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Bli med på en rundreise i det sørlige og sentrale Australia, hvor
alt går på skinner, bokstavelig talt. Storbyopplevelser, natur- og
kulturopplevelser flettes sammen av en togreise med to
legendariske tog: The Indian Pacific og The Ghan. Denne reisen
komplimenterer Australias unike kombinasjon av urgammel
kultur, unik flora, fauna og det moderne kosmopolitiske universet,
sammen med ikoniske landemerker.

Reisen starter i Sydney, som er rik på kultur og full av historie,
slående arkitektur og berømte attraksjoner. Toget, Indian Pacific,
tar dere med sør i Australia, hvor Adelaide og dyreparadiset
Kangaroo Island venter på dere. The Ghan tar dere gjennom
outbacken, og til The Top End med Darwin og Kakadu
nasjonalpark.

Besøk Jørn Utzons operahus i Sydney

Ta Indian Pacific-toget fra Sydney til Adelaide

Nyt god mat og vin i kulinariske Adelaides

Kom tett på Australias dyreliv på Kangaroo Island

Stig ombord på The Ghan-toget fra Adelaine til
Darwin

Stå under fossefall og svøm i billabongs i Kakadu
nasjonalpark

Se urgamle hulemalerier ved Ubirr og Nourlangie
Rock



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Sydney
Det er avreise fra Norge. Dere flyr mot Sydney med en
mellomlanding underveis.

Dag 2: Ankomst Sydney
Dere ankommer Australias største by, hvor dere skal
tilbringe de første dagene av deres Australske eventyr.
Når bagasjen er mottatt, går turen direkte til hotellet
deres i Sydney. Dere reiser selv fra flyplassen til hotellet.

Dag 3 - 4: Sydney
Sydney er Australias største og mest kjente by. Dette er
en spennende verdensby som har alt - vakre strender,
ikoniske bygninger, historiske landemerker, prisvinnende
restauranter og en levende kultur- og

underholdningsscene. Mulighetene er nesten uendelige,
og her finnes det noe for enhver smak og lommebok.

Mange starter med å besøke Sydney Harbour hvor dere
finner byens mest ikoniske syn, nemlig operahuset, som
imponerer med sin vakre arkitektur. Operahuset, som ble
innviet i 1973, er utvilsomt byens største attraksjon. Her
kan dere nyte atmosfæren og utforske de mange kafeene
og restaurantene som ligger som perler på en snor langs
havnefronten.

Av andre attraksjoner i Sydney kan vi anbefale:

The Rocks - Sydneys eldste historiske område
Darling Harbour - Sydneys forlystelsesområde
Royal Botanic Gardens - byens botaniske hage,
spekket med unik flora
Byens strender - blant annet Bondi Beach og Manly
Beach

Dere bestemmer selv om dere vil bruke dagene på
spennende restauranter, avslappende strandliv, moderne



Sydney med operahuset og Harbour Bridge
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muséer og arkitektur, eller dykke ned i byens historie -
eller en bit av alt.

Dere kan også benytte dere av ulike utflukter i Sydney,
blant annet en guidet sykkeltur til byens mest spennende
attraksjoner, cruise i Sydneys havn, eller bli med og se
kenguruer i morgentimene og gå tur i Australias
eksotiske bush-områder. Du kan lese mer om våre
utflukter her.

Standard overnatting: Travelodge Sydney Hotel
Superior overnatting: Rydges World Square Sydney

Dag 5: Sydney - Adelaide
med Indian Pacific
I dag er det klart for avgang for den usedvanlige
opplevelsen. Dere skal reise med det legendariske toget,
Indian Pacific, fra Sydney til Adelaide, som er første del
av den berømte togreisen, som tar dere helt til Perth i
vestlige Australia.

Toget forlater Sydney kl. 15.00 og 24 timer senere
ankommer dere Adelaide.

Indian Pacific: Sydney - Adelaide

Landskapet vest for Sydney er dominert av
eukalyptusskog, landbruksområder og noen av landets

mest kjente fjell, som Flinders Ranges. På denne
strekningen passerer dere også flere nasjonalparker. Den
fantastiske togreisen kan nytes med enten gold eller
platinum service.

Indian Pacific Gold Service

Gold Service er en populær klasse ombord på Indian
Pasific, og det er ikke uten grunn. Her får dere en privat
dag/sovekabin med lekker mat og drikke inkludert i
prisen. Her er det masse plass til å strekke ut beina, og
slappe helt av i intime omgivelser.

GOLD fordeler inkludert:

Stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
All Inclusive spising i Queen Adelaide Restaurant
All Inclusive australsk vin, øl, drinker og
mineralvann
All Inclusive "Off Train" utflukter og korte stopp
50kg bagasje pr. gjest

Indian Pacific Platinum Service

Platinum Service gir gjestene den mest luksuriøse
transkontinentale opplevelsen, som Australia tilbyr. Med
omgivelser i luksusklassen, samt tilhørende fordeler, er
gjestene sikret en opplevelse utover det vanlige.



Sydney
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Det første som slår en, når man går ombord og kommer
inn i kabinen er den store plassen til rådighet - nesten
dobbelt så stor som kabinen på Gold Service. Om dagen
konverteres kabinen til en behagelig liten stue med et
bord og to ottomaner.

