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Bli med på en eventyrlig bilferie i Vest-Australia hvor
uforglemmelige nasjonalparker, rik flora og fauna, nydelige
korallrev og trivelige byer venter.
Dere reiser til Perth og starter en eventyrlig bilferie hvor de første
etappene tar dere med på vesttippen av Australia og byr på
fantastiske vingårder i Margaret River området, solslikkende
kenguruer i Cape Le Grande og utrolige steinformasjoner i Wave
Rock. Turen bærer videre nordover langs kysten hvor det venter
utrolige landskap i Cervantes, vennlige delfiner i Monkey Mia, det
utrolige Nongaloo Reef og den flotte nasjonalparken Karijini.
Dere kjører opp til Broome, før dere vender nesen hjem.
Gled dere til en virkelig uforglemmelig ferie!

Nasjonalparkene Cape Le Grand og Karjini

Vindistriktet Margaret River

Overnatting under stjernene i nasjonalparker

Trivelige Perth

Korallrevet Nongaloo

https://www.benns.no/oseania/australia/western-australia
https://www.benns.no/oseania/australia
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Dag 1: Avreise Norge
I dag starter et spennende eventyr i Vest-Australia! Dere
reiser fra Norge, har en mellomlanding på veien og
ankommer Perth i morgen.

Dag 2: Ankomst Perth
Dere ankommer Perth, sjekker inn på det valgte hotellet
og har resten av dagen til gjøre hva dere har lyst til. Med
andre ord er det bare å slappe godt av, spise god mat og
kjenne på stemningen i Perth.

Perth
Det sies at Perth er Australias svar på Dallas og
Singapore, hvor det gamle blir revet ned og erstattet med
store iøynefallende skyskrapere som ligger plassert ved
bredden av Swan-elva. Byen ble grunnlagt av britiske
nybyggere i 1829 på grunn av frykt for fransk
kolonisering av området. Store deler av økonomien i dag

baserer seg på gruvedriften i Vest-Australia.

Perth er hovedstaden i Vest-Australia og er med sine 1,4
millioner innbyggere landets fjerde største by. Perth er
faktisk den eneste store byen i området. En må reise hele
2100 km til Adelaide for å finne en by med over 100.000
innbyggere. Perth er dessuten en av de reneste byene i
hele Australia.

Dag 3: Perth
I dag har dere en hel dag på å nyte Perth og hva byen har
å by på. Byens største turistattraksjon er Kings Park som
ligger på en bakketopp tett på sentrum. Her får du en
imponerende utsikt over byen og Swan-elva. Parken er et
nydelig utfluktssted med turstier, sykkelutleie,
restauranter og store gressplener. Utover dette kan vi
anbefale at dere får med dere følgende attraksjoner:

Sentrum med blanding av skyskrapere og

https://www.benns.no/oseania/australia/western-australia
https://www.benns.no/oseania/australia/western-australia


Obersvasjonspunkt, Great Ocean Drive
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historiske bygninger
Heirisson Island, som en øy i Swan River med
frittgående kenguruer
Perth Zoo, som ligger over elven i South Perth
Strendene Cotteslo, Scarborough, Trigg, Mullaloo
og City Beach
Fremantle, som er en forstad med flotte historiske
bygninger

Dag 4: Perth - Margaret
River (270 km)
I dag starter bilferien deres for alvor og dere starter
dagen med å hente bilen. Dere reiser sørover på Bussel
Highway mot the Margaret River Wine Region. På vei dit
anbefales det at dere tar turen innom Cape Naturaliste
Lighthouse og Ngilgi Cave, som ligger nært Yallingup.
Her er det bare å nyte denne naturskjønne, første
kjøreturen langs kysten.

Dag 5: Margaret River
I dag har dere hele dagen til å utforske Margaret River
Wine Region. Det er dusinvis av trivelige vingårder og
lokale matprodusenter dere kan besøke, så vel som vakre
strender å slappe av på og surfe. Området er også kjent

for sine fantastiske grotter, heriblant Mammont Cave, og
flotte nasjonalparker. Her er det med andre ord mye å ta
seg til, så det er bare å nyte dagen i området.

Dag 6: Margaret River -
Pemberton (133 km)
I dag går turen videre mot Pemberton. Det anbefales at
dere tar turen innom det flotte Cape Leeuwin Lighthouse
før dere forsetter til byene Manjimup og Pemberton.

På ettermiddagen anbefales det at dere tar turen for å se
de spektakulære Karri-trærne i Gloucester National
Park. Her er det tilrettelagt, med klatrepinner, for at man
kan 'klatre' opp det berømte Gloucester treet til en
plattform som ligger hele 61 meter over bakken. Treet
ble opprinnelig tilrettelagt på denne måten allerede på
midten av 1940-tallet og brukt for å speide etter brann.

