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Dra på en spennende tur down under og opplev noen av
Australias både kjente og gjemte perler. På denne reisen skal
dere få oppleve Great Barrier Reef, Uluru og Kings Canyon, og
en luftballongtur i Adelaide.
Herfra starter deres bilferie, som tar dere videre til Flinders
Range og vinområdet Barossa Valley, samt en lang rekke
idylliske kystbyer.
Den kulturelle metropolen, Melbourne, skal dere også få erfare,
og derfra en helt unik tur til øya som er bebodd av pingviner -
Phillip Island. Herfra går turen nordover gjennom flere hyggelige
byer, og frem til Sydney med sitt ikoniske operahus.
Denne reisen er uten tvil en perfekt reise for dere som ønsker å
oppleve mest mulig av fantastiske Australia!

Heldagstur til Great Barrier Reef

Nyt noen dager på utrolige Thala Beach Nature
Reserve

Opplev den røde sanden mellom tærne i Red Centre

Bli imponert av Uluru og solnedgangen over
"steinen"

Kom tett på de søte dvergpingvinene på Phillip Island

La deg overraske av kritthvit sand ved Jervis Bay

Se de "3 søstre" i Blue Mountains

Utforsk Sydney på sykkel

https://www.benns.no/oseania/australia/great-barrier-reef
https://www.benns.no/oseania/australia/flinders-ranges
https://www.benns.no/oseania/australia/flinders-ranges
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Dag 1: Reise fra Norge til
Australia
Dere flyr fra Norge mot Cairns i Queensland, hvor det
blir en mellomlanding underveis.

Dag 2: Ankomst til Cairns
og transport til Port
Douglas
Dere ankommer Cairns tidlig om morgenen. Det
arrangeres transport til Port Douglas, hvor dere har hele
3 netter på herlige Thala Beach Nature Reserve.

Dag 3-4: Port Douglas |
Thala Beach Nature
Reserve
Syd for Port Douglas bor dere på det enestående Thala
Beach Natur Reserve. Resorten er bærekraftig, og ligger
på et privat landområde mellom Cairns og Port Douglas
direkte ut mot korallhavet. Her er dere også tett på
fantastiske naturopplevelser ved Great Barrier Reef, og i
nærheten av urskogen Daintree Rainforest.

KLIKK HER og les mer om det skjønne Thala Beach
Nature Reserve

Dag 5: Cairns - Ayers Rock
I dag forlater dere Thala Beach Nature Reserve og Port
Douglas-området. Det er transport fra hotellet og Port

/oseania/australia/cairns
/oseania/australia/queensland
https://www.benns.dk/oceanien/australien/queensland/thala-beach-nature-reserve
https://www.benns.dk/oceanien/australien/queensland/thala-beach-nature-reserve
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Douglas til Cairns flyplass, hvor dere tar morgenflyet til
Australias hjerte, Red Centre, til Ayers Rock. Det er en
kort kjøretur fra flyplassen ved Ayers Rock til hotellet
deres.

Dag 6: Ayers Rock |
Utflukt til Uluru ved
solnedgang
Dere har mulighet for en rolig start på dagen, og dere har
god tid til å slappe litt av på hotellet, før dere skal på en
interessant utflukt til Uluru.

Utflukt til Uluru (Ayers Rock) ved solnedgang

Midt på ettermiddagen blir dere hentet på hotellet, for å
reise på en spennende 5-timers utflukt. Etter en kort
kjøretur er dere fremme ved inngangen til Uluru Kata
Tjuta nasjonalpark. Herfra er det kun et spørsmål om
minutter før Uluru (Ayers Rock) reiser seg monumentalt
med sine 348 meter i høyden fra det ellers røde og flate
landskapet.

Det første stoppet på turen gir dere mulighet for å ta de
første bildene av det imponerende synet. Med Uluru rett
foran dere, er det en opplevelse å kjøre nærmere og
nærmere. Ved det neste stoppet har dere mulighet til å
gå en tur (1 km hver vei) langs Mala Walk ved foten av

Uluru og ut til den berømte Kantju Gorge. Guiden
forteller underveis om Mala-folket og deres seremonier.

