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Bli med på en uforglemmelig reise i Sør-Australia og oppdag alt
fra spennende nasjonalparker, en unik flora og fauna, til
vingårder, pulserende storbyer og sjarmerende landsbyer.
Turen starter med arkitektoniske vidundere og sykkelsightseeing
i Sydney, og bærer videre til flotte landskaper i Blue Mountains
og vinområdet Hunter Valley. Herfra kjører dere ned langs kysten
mot Melbourne, med mange spennende og opplevelsesrike
stopp på veien.
Fra Melbourne bærer turen videre mot Adelaide på fantastiske
Great Ocean Road, hvor dere har tid til å ta turen innom alt fra
nasjonalparker til vingårder.

Merk stemningen i pulserende Sydney

Gå i de UNESCO-beskyttede Blue Mountains

Se pingvinene gå i parade på Phillip Island

Opplev magiske Melbourne

Smak på utsøkte viner i Hunter Valley og Barossa
Valley

Kjør på Great Ocean Road og se de 12 apostlene

Avslutt turen i sjarmerende Adelaide

https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley
https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne
https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide
https://www.benns.no/oseania/australia/great-ocean-road


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge
I dag er starten på et fantastisk australsk eventyr. Dere
reiser fra Norge, har en mellomlanding med flyskifte og
ankommer Sydney, Australia i morgen.

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

Sydney
Sydney er Australias største by og hovedstaden i
regionen New South Wales. 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 her er det bare å glede seg.

Overnatting:
Standard: Travelodge Hotel Sydney (Guest Room) eller
tilsvarende
Superior: QT Sydney (King Deluxe) eller tilsvarende

Dag 3: Sydney |
Sykkelsightseeing
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. 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.

https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
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Sykkel-sightseeing i Sydney
I dag får dere virkelig oppleve Sydney på nært hold. Med
en god guide, sykler dere rundt og opplever en rekke
severdigheter på en litt annerledes og veldig nær måte.
Guiden vil også gi dere god informasjon om de
forskjellige stedene underveis, så dere vil virkelig få mest
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. Resten av dagen
er på egen hånd, så her er det bare å kose seg og oppleve
alt hva byen har å tilby.

Aktiviteter inkludert: Guidet sykkeltur i Sydney
Overnatting:
Standard: Travelodge Hotel Sydney (Guest Room) eller
tilsvarende

Superior: QT Sydney (King Deluxe) eller tilsvarende

Dag 4: Sydney | På
egenhånd
Nyt frokosten på hotellet. Dagen i dag er på egenhånd,
hvor dere igjen får tid til å slappe av, og nyte bylivet i
deres eget tempo. Vi kan anbefale at dere dykker ned i:

The Rocks
Ved foten av Harbour Bridge ligger The Rocks, Sydneys
historiske kvarter. Her finner dere masser av gamle
bygninger, og smale sjarmerende gater. The Rocks er
spesielt populært hos turister på grunn av mange gode
restauranter, caféer og barer, og en fantastisk havutsikt.
De første innbyggerne her var den innfødte
Gadigal-stammen, frem til de første europeiske
bosetterne kom til stedet i 1788.

Royal Botanic Garden, Mrs. Macquarie's Chair og
utsikten til Sydney Opera House
Ute på spissen av halvøya Mrs. Macquarie's Point finnes
et kjent utsiktspunkt, nemlig Mrs. Macquarie's Chair,
hvor man får et ikonisk utsyn til Operahuset og Harbour
Bridge. Stedet er oppkalt etter kona til New South
Wales-guvernøren, som pleide å komme hit i det tidlige
19. århundre. Her satt hun på sin sandstensstol, uthugget
av fanger og nøt utsikten.