Dag 7: Pemberton - Albany
(240 km)
Dere reiser fra Pemberton og drar til den
verdensberømte Valley og the Giants Tree Top Walk i
Walpole-Nornalup National Park. Deretter kjører dere
langs kysten før dere tar et stopp i det fantastiske



Møt på søte kenguruer
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Greens Pool nært Danmark, før dere fortsetter til
Albany.

Albany
Grunnlagt i 1826 som en militær utpost for å unngå at
franskmennene tok over regionen, er Albany den eldste
byen i Vest-Australia. Bykjernen ligger nord i byen ved
Princess Royal Harbor, som er en del av King Georg
Sound, mens handelsdistriktet ligger mellom Mount
Clarence og Mount Melville. Byen har en
langshippinghistorie, men er i dag mest kjent for å være
et utgangspunkt for turister som besøker regionen, så vel
som landskapet, naturen og konserveringen av den.

Dag 8: Albany
I dag har dere en hel dag på å utforske Vest-Australia's
eldste by, Albany. Det er utallige ting å se og gjøre her og
vi kan blant annet anbefale:

Whale World
The Gap
Natural Bridge
Albany Wind Farm

Dag 9: Albany - Esperance
(483 km)
I dag har dere en lang strekning i bil foran dere og det
anbefales at dere starter tidlig. Dere følger kystlinjen til
Esperance og dets vakre strender.

Esperance
Kjent for sine vakre strender som rolige Blue Haven og
surfeparadiset West beach, ligger Esperance på
sør-vestkysten av Australia. Byen ligger i umiddelbar
nærhet til Cape Le Grand National Park, og har
skjærgårdsøyer som er fylt med pelsseler og sjøløver.
Byen ble grunnlagt på midten av 1800-tallet, men den
europeiske historien går så langt tilbake til oppdagerne
på 1600-tallet og har navnet sitt etter et fransk skip
Espérance som søkte ly der på slutten av 1700-tallet, og
betyr håp.

Dag 10: Cape Le Grand
I dag skal dere nyte det fantastiske krystallklare vannet
og de spektakulære skuene i Cape Le Grand National
Park. Cruise gjennom Recherche Archipelago eller ta en
40 kilometer lang tur på Great Ocean Drive og stopp
innom utrolige Pink Lake og the Wind Farm.

Cape Le Grand
Det er få plasser i Australia hvor kenguruer slikker sol på



Fantastiske stenformasjoner i Nambung National Park
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stranden, men i Cape Le Grand National Park, er dette
bare et av mange uforglemmelige syn du kan oppleve.
Lucky Bay er nemlig hjemmet til en gruppe vennlige
kenguruer, noe som gir en virkelig nær opplevelse av
disse unike dyrene. Nasjonalparken byr også på
fantastiske muligheter for å svømme, fiske, gå på tur i
bushen, og campe. Cape Le Grand er landskapsmessig
spennende og varierer fra massive granittblokker til
ferskvannsbasseng og kritthvite strender med utsikt
over de nærliggende øyene.

Dag 11: Esperance - Wave
Rock (382 km)
I dag går turen fra Esperance til Wave Rock og da det er
en relativt lang strekning så anbefales det å starte tidlig.

Wave Rock
Wave Rock er en naturlig kalksteinformasjon som ser ut
som en brytende bølge. Denne stenbølgen er rundt 15
meter høy og 110 meter lang og er over 27 millioner år
gammel. I nærheten, ved Bates Cave, kan man finne
mange gamle aboriginske hulemalerier som er verdt å få
med seg. Steinen ligger i naturreservatet Hyden Wildlife
Park.

Dag 12: Wave Rock -
Cervantes (521 km)
I dag har dere en lang strekning foran dere og dere kjører
fra Wave Rock til Cervantes.

Cervantes
Med en populasjon på rundt 500 mennesker, er denne
lille fiskelandsbyen et trivelig sted å besøke. Dette er
også inngangsporten til Namburg National Park som
huser the Pinnacles - et ørkenområdet med
kalksteinsøyler som stikker opp av sanden. Sør for byen
ligger Lake Thetis som er en saltinnsjø med mange
marine fossiler.

Dag 13: Cervantes
Dere har en hel dag i Cervantes og det anbefales at dere
tar turen til Nambung National Park. Bruk dagen på å
utforske og oppleve disse utrolige og uforglemmelige
kalksteinssøylene og hvis dere føler dere ekstra
eventyrlystne kan dere prøve dere på sandboarding.