Dere fortsetter kjøreturen rundt Uluru, og neste stopp er
en kort gåtur fra Kuniya Walk og inn til Mautitjulu
Waterhole, et delvis permanent vannløp beliggende tett
på steinen. Her hører dere skapelseshistoriene om Liru
(giftig slange) og Kuniya (pyton). Dere kommer også til å
se gammel kunst på klippene, og lære hvordan Uluru var
og er et viktig sted for aboriginerne.

Herfra går turen til det nye utsiktsområdet, Talinguru
Nyakunytjaku, hvor dere ser landskapet i
panoramaperspektiv - inkludert hele Uluru og Kata Tjuta
(The Olgas klippene) i bakgrunn. Dere har mulighet til å
nyte et glass musserende vin, mens dere ser solen gå ned
bak Uluru og forsvinne i horisonten. Etterpå er turen
over, og dere blir kjørt tilbake til hotellet.

Dag 7: Ayers Rock -
Adelaide
I dag flyr dere fra Ayers Rock til byen Adelaide i sørlige
Australia. Ved ankomst i Adelaide, skal dere selv sørge
for å komme fram til hotellet, hvor dere skal bo de neste
2 nettene.



Snorkling på Great Barrier Reef. Foto: Queensland Tourism
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Dag 8: Adelaide
Adelaide er Australias 4. største by, med cirka 1,2
millioner innbyggere - og er kjent for sine mange
festivaler. Adelaide er ikke en storby som Sydney og
Melbourne, men byen har sin helt egen sjarm med mange
idylliske parker og brede sykkelstier. Dessuten ligger
byen vakkert til, omringet av fjell mot øst og flotte
strender i vest. Adelaide er også kjent for å huse flere fine
regjeringsbygg, og for å være et av landets finansielle
knutepunkt. Alt sammen finner du i sentrum.

Ved vannet ligger den hyggelige forstaden Glenelg, hvor
man kan ta en gammel trikk fra Victoria Square i
sentrum.

Dag 9: Adelaide - Flinders
Ranges (456 km)
I dag starter en ny etappe av deres Australia-tur. Dere
henter bilen deres på utleieselskapets kontor, hvor dere
er klare til å kjøre ut på eventyr rundt i det sydøstlige
Australia.

200km nord for Adelaide ligger Flinders Range
nasjonalpark, som er en 400 km lang fjellkjede med
knallrøde og robuste klipper, hulemalerier, rikt dyreliv og
store kløfter - et helt utrolig flott område. Her skal dere
bo på Ikara Safari Camp, hvor dere kan glede dere til en

fantastisk opplevelse. Her kan dere bo under den flotte
stjernehimmelen, og bo i luksuriøse omgivelser i form av
store telt.

Dag 10: Flinders Ranges
Dere har dagen til å dra på opplevelser i Flinders Ranges.
Det mest kjente området her i Wilpena Pund i den
sydlige delen, hvor dere finner et massivt platå, som er
formet som et amfiteater omringet av 1000 meter høye
fjell. Veien til Wilpena Pound er asfaltert, mens resten av
parken har grus- og jordveier. Utenfor den store
fjellkransen gror det stort sett ikke noe, mens alt inne i
Wilpela Pound er grønt og frodig. Av uforklarlige årsaker
regner det mer innenfor enn utenfor.

Dag 11: Flinders Ranges -
Barossa Valley (398 km)
Er dere glad i vin, vet dere at Australia lager noe av den
beste vinen. Cirka 50 km nordøst for Adelaide ligger
Australias mest berømte vingårder i dalen Barossa
Valley, som strekker seg over 30 km. Området er et av
mange vinprodusenter i det sydlige Australia. Barossa
Valley er spesielt kjent for den søte Shiraz, som på grunn
av den lange og varme sommeren er rik på sukker.