Det er mange gode spisesteder i Adelaide
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En tur til Manly
Manly er en halvøy som ligger litt nord for Sydney, og det
går ferger fra Sydney Harbour til Manly. Turen tar cirka
30 min. Dette er muligheten til å komme litt vekk fra
storbyens travle liv, og i gjengjeld få en riktig avslappet
feriestemning. På Manly Beach finner dere et herlig
maritimt miljø, med surfere, havnepromenader m.m. Den
flotte stranden Shelley Beach lokker med herlig
badevann. The Corso er en travel gågate med hyggelige
puber, restauranter m.m. Fra vandrestiene ved North
Head er det en fantastisk utsikt til Sydney Harbour og
skyline. Fergene går fra Circular Quay.

Andre severdigheter som kan nevnes:

Historiske The Sydney Observatory fra 1858, like
ved The Rocks
Cadmans Cottage fra 1816, en av de få bygningene
i Sydney som er igjen fra koloniens første 30 år
Queen Victoria Building & Sydney Tower
Government House, Sydney Opera og Harbour
Bridge
Det nye trendy distriktet rundt Oxford Street
Darlig Harbour med masse barer, cafeer og
restauranter

Uansett hva dere finner på, nyt den avslappende og
vennlige atmosfæren som "Aussies" er så kjent for.

Aktiviteter inkludert: Guidet heldagstur til Ku-ring-gai
Chase National Park

Overnatting:
Standard: Travelodge Hotel Sydney (Guest Room) eller
tilsvarende
Superior: QT Sydney (King Deluxe) eller tilsvarende

Dag 5: Sydney - Hunter
Valley (174 km)
I dag starter bilferien for alvor, og dere kjører deres
første strekning som er fra Sydney til Hunter Valley.
Regionen ligger en 3-timers kjøretur utenfor Sydney og
her skal dere ha to overnattinger.

Hunter Valley
Hunter Valley er Australias eldste vindistrikt og her
fremstilles mange av landets alle fineste viner. Mange
turister som trenger et avbrekk fra storbyen velger å
reise til Hunter Valley, men vinområdet er også et
populært reisemål for australierne selv. Hunter Valley er,
som navnet tilsier, en dal, og imponerer med sitt frodige
og vakre landskap. Vingårdene er storslåtte og
vinrankene endeløse.

Overnatting:
Standard: Hunter Valley Resort (Hunter Room) eller
tilsvarende
Superior: Hunter Valley Resort (Spa Cottage) eller
tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley/hunter-valley-resort
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley/hunter-valley-resort
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Dag 6: Hunter Valley
Dere våkner opp og nyter dette fantastiske området. I
dag har dere hele dagen på egen hånd til å gjøre hva dere
har lyst til. Hunter Valley har mye å by på - fra den
fantastiske naturen og landskapet som er perfekt for
diverse aktiviteter til vinsmaking. Her finner du
hesteridning, varmluftsballong, fallskjermhopping,
golfbaner, spa, mountain biking og mye mer. Det er ikke
alle steder rundt Sydney som tilbyr varierte og
actionfylte aktiviteter i like stor grad som Hunter Valley,
så mange reiser hit ene og alene for å hoppe i fallskjerm
eller fly med luftballong for eksempel.

Overnatting:
Standard: Hunter Valley Resort (Hunter Room) eller
tilsvarende
Superior: Hunter Valley Resort (Spa Cottage) eller
tilsvarende

Dag 7: Hunter Valley -
Blue Mountains (236 km)
I dag kjører dere videre fra vakre Hunter Valley til de
uforglemmelige Blue Mountains. Da det er en relativ lang
strekning anbefales det å starte litt tidlig på dagen for å
få mest mulig ut av dagen og tid til å stoppe på veien.

Blue Mountains
Grønnkledde fjelltopper og blå oljedamp fra
eukalyptustrærne, som er koalaenes favorittmat, er det
som venter deg når du reiser til Blue Mountains, 60 km
vest for Sydney. Nasjonalparken har mye å by på, og det
meste er sentrert rundt den største byen, Katoomba.
Byen ligger på en fjellkant med en imponerende utsikt
over de blågrønne fjellene. I utkanten av Katoomba står
3 store sandsteinssøyler på rekke ut over fjellkanten.
Søylene kalles for "Three Sisters", og det er mulig å
komme ut til den første søylen via en liten bro. Herfra
kan man gå ned til bunnen av dalen ved hjelp av
trappetrinn som er hugget inn i naturlandskapet.