Ut over de fantastiske steinsøylene, huser
nasjonalparken også Western-Grey kenguruer. Hvis man
kommer tidlig til parken kan man oppleve at de gresser i
vegetasjonen i parken og da de er relativt vant til
mennesker kan dere, om dere trår forsiktig frem, komme
relativt nært dem. Ut over kenguruer finner man fugler



Se søte koalaer
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som Bausin's svarte kakaduer og emuer, og reptiler som
bobtails, gouldvaran og teppepytoner.

Dag 14: Cervantes -
Geraldton (222 km)
I dag går turen videre fra Cervantes til Geraldton via
Greenough.

Geraldton
Som hovedhavnen og sentrumet av midt-vest regionen
av Australia, har Geraldton en sentral rolle på
vestkysten. Byen er også en populær turistdestinasjon og
er kjent for sitt gode og solfylte klima så vel som vakre
omgivelser. Det er funnet bevis på at det har bodd
mennesker i dette området i over 40 000 år, og
aboriginerne som bodde i dette området var kjent som
'yamatji- og wajarri- folket'. Aboriginerne hjalp også de
første europeiske bosetterne som kom på 1800-tallet
med å finne permanente vannkilder.

Dag 15: Geraldton -
Kalbarri (155 km)
I dag bærer turen videre nordover på motorveien og dere
kjører mot Kalbarri. Dere reiser langs North West costal

highway til Kalbarri National Park og anbefales at dere
stopper i nasjonalparken så vel som i Murchison River
som er kjent for sine uforglemmelige juv og villblomster.
Dere reiser så videre til Kalbarri, som en trivelig
kystlandsby plassert på munningen av Murchison River.

Kalbarri
Kalbarri er oppkalt etter en lokal aboriginsk mann fra
Murchison-stammen og er i dag en populær fiske- og
turistdestinasjon. Området har vært bebodd av
aboriginere i tusenvis av år og de har en drømmehistorie
om regnbueslangen som danner Murchisonelva da hun
kom fra innlandet til kysten. Europeerne kom allerede til
området på starten av 1700-tallet, men det var ikke før
1950-tallet at byen offisielt ble grunnlagt.

Dag 16: Kalbarri - Monkey
Mia (399 km)
I dag bærer turen videre nordover fra Kalbarri mot
området Shark Bay World Heritage Area og Monkey Mia
på the North West Coastal Highway. Det er en relativt
lang strekning som venter og det anbefales derfor at dere
starter tidlig.

Når dere nærmer dere Shark Bay anbefaler vi at dere tar
turen til Hamelin Pool og ser de levende algemattene,
bedre kjent som stromatolitter. Vi anbefaler også at dere
tar dere tid til å besøke den utrolige 110 kilometer lange



Se fantastiske steinformasjoner
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Shell Beach, som er en strand bestående av milliarder av
små hvite skjell. Stopp også i Eagle Bluff og nyt en
fenomenal utsikt, før dere ankommer Monkey Mia.

Monkey Mia
Det er antatt at dette uvanlige navnet på denne lille byen
stammer fra en kombinasjon av det aboriginske
uttrykket for hjem og at 'monkey'-delen enten kommer
fra et skip som besøkte området eller fra de malaysiske
perlefarmerne som arbeidet her på 1850-tallet og hadde
aper som kjæledyr. Men selv om det er et omdiskutert
navn, er Monkey Bay mest kjent for delfinene som
kommer helt opp mot stranden for å bli matet så vel som
det nærliggende området Shark Bay.

Dag 17: Monkey Mia
I dag har dere en hel dag til å slappe av på i de vakre
omgivelsene til Monkey Mia. Det anbefales at dere
besøker delfinene som daglig blir matet ved stranden, så
vel som bare nyter de utrolige strendene her.

Ønsker dere å utforske mer, er det mulig å booke
båtturer som tar dere med for å se dugonger, bedre kjent
som sjøku, og hvordan de gresser av sjøgresset under
vann. Vi anbefaler også et solnedgangscruise på the
Shotover catamaran.

Dag 18: Monkey Mia -
Carnavon (352 km)
I dag går turen videre nordover langs the North West
Coastal Highway mot Carnarvon.

Carnarvon
Beliggende ved munningen av Gascoyneelva ved Det
indiske hav, er Carnarvon det kommersielle sentrumet
for den lukrative Gasconyeelva. Byen ble grunnlagt som
koloni i 1883 og har i dag i underkant av 4500
innbyggere. På 1960-tallet etablerte NASA en
sporingssentral for satellitter og et
kommunikasjonssenter for Apolloprosjektet.