Daintree Rainforest
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På vingårdene i området er det mulighet for å få
omvisning og innsikt i metodene rundt produksjonen av
de verdenskjente vinene. De fleste vingårder tilbyr også
smaksprøver, så dere finner den perfekte vinflasken.

Dag 12: Barossa Valley -
Robe (335 km)
I dag skal dere kjøre videre til Robe. Robe har en
spennende kombinasjon av historiske bygninger, hav og
fiskebåter. Robe er en svært hyggelig by, hvor det er
mange strender man kan nyte dagen på. Besøk f.eks. den
17 km. lange "Long Beach".

Dag 13: Robe - Port Fairy
(284 km)
I dag kommer dere til den sjarmerende fiskebyen Port
Fairy. Gå en tur langs vannet og se fiskerne komme
tilbake med dagens fangst. Dere kan også dra på en
seiltur til Lady Julia Percy Island, hvor en selkoloni bor.
Hvis dere er heldige, kan dere også se hvaler i
vintermånedene.

Dag 14: Port Fairy - Lorne
(229 km)
Dere kjører fra Port Fairy mot Lorne, og vi anbefaler at
dere stopper ved Otway nasjonalpark. Her kan dere
komme opp i tretoppene langt over bakken. I Otway
National Park kan dere gå langs turstier og nyte den
vakre utsikten, langt over bakken og nærme tretoppene.
Erskine Falls ligger heller ikke langt fra Lorne, og er
absolutt også verdt et besøk.

I Lorne kan man nyte den deilige stranden, fiske eller
bare gå rundt i byen.

Dag 15: Lorne - Melbourne
(142 km)
I dag skal dere kjøre til den multikulturelle metropolen
Melbourne. Det er mange forskjellige nasjonaliteter som
har satt sitt preg på byen, noe som gjør Melbourne til en
sann kulturby. Parkér bilen og ta trikken, for å få en
fornemmelse av byen.

Dag 16-17: Melbourne



Alice Springs
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Dere har hele dagen i den spennende byen, Melbourne.
Besøk noen av de mange kirkene som ligger rundt
omkring, som for eksempel den mest kjente kirken, St.
Paul's Cathedral, som ligger rett ved siden av den flotte
togstasjonen, Flinders St. Station. Ellers anbefaler vi også
at dere besøker Fitzroy Gardens," The Shrine of
Remembrance", Queen Victoria Market.

Ønsker dere å se byen i høyden, bør dere ta turen opp i
Eureka Tower. Her vil dere få en unik utsikt over
Melbourne.

Dag 18: Melbourne -
Phillip Island (142 km)
I dag går turen til Phillip Island, som byr på noe helt unikt
som de fleste av oss drømmer om å få oppleve -
pingviner! Når mørket faller på vrimler stranden med
små pingviner som etter en lang dags reise i havet,
vender tilbake til deres unger som står på stranden og
venter på dem. En helt spesiell opplevelse.

Dere får være med på en helt ny "underground viewing
experience", hvor dere, uten å forstyrre pingvinene, får
oppleve dem på nært hold, samtidig som en 'ranger' vil
fortelle dere om pingvinøya.

Dag 19: Phillip Island -
Bairnsdale (276 km)
I dag forlater dere vakre Philip Island og kjører mot
Bairnsdale. Bairnsdale er det ideelle utgangspunktet for
å utforske det enorme Gippsland Lakes, Mitchell-elven
og de omkringliggende skogene.

Dag 20: Bairnsdale -
Merimbula (272 km)
Dere kjører lenger nord til Merimbula. Hvis dere reiser til
Merimbula mellom slutten av september og slutten av
november, anbefaler vi at dere ta en båttur, da det er stor
mulighet for å se pukkelhvaler. Dere kan også dra på
stranda, eller besøke Ben Boyd nasjonalpark.