Overnatting:
Standard: The Carrington Hotel (Colonial Room) eller
tilsvarende
Superior: Spicers Sangoma Retreat (Lodge Suite eller
Tent Suite) eller tilsvarende

Dag 8: Blue Mountains
I dag har dere en hel dag til å utforske denne fantastiske
nasjonalparken. Det er utallige turmuligheter her i Blue
Mountains som passer for ethvert nivå, så nyt det
fantastiske landskapet og den unike floraen og faunaen.

Overnatting:
Standard: The Carrington Hotel (Colonial Room) eller
tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley/hunter-valley-resort
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley/hunter-valley-resort
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley
https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains


Urban stemning i Adelaide
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Superior: Spicers Sangoma Retreat (Lodge Suite eller
Tent Suite) eller tilsvarende

Dag 9: Blue Mointains -
Jervis Bay (273 km)
I dag bærer turen videre fra Blue Mountains mot Jervis
Bay. Dette er en relativt lang strekning, så det kan lønne
seg å starte tidlig. Dere kjører mot Huskisson og Jervis
Bay.

Når dere ankommer kan det anbefales å gå på
oppdagelsesferd i Jervis Bay. Se om dere kan få øye på
delfinene som man ofte finner lekende rundt i bukten
eller se om dere kan finne kenguruer, wallabies,
wombats, echidnas (maurpiggsvin), og mange sjeldne
fugle- og dyrearter i naturen omkring Jervis Bay. Den
nærliggende stranden Hyams Beach er også verdt et
besøk da den er kjent for å ha den hviteste sanden i
verden.

Overnatting:
Standard: Dolphin Sands Bed & Breakfast (Garden
Room) eller tilsvarende
Superior: Paperbark Camp (Original Safari Tent) eller
tilsvarende

Dag 10: Jervis Bay -
Batemans Bay (141 km)
I dag bærer turen videre fra Jervis Bay til Batemans Bay.
Denne naturskjønne turen tar dere med langs den vakre
kystlinjen hvor dere har havet på den ene siden av veien
og frodig, grønn nasjonalpark på den andre siden. 'The
Bay' er et utmerket sted for å kjøre så vel som gå på tur,
da det er mange flotte stier i nasjonalparken Clyde River.
De imponerende fjellene skaper rammen for denne flotte
nasjonalparken og her kan dere oppleve vakre fossefall
som pryder parken. Gå ikke glipp av Fitzroy Falls og
Belmore Falls.

Overnatting:
Standard: Sunseeker Motor Inn (Executive Twin) eller
tilsvarende
Superior: Lincoln Downs Resort (Executive) eller
tilsvarende

Dag 11: Batemans Bay -
Merumbula (175 km)
Fra Batemans Bay kjører dere langs the Princes Highway
og gjennom trivelige byer og vakre skoger og til
regionsskillet mellom New South Wales og Victoria. Dere
kjører gjennom Tilba Tilba og langs den utrolige Sapphire

https://www.benns.no/oseania/australia/sydney/paperbark-camp


Flotte Adelaide
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Coast til byen Merimbula. Her venter laguner, innsjøer
og det glitrende havet som bare er separert av fantastisk
hvite sandstrender og som toppes med den urørte
bushen som strekker seg helt til fjellene.