Dag 19: Carnavon -
Exmouth (364 km)
I dag går turen videre nordover fra Carnarvon mot Coral
Bay og passerer Minilya Roadhouse. Coral Bay er
inngangsporten til det fantastiske korallrevet Nongaloo
Reef og huser Ningaloo Marine Park med en undervanns
observeringsplattform. Det rike og fargerike korallrevet
er et utmerket sted for snorkling og dykking og kan måle
seg med det mer velkjente Great Barrier Reef, som ligger
på vestkysten. Dere reiser videre til havnebyen Exmouth
hvor dere skal være de neste par nettene.



Henslengte kenguruer
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Exmouth
Beliggende på elvebredden av elven Exe er Exmouth er
den vestlige inngangsporten til the Jurassic Coast. Det
har vært en populær feriedestinasjon siden 1700-tallet
og er det eldste feriestedet i Devon. Med sin lange,
gylden sandstrand og naturbasseng er det virkelig et
ferieparadis for familier med barn. I dag er det også et
populært sted for mer aktive vannsporter som
vindsurfing, kajakk og kitesurfing.

Dag 20: Exmouth
I dag har dere en hel dag til å nyte Exmouth og de
storslåtte omgivelsene. Det anbefales at dere utforsker
de fantastiske korallrevene, samt de flotte strendene og
kystlinjen området har å by på.

Dag 21: Exmouth - Karijini
(658 km)
I dag venter turens lengste strekning i bil og da den er
over 650 kilometer anbefales det at dere starter tidlig. Vi
anbefaler også at dere fyller drivstoff på bilen før dere
forlater Coral Bay. Dere kjører på the Great Northern
Highway som på et tidspunkt vender sørover og innlands
og tar dere med til Karijini National Park.

Karijin National Park
Karijin National Park er et enormt villmarksområde i the
Hamersley Range i Vest-Australia. Nord i nasjonalparken
har man Oxer Lookout som er ser ut over Weano Red,
Hancock og Joffre juvene. På kanten av Weano Gorge
kan man følge en tursti som går til Handrail Pool. Øst i
parken ligger de røde stenene i Dales Gore og kaskadene
av Fortescue Falls. Det unike dyrelivet her inkluderer
Australsk hønsehauk, ringhaleøglen og ørkentrefrosk.

Dag 22: Karijini National
Park
I dag har dere en hel dag til å utforske den spennende
nasjonalparken Karijini. Gå på tur og utforsk de
slyngende juvene og bad i de krystallklare
ferskvannsbassengene og nyt synet av de flotte
fossefallene.

Dag 23: Karijini - Port
Hedland (316 km)
I dag bærer turen videre mot Port Hedland og dere
kjører via den lille byen Roebourne. Byen var en gang i
tiden regionens administrative sentrum, men i dag er
befolkningstallet under 1500 og har derfor havnet i



Se emuer
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skyggen av andre større og mer innflytelsesrike byer.
Dere fortsetter til Port Hedland som er inngangsporten
til Australia's massive jernåre og er et viktig eksportsted
for regionen Pilbara.

Dag 24: Port Hedland -
Broome (604 km)
I dag venter nok en 'monster-etappe' på over 600
kilometer og det anbefales at dere starter tidlig. Dere
kjører på the Great Northern Highway, parallelt med det
Indiske Hav og 'Eighty-Mile Beach', og tar dere gjennom
the Great Sandy Desert. Dere ankommer Broome, som er
kjent for sine naturskjønnheter, vakre strender og det
nydelige, glitrende Indiske Havet.

Dag 25: Broome - Darwin
I dag er dette fantastiske eventyret i Vest-Australia over
og dere reiser fra Broome og ankommer Norge i morgen.

Dag 26: Ankomst Norge

I dag lander dere i Norge, og et fantastisk og
uforglemmelig eventyr er over.
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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
63 448,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
63 398,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
63 198,00 NOK

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

Apollo 4WD Adventure Camper
57 998,00 NOK

RedSands Premium 4WD Camper
53 598,00 NOK

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

Apollo 4WD Adventure Camper
65 348,00 NOK

RedSands Premium 4WD Camper
56 998,00 NOK

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

Apollo 4WD Adventure Camper
63 698,00 NOK

RedSands Premium 4WD Camper
53 748,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
22 netter på hotell
21 dagers Fullsize billeie inkl. forsikring

Prisen inkluderer ikke:
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Reiseforsikring
Turer og transfers som ikke er nevnt i programmet
Måltider med mindre annet er opplyst
Visum (les mer på https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Innreisetillatelse
Vaksiner (kontakt egen lege)

Oppgradering av flyreisen til Economy og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 6.950,- (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 24.300,- (tillegg til prisen pr. person)

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
2 netter på hotell i Perth
21 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr

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?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

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

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/bilferie-i-vest-australia-76655?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/bilferie-i-vest-australia-76655%3E