Dag 21: Merimbula - Jervis
Bay, Paperbark Camp (337
km)
Dere kjører videre til Jervis Bay, hvor dere finner fine



Uluru (Ayers Rock)
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hvite strandstrender. Dere skal bo på Paperbark Camp.
Det er eierne, Jeremy og Irena Hutchings, som sammen
med familien driver stedet, som er en av de mest
luksuriøse campingmulighetene i Australia. Stedet
fokuserer på øko-turisme. Campen tilbyr en helt unik
blanding av god mat og vin, og en hyggelig atmosfære
midt i bushen. Alt i alt er dette en spennende oase for å
oppleve naturen.

Dag 22: Jervis Bay
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.

Dag 23: Jervis Bay - Blue
Mountains (Katoomba)
(260 km)
Dere kjører 260 km videre til de imponerende Blue
Mountains. Det meste er sentrert rundt den største
byen, Katoomba, som ligger på en klippekant med en
imponerende utsikt utover de grønnblålige fjellene. I
utkanten av Katoomba står 3 store sandsteinsøyler på

rekke utover klippekanten. Disse kalles for "Three
Sisters", og via en liten bro er det mulig å komme ut på
den første søylen. Herfra kan man gå på naturskapte
trapper ned den lange veien til bunnen av dalen.

Man kan også ta en tur med Scenic Railway, som er
verdens bratteste gruvebane. Før i tiden transporterte
den spesialbygde vognen gruvearbeidere til og fra en
kullgruve 400 meter nede i den nesten loddrette
klippeveggen. I dag er det turister som blir transportert i
vognen langs den 45 grader bratte jernbaneforbindelsen.
Og selv om man er trygt lukket inne i et gitter, holder
man seg godt fast når vognen kjører avsted.

Dag 24: Blue Mountains -
Sydney (102 km)
Turen går nå mot storbyen Sydney, som nok også er
Australias mest berømte by. En fantastisk kosmopolitisk
verdensby med vakre strender, ikoniske bygninger,
historiske landemerker, prisvinnende restauranter og en
levende kultur- og underholdningsscene. Sydney har noe
for alle og enhver. En vaskeekte drømmedestinasjon med
et vell av muligheter.

Det er også i dag dere skal levere bilen. Heretter kan
dere ta turen til Sydney Harbour, og se Harbour Bridge
og Sydney Opera House - et imponerende syn. Gå rundt i
området ved Circular Quay og sug inn den hyggelige

/oseania/australia/blue-mountains
/oseania/australia/blue-mountains
/oseania/australia/sydney
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atmosfæren med den livlige fergetrafikken og de mange
kaféene og restaurantene, som perler på en snor ligger
langs havnefronten helt ut til operahuset.

Byens sentrum ser, om mulig, enda mer imponerende ut
fra sørsiden, så ta evt. en av fergene til Cookatoo Island
eller Watson Bay, og nyt det enestående synet.

The Rocks

The Rocks er Sydneys eldste og mest historiske område,
og her finner man fremdeles noen av husene fra 1788, på
den tiden de britiske straffefangerne kom til Australia.
Området er i dag veldig sjarmerende med mange puber,
kaféer og hoteller.

Nær The Rocks, på den andre siden av veien som fører
over til Harbour Bridge, ligger Millers Point og Sydney
Observatory. Et vakkert sted med en uforlignelig utsikt
til Harbour Bridge. I dette området finner dere også en
rekke av de gamle bryggeanleggene, som i dag er
fullstendig renoverte og tjener dels som fasjonable
bygninger og dels som et område med kaféer og
fremragende restauranter. Et ganske spennende og
sjarmerende sted å oppleve på egen hånd.

Darling Harbour

Sydneys store fornøyelsesområde ligger i Darling
Harbour. Før i tiden var området kjennetegnet av rustne
jernbanespor og bolverk, men en fremsynt byplan
omdannet stedet til et dynamisk og livlig område, fylt

med museer, motebutikker, superlekre restauranter og
underholdning.