Overnatting:
Standard: Comfort Inn Merimbula (Standard) eller
tilsvarende
Superior: Fairway Motor Inn (Deluxe Queen) eller
tilsvarende

Dag 12: Merimbula - Lakes
Entrance (267 km)
I dag har dere en relativt lang strekning fra Merimbula til
Lakes Entrance og det anbefales at dere starter tidlig.
Dere reiser sørover via Cann River langs the Princes
Highway. Dere kjører av motorveien nært Cabbage Tree
Creek og besøker the Cape Conran Coastal Park og
landsbyen Marlo. Dere kommer tilbake på motorveien
ved Orbost som ligger på elvebredden av the Snowy
River og kjører til Lakes entrance. Dette vakre området
består av elver, innsjøer og laguner som slutter seg til
området 90 Mile Beach. Her er det gode muligheter til å
dra på elvecruise eller en seiltur rundt Australia's største
innlands vassdrag. Det anbefales også å utforske den
nærliggende landsbyen Metung som ligger vakkert
plassert med en innsjø.

Overnatting:
Standard: Comfort Inn & Suites Emmanuel (King Room
with Spa) eller tilsvarende
Superior: Lakes Entrance Waverley House Cottage (2
bedroom) eller tilsvarende

Dag 13: Lakes Entrance -
Wilsons Promontory (274
km)
I dag kjører dere videre fra Lakes Entrance mot Wilsons
Promontory. Dere fortsetter langs the Princes Highway
og kjører gjennom det imponerende bushlandskapet i
Victoria. Sørøst for Sale ligger the Holey Plains State
Park hvor det anbefales et stopp. Her kan dere nemlig
oppleve den unike australske floraen og faunaen før dere
ankommer Gippsland regionen. Dere fortsetter videre
sørover via Yarram og Foster før dere ankommer det
sørøstliggende og ekstraordinære Wilsons Promontory,
som er fylt til randen med grønne, frodige skoger og
hager, fantastiske fjell, fossende elver og pittoreske
landsbyer som er rammet inn av fantastiske hvite
sandstrender.

Overnatting:
Standard: Prom Country Lodge (Deluxe) eller
tilsvarende
Superior: Prom Country Lodge (Deluxe) eller tilsvarende



Great Ocean Road
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Dag 14: Wilsons
Promotory - Phillip Island
(124 km)
I dag fortsetter dere turen videre fra Wilsons
Promontory til Phillip Island, og følger den fantastiske
kystveien. Det anbefales at dere starter tidlig om morgen
da det er en relativt lang strekning dere skal kjøre og da
det er mange trivelige mindre byer og landsbyer på veien
som kan være verdt et stopp. Dere vil komme til nydelige
Bunurong Marine og Coastal Park på Cape Paterson som
er et utmerket punkt å utforske det maritime livet i
Victoria.

Dere reiser videre og ankommer Phillip Island, som
kanskje er mest kjent for de små pingvinene. Hver kveld
ved solnedgang foregår den berømte 'pingvinparaden',
hvor hundrevis av små, blå pingviner i land for å fôre sine
sultne unger som venter rundt omkring i huler i
sanddynene, noe som helt klart er verdt å få med seg.

Overnatting:
Standard: Phillip Island Apartments (1 Bedroom) eller
tilsvarende
Superior: OakTree Lodge (1 Bedroom Apartment) eller
tilsvarende

Dag 15: Phillip Island -
Melbourne (141 km)
Dere forlater Phillip Island og tar den cirka 2 timer lange
kjøreturen til Melbourne hvor dere skal være de neste
par dagene.

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
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.

Overnatting:
Standard: Causeway Inn On The Mall (Queen room) eller
tilsvarende
Superior: QT Melbourne (King room) eller tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/melbourne


Great Ocean Road og de 12 apostlene
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Dag 16-17: Melbourne |
Sightseeing til fots om
formiddagen
I dag er det organisert en guidet sightseeingtur til fots
som starer med inkludert morgen-te. Her vil dere
spasere gjennom Melbournes 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 kl. 13.00 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.



