dagen i Hobart så her er det bare å
nyte siste kvelden på Tasmania før turen bærer tilbake til
fastlandet.

Dag 14: Hobart -
Melbourne
I dag er denne minnerike bilferien på Tasmania over.
Dere avleverer bilen og reiser tilbake til Australia, og
denne gangen til den kulturelle og spennende byen
Melbourne hvor flere eventyr og opplevelser venter.
Etter dere har ankommet Melbourne og sjekket inn på
hotellet har dere resten av dagen på egen hånd.

Melbourne

Med nesten 5 millioner innbyggere er Melbourne
Australias nest største by. Melbourne ligger flott til i den
store bukta Port Phillip Bay, og byr på et spesielt godt
utvalg av variert kultur, mote, sport og industri. Elven
Yarra River strekker seg gjennom hele byen og er stort
sett omgitt av frodige og grønne områder alle steder.

Sentrum av Melbourne er relativt enkelt å få oversikt

/oseania/australia/tasmania
/destinations/oceania/australia/hobart
https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne
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over, med sitt nærmest gitterformede veimønster.
Melbourne er en av verdens største byer i utstrekning,
og en av de aller letteste måtene å komme seg rundt til
de mange bydelene på er med den ikoniske trikken som
preger gatebildet.

Dag 15-16: Melbourne
I dag er det organisert en guidet sightseeingtur til fots
som starer med inkludert morgente. Her vil dere spasere
gjennom Melbourne's vakre bakgater og gå en
førstehåndsopplevelse av hva de lokale og hva de elsker
med byen. Oppdag blant annet små og spennende
lokalbutikker, sære og unike cafeer, selvstendige
designere, gatekunst, vakker arkitektur og de
sagnomsuste historiene til disse gatene. Her er det
virkelig bare å suge til seg den kreative energien og den
unike stemningen som er i dette kunstnerområdet som
byr på noe for enhver smak. Med guiden vil dere få et
fantastisk innblikk i dette området og det vil gi dere en
gylden mulighet til å komme tilbake til favorittstedet på
kvelden. Den guidede turen ender rundt klokken 13 og
dere har resten av dagen på egenhånd.

Om dere ønsker å utforske Melbourne videre, kan vi
anbefale at dere tar turen til:

Eureka Tower - Bygningen er hele 297 meter høy.

Herfra vil dere få en fantastisk utsikt over hele
byen.

Shrine of Remembrance - et enormt
krigsmonument som hedrer de australske falne
soldatene, og ligger like ved St. Kilda Road.
Monumentet ligger på et høydedrag med en flott
utsikt over byen.

Royal Botanic Gardens - I tilknytning til
monumentet ligger en av Melbournes mange vakre
parker, som noen også hevder er et av verdens
flotteste parkanlegg.

Fitzroy Gardens - Her finner dere Cook's Cottage,
Captain James Cook's fødested. Den lille
steinhytten hans ble flyttet fra Yorkshire i England
til Melbourne i 1934. Like i nærheten finner dere
òg Treasury Gardens.

St. Kilda Beach - Byens mest populære strand.
Stranden ligger i en sjarmerende jødisk bydel med
små gatekafeer som er kjent for sine himmelske
kaker. Mange butikker i Melbourne er stengt på
søndager, men i St. Kilda er det alltid liv og røre.

Victoria Market - I Victoria Parade finner man
byens største marked.
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Dag 17: Great Ocean Road
I dag skal dere oppleve the Great Ocean Road og de
berømte 12 Apostlene og det uten å havne midt i
turisthavet. Dere gjør turen i "revers" og starter i den
andre enden av hva som er normalt. Selv om turen gjøres
"baklengs", kommer dere ikke til å gå glipp av noe som
helst.

Dere reiser innlands via Colac og når the Shipwreck
Coast for å se de utrolige og uforglemmelige
stenformasjonene 12 Apostles og Loch Ard Gorge, før
lunsj. Her er det noen virkelig gode fotomuligheter.
Videre besøker dere utkikksposten på London Bridge,
som er et ideelt sted for å ta inn synet av Sørhavet og den
berømte, kollapsete stenbuegangen. Utforsk Australias
mest spektakulære kystruter som strekker seg 242
kilometer med beskyttet, vakker natur, dramatiske
klipper, frodige regnskoger, fantastiske surfestrender og
Memorial Arch. Få øye på noen ville koalaer mens solen
går ned bak fjellene, før dere returnerer til Melbourne.

Dag 18: Hjemreise fra
Melbourne
Etter en innholdsrik tur til Tasmania, Sydney og
Melbourne er dette eventyret over. Dere sjekker ut, drar
til flyplassen og reiser hjem mot Norge, som dere

ankommer i morgen.

Dag 19: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge og nå gjenstår det bare å fordøye
det innholdsrike og spennende australske eventyret som
dere har hatt.

/oseania/australia/great-ocean-road
/oseania/australia/tasmania
/oseania/australia/sydney
/oseania/australia/melbourne
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Reiseperiode September - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
43 598,00 NOK

Premium
46 798,00 NOK

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

Standard
43 198,00 NOK

Premium
46 098,00 NOK

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

Standard
48 498,00 NOK

Premium
51 498,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
44 898,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
44 398,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
49 798,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
16 netter på hotell
Sightseeingtur på sykkel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Hobart
9 dagers Standard billeie inkl. forsikring
Fly Hobart - Melbourne
Sightseeing i Melbourne til fots
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Heldagstur på Great Ocean Road

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Overnatting, turer og transfer som ikke er nevt 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)

Oppgradering på fly:

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

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.

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.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
3 netter på hotell i Sydney
Sightseeingtur på sykkel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Hobart
1 nat på hotell i Hobart
9 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
Fly Hobart - Melbourne
Sightseeing i Melbourne til fots
Heldagstur på Great Ocean Road

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)



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

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

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                

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/tasmania/sydney-melbourne-og-kjor-selv-ferie-pa-tasmania-76560?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/tasmania/sydney-melbourne-og-kjor-selv-ferie-pa-tasmania-76560%3E