Området, som er knyttet til den idylliske
havnepromenaden, ble oppkalt etter den tidligere
guvernøren i New South Wales, og har noe for alle og
enhver: Her finner dere Australias nasjonale maritime
museum, Wild Life Sydney Zoo og Sea Life Sydney
Aqarium. Det er bare en 10 minutters gange til byens
andre store attraksjoner, som The Rocks, operahuset og
Circular Quay.

Royal Botanic Gardens

Byens grønne lunge er Royal Botanic Gardens. En stor
park i nærheten av operahuset med en fantastisk utsikt
til landemerket. En frodig oase med palmer, eksotiske
planter og grønne, velpleide gressplener, hvor både
lokale og turister slikker sol, har piknik, og nyter den
flotte utsikten og stillheten.

Dag 25: Sydney -
Halvdagstur: Sydney
Classic Cycle tour
I dag skal dere på en fire timers sykkeltur rundt omkring i
Sydney. Her blir dere tatt med rundt til de mest ikoniske
severdighetene i byen, sammen med en guide som
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underveis forteller om de forskjellige attraksjonene dere
passerer på to hjul.

Se operahuset, Sydney Harbour Bridge, Darling Harbour,
the Royal Botanic Gardens, Hyde Park, the Anzac War
Memorial, Chinatown, Sydney Tower, Parliament House,
Museum of Contemporary Art, Art Gallery of NSW, og
over 30 andre attraksjoner! Dere har et kort stopp på en
hyggelig pub ca. halvveis. Turen avsluttes omkring kl.
14.30 ved The Rocks.

Dag 26: Sydney - Dagen på
egenhånd
I dag har dere hele dagen på egenhånd til å nyte det
pulserende bylivet i Sydney, og få med dere de siste
opplevelsene før hjemreisen begynner.

Dag 27: Avreise fra Sydney
Etter mange dager fylt med minneverdige opplevelser,
reiser dere i dag fra Australia og setter kursen mot Norge
igjen.

Dag 28: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge etter en fantastisk bilferie, full av
spennende opplevelser.
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Reiseperiode November - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
53 798,00 NOK

Premium
64 098,00 NOK

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

Standard
52 898,00 NOK

Premium
63 898,00 NOK

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

Standard
58 698,00 NOK

Premium
69 798,00 NOK

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

Standard
53 898,00 NOK

Premium
64 998,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
58 098,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
59 298,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
57 698,00 NOK

Prisen inkluderer:
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Fly Oslo - Cairns - Ayers Rock - Adelaide / Sydney - Oslo inkl. skatter og avgifter (avreise fra andre
flyplasser mot et tillegg i pris)
25 netter på hotell
Leiebil i 16 dager inkl. forsikringer og enveisleie
Transport t/r flyplass - hotell i Port Douglas
Halvdagstur ved Ayers Rock med solnedgang
2 x frokost og 2 x lunsj på Ikara Safari Camp
1 times utflukt med pingviner på Phillip Island
2 x frokost og 2 x lunsj på Paperbark Camp
Guidet sykkeltur i Sydney

Prisen inkluderer ikke:

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

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 24 300
Oppgradering til Business Class: fra kr. 52 100

Merk:
Ved reise rundt jul/nyttår må det forventes en høyere pris. Kontakt oss for mer informasjon.

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 Oslo - Cairns - Ayers Rock - Adelaide / Sydney - Oslo inkl. skatter og avgifter (avreise fra andre
flyplasser mot et tillegg i pris)
Transport t/r flyplass - hotell i Port Douglas
3 netter på hotel i Port Douglas
2 netter på hotell ved Ayers Rock
16 dagers leie av bobil
Ubegrenset km

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
3 netter på hotell i Sydney
Guidet sykkeltur i Sydney

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuell tips/driks
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                

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/australias-enestaende-hoydepunkter-8477?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/australias-enestaende-hoydepunkter-8477%3E