Anglesea Beach, Great Ocean Road
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Dag 18: Melbourne -
Apollo Bay (199 km)
Fra Melbourne kjører dere til Geelong og inn på
Surfcoast Highway, som fører dere til den flotte
feriebyen Torquay. Her kjører dere inn på Great Ocean
Road. Ønsker dere å utforske dette flotte området litt
mer, er det mulig å ta en omvei langs kysten (cirka 20
kilometer ekstra), for å nyte den spektakulære utsikten
over Bells Beach. Dere kjører forbi de naturskjønne
kystferiebyene Anglesea og Lorne, før dere ankommer
Apollo Bay. Det er verdt å merke seg, at den siste
strekningen mellom Lorne og Apollo Bay er kjent for å
være en av verdens vakreste veier å kjøre.

Apollo Bay
Apollo Bay er en hyggelig liten by som ligger ved foten av
frodige bekker i Great Otway National Park, og er et fint
sted å stoppe for natten. Her finner dere både fine
hoteller og campingplasser. Er dere ute etter en bedre
middag, kan et besøk på Chris's Beacon Point Restaurant
varmt anbefales. Her sitter man på toppen av en klippe
med flott utsikt over Stillehavet.

Overnatting (Standard): Comfort Inn The International
(Standard) eller tilsvarende

Overnatting (Superior): Captain's at the Bay(Terrace)
eller tilsvarende

Dag 19: Apollo Bay - Port
Fairy (187 km)
Dere kjører fra Apollo Bay om morgenen og reiser langs
den berømte Great Ocean Road til Port Cambell. Veien
vil på et tidspunkt forlate kysten og dreie mer inn i landet
til Cape Otway, som er et uberørt regnskogsområde.

Veien leder tilbake til kysten igjen, og her venter noen
spektakulære steinformasjoner, inkludert de 12 apostler,
som er enorme steinsøyler formet av det mektige havet.
Dere fortsetter til Port Campbell, hvor dere ser London
Bridge, som er en ødelagt steinbue, før dere kjører til
Warrnambool. Det kan også anbefales å ta turen til
Tower Hill Nature Reserve hvor man ofte kan observere
koalaer, emuer og kengruer. På slutten av dagens
kjøretur kommer dere til Port Fairy, som er en hyggelig
fiskelandsby der dere skal overnatte.

Overnatting:
Standard: 54 on Banks (Queen Suite) eller tilsvarende
Superior: Oscars Waterfront Boutique (Courtyard room)
eller tilsvarende

/oseania/australia/great-ocean-road
/oseania/australia/great-ocean-road
/oseania/australia/great-ocean-road


Blå pingviner, Phillip Island
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Dag 20: Port Fairy -
Grampians National Park
(156 km)
I dag går turen nordpå, til den fantastiske Grampians
National Park med skogsstier, fossefall og
steinformasjoner. Dere vil reise via Penhurst til Dunkeld,
litt sør for nasjonalparken. Herfra kjører dere den vakre
ruten gjennom Grampians National Park til Halls Gap,
hvor dere kan glede dere til høydepunkter som McKenzie
Falls, Reids Lookout og The Balconies. The Grampians
har noen av de beste stiene til vandring i bushen, i tillegg
til mountainbiking, fjellklatring og rappellering i
Australia.

Overnatting (Standard): D'Altons Resort (Standard
Studio) eller tilsvarende
Overnatting (Superior): DULC Cabins (1 Bed Cabin) eller
tilsvarende

Dag 21: Grampians
National Park
I dag har dere en hel dag til å gjøre akkurat det dere har
lyst til i Grampians National Park. Her er det mye å gjøre,
og dagen går i deres tempo. Nasjonalparken er en av

Victorias mest populære feriedestinasjoner og er kjent
for sine fantastiske steinformasjoner, nydelige
blomsterenger, rik aboriginsk, såvel som europeisk arv og
kultur. Området byr derfor på noe for enhver smak.

Overnatting:
Standard: D'Altons Resort (Standard Studio) eller
tilsvarende
Superior: DULC Cabins (1 Bed Cabin) eller tilsvarende

Dag 22: Grampians
National Park - Mildura
(378 km)
I dag venter en lang strekning på hele 378 km, og det
anbefales å starte tidlig. Dere kjører fra Halls Gap,
besøker The Silo Art Trail via The Stawell Warracknabeal
Road og the Henty Highway på vei til Mildura.

The Silo Art Trail
The Silo Art Trail er Australias største utendørsgalleri og
strekker seg over 200 kilometer og linker landsbyene
Brim, Lascelles, Patchewollock, Rosebery, Rupanyip og
Sheep Hills. Dette kunstprosjektet hyller lokale helter
med enorme portretter på gamle og nye siloer, noen går
helt tilbake til 1930-tallet. Prosjektet, som startet i 2016
med et enkelt portrett på en silo i Brim, ble en



Melbourne
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kjempesuksess og spredde seg raskt.

Overnatting:
Standard: Quality Hotel Mildura Grand (Quality Room)
eller tilsvarende
Superior: Quality Hotel Mildura Grand (Quality Room)
eller tilsvarende

Dag 23: Mildura - Paringa
(134 km)
Dere reiser fra Mildura og mot Paringa, via the National
Highway. Føl på den unike sjarmen og karakteren til
Renmark Paringa distriktet, som ligger langs ved den
praktfulle Murray River. Byene Renmark, Paringa og
Lyrup danner et signifikant element til det pulserende og
levende Riverland Community. Paringa er kjent for deres
vinmarker, mandel, sitrus og steinfrukthager, så vel som
stålbroen over the Murray River som kan åpnes for å
slippe gjennom passerende båter.

Overnatting:
Standard: Berri Resort Hotel (Standard) eller tilsvarende
Superior: The Frame (Pastiche) eller tilsvarende

Dag 24: Paringa - Barossa
Valley (192 km)
I dag kjører dere mot Adelaide langs Sturt Highway. Dere
kjører gjennom vakre Barossa og tar dere god tid til å
utforske regionens beste vingårder. Dere kan blant annet
besøke produsenter som Penfolds Barossa, Saltram
Wine Estate, Wolf Blass og Jacob's Creek. Det anbefales
også å ta turen innom Barossa Farmers Markets og
Maggie Beer's Farm Shop. The Barossa er kjent for dets
Shiraz og Eden Valley Riesling, så vel som andre premium
viner, regionale produksjon og gode restauranter.

Barossa Valley
Barossa Valley strekker seg over 30 kilometer og er et av
mange vinområder i den sydlige delen av Australia.
Barossa Valley er spesielt kjent for dens søte Shiraz, som
på grunn av den lange sommeren og varmen er veldig
sukkerholdig. På vingårdene i området kan de store
vinentusiastene få mulighet til å bli med på rundvisning,
og få innsikt i metodene i produksjonen av de
verdenskjente vinene. De fleste vingårdene tilbyr også
smaksprøver, slik at man får kjøpt den riktige vinsorten
til ferien.

Overnatting:
Standard: Barossa Weintal (Standard) eller tilsvarende
Superior: The Louise (Vineyard Suite) eller tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide
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Dag 25: Barossa Valley -
Adelaide
Bruk dagen på å utforske Barossa Valley og andre kjente
vingårder som Yalumba, Orlando og Penfolds. Dessuten
er det mange små lokale vingårder som bare venter på å
bli oppdaget. Området er også et utmerket sted for
gourmetprodukter og lokale delikatesser. I løpet av
ettermiddagen reiser dere videre til Adelaide via
landsbyene Lyndoch og Williamstown.

Adelaide
Adelaide er Australias 5. største by med ca. 1,2 millioner
innbyggere, og er kjent for sine mange festivaler.
Adelaide er ikke en storby, slik som Sydney og
Melbourne, men den har sin helt særegne og hyggelige
sjarm, med idylliske parker og brede sykkelstier.
Dessuten ligger den vakkert omringet av fjell mot øst, og
innbydende strender mot vest. Byen er også kjent for
sine mange flotte offentlige bygninger, og for å være et
av landets finansielle knutepunkter. Alt sammen plassert
midt i sentrum. Ved havet ligger den hyggelige forstaden
Glenelg, og man kan ta en gammel trikk fra Victoria
Square i sentrum av Adelaide for å komme seg dit.

Overnatting:
Standard: Barossa Weintal (Standard) eller tilsvarende
Superior: The Louise (Vineyard Suite) eller tilsvarende

Dag 26: Barossa Valley -
Adelaide
Bruk dagen på å utforske Barossa Valley og andre kjente
vingårder som Yalumba, Orlando og Penfolds, så vel som
små og lokale vingårder som bare venter på å bli
oppdaget. Området er også et utmerket sted for gourmet
produkter og lokale delikatesser. Utpå ettermiddagen
reiser dere videre til Adelaide via landsbyene Lyndoch og
Williamstown.

Adelaide
Adelaide er Australias 5. største by med ca. 1,2 millioner
innbyggere, og er kjent for sine mange festivaler.
Adelaide er ikke en storby, slik som Sydney og
Melbourne, men den har sin helt særegne og hyggelige
sjarm, med idylliske parker og brede sykkelstier.
Dessuten ligger den vakkert omringet av fjell mot øst, og
innbydende strender mot vest. Byen er også kjent for
sine mange flotte offentlige bygninger, og for å være et
av landets finansielle knutepunkter. Alt sammen plassert
midt i sentrum. Ved havet ligger den hyggelige forstaden
Glenelg, og man kan ta en gammel trikk fra Victoria
Square i sentrum av Adelaide for å komme seg dit.

Overnatting:
Standard: Ibis Styles Grosvenor (Classic Queen) eller
tilsvarende
Superior: Peppers Waymouth Hotel (Deluxe Room) eller
tilsvarende

/oseania/australia/adelaide
https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide
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Dag 27: Adelaide
I dag har dere en hel dag å nyte i Adelaide. Det er mye
som kan ses og gjøres her og da det er deres siste hele
dag i Australia på denne reisen, er det bare å bruke tiden
godt. Vi kan blant annet anbefale følgende aktiviteter i
Adelaide:

Art Gallery of South Australia
South Australian Museum
Botanic Gardens
Adelaide Zoo
Shopping i Rundle Street

Da Adelaide også byr på et smakfullt kjøkken kan vi
anbefale at dere tar turen til Gouger Street, hvor dere
kan velge mellom flere restauranter og kaféer fra alle
verdenshjørner. Gaten er også «inngangsporten» til
byens Chinatown. Familievennlige restauranter finner
man blant annet på Leigh Street, King William Road og
Unley Road.

Overnatting:
Standard: Ibis Styles Grosvenor (Classic Queen) eller
tilsvarende
Superior: Peppers Waymouth Hotel (Deluxe Room) eller
tilsvarende

Dag 27: Avreise Adelaide
I dag er dette australske eventyret over og dere reiser fra
Adelaide, har en mellomlanding på veien og dere lander i
Norge i morgen.

Dag 28: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge og nå er det bare å fordøye alle
inntrykkene dere har hatt på denne uforglemmelige
reisen.

https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide
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Reiseperiode September - desember  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
62 498,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
61 898,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
59 898,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
64 298,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
48 898,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
51 698,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
52 498,00 NOK

Prisen inkluderer:
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Fly t/r inkl. skatter og avgifter
25 netter på hotell
Guidet sykkeltur i Sydney
21 dagers leiebil inkl. forsikring
Sightseeingtur til fots i Melbourne

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Overnattinger, måltider, utflukter og transport som ikke er beskrevet i reiseplanen
Bensinforbruk, veiavgifter og parkering
Tips/driks med mindre noe annet er opplyst
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Oppgradering av flyreise:

Economy Extra: fra kr. 25 000 per person
Business Class: fra kr. 54 600 per person

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
3 netter på hotell i Sydney
23 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
Sightseeingtur til fots i Melbourne

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuell tips/driks
Eventuelle bompenger/veiavgifter
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.

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

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/bilferie-i-sor-australia-76594?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/bilferie-i-sor-australia-76594%3E