Platinum fordeler inkludert:

Store kabiner med toalett og bad
All Inclusive spising i den eksklusive Premium Club
bar
All Inclusive australsk vin, øl, drinker og
mineralvann
Dør som kan låses, med stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
Store panoramavinduer
Gratis transfer til/fra hotellet hvis man bor
innenfor en 50 kilometers avstand til terminalen
Frokost serveres i kabinen hvis ønskelig
Forfriskninger servert i kabinen
75kg bagasje pr. gjest

For Gold- og Platinumgjester er det inkludert frokost,
2-retters lunsj og 3-retters middag, og drikkevarer nevnt
ovenfor.

Dag 6: Indian Pacific |
Stopp i Broken Hill |
Adelaide
Om morgenen ankommer toget til Broken Hill i det
vestlige New South Wales, like på grensen til
Sør-Australia. Her blir det tid til å strekke beina, og gå en
kort tur til Line of Lode Lookout And Miners Memorial.

Line Of Lode Lookout And Miners Memorial

Miners Memorial er en hyllest til flere enn 800
minearbeidere, som siden 1883, da minedriften startet,
har dødd under arbeidet i Broken Hill. Minnesmerket
ligger på en 54 meter høy bakketopp, kalt Line of Lode
Lookout. Her er det god utsikt over området, byen
Broken Hill, den uendelige outbacken og solen som
svever i horisonten.

Den tosidede Miners Memorial skulpturen er åpen i
midten, hvor besøkende kan gå igjennom og se navnene
på de omkomne minearbeiderne. Miners Memorial er et
viktig minne for byen og Broken Hills minehistorie.

Trades Hall i Broken Hill

Hvis tiden tillater det, så kan dere evt. besøke Trades
Hall, som ligger i en av de første gatene i byen. Storslåtte
Trades Hall er uten tvil byens flotteste og historiske,
mest betydningsfulle bygning. Bygget er et fantastisk



Vivonne Bay, Kangaroo Island. Foto: South Australia Tourism
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eksempel på victoriansk arkitektur. Den flotte bygningen
var hovedkvarteret for Broken Hills kamp for bedre
vilkår for minearbeiderne. Fagforeningsfolk kjempet
lenge og hardt for at forbedre arbeidsforholdene i
minene, og den første store suksessen kom i 1920, da de
ble "first movers" i Australia for en 35-timers uke for
minearbeiderne.

Dere ankommer etter planen til Adelaide kl. 15.00. Har
dere kjøpt Platinum service på Indian Pasific er det
transfer til deres valgte hotell i Adelaide. Ellers er
transporten til hotellet på egen regning. Resten av dagen
kan dere gjøre hva dere vil.

Dag 7: Adelaide -
Kangaroo Island
Dere blir hentet på hotellet om morgenen av Kangaroo
Island Sealink, og deres 2 dagers eventyr kan begynne.
Minibussen kjører dere gjennom det vakre landskapet til
Cape Jervis, hvor fergen venter. Seilturen til Kangaroo
Island tar 45 minutter, og i den andre enden, venter
deres guide og buss.

Så lenge været og tiden er på deres side, får dere sjansen
til å oppleve en av øyens aller beste strender. Hvis ikke,
vil første offisielle stopp på turen være ved Clifford's
Honey Farm, hvor dere vil bli introdusert til
honningproduksjonen, og smake på produkter laget av

honning, som f.eks. honningis.

Etterpå nærmer det seg lunsjtid, og dette deilige
2-retters måltidet nytes på herlige Vivonne Bay Bistro
nær Seal Bay. Etter lunsj, besøker dere Seal Bay hvor
dere vil bli guidet gjennom bukten, hvor dere vil finne en
stor koloni av ville og sjeldne australske sjøløver. Senere
på ettermiddagen får dere en omvisning på Raptor
Domain, hvor rovfugler viser deres ferdigheter i luften,
og skaper et facinerende show.

Dyreopplevelsene fortsetter i Kingscote, hvor dere
vitner pelikanter bli matet, samtidig som dere hører om
de vidunderlige rosa fuglene. Heretter tar bussen dere
tilbake til hotellet.

Dagens høydepunkter:

Clifford Honey Farm
Seal Bay med ville sjøløver
Pelikaner i Kingscote

Dag 8: Kangaroo Island -
Flinders Ranges - Adelaide
På morgenen hentes dere på hotellet og kjøres til Emu
Ridge Eucalyptus Oil Destillery, en annerledes
virksomhet som lager eukalyptusprodukter fra



Restaurant om bord på The Ghan
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bæredyktige prinsipper.

Etter en liten smaksrunde går turen videre til Kangaroo
Island Wildlife Park, hvor dere kan mate kenguruer, ta en
selfie med en koala, og få en guidet tur i den flotte dyre-
og naturparken. Etterpå drar dere til Hanson Bay, for å se
ville koalaer i eukalyptustrærne.

Så er det tid for lunsj og avslapning. Etter lunsjgår turen
til øyens vestligste punkt, hvor den store nasjonalparken,
Flinders Chase, ligger. Flinders Chase nasjonalpark er en
av Australias første og største nasjonalparker. Her møter
dere helt uberørt og utemmet villmark, og den tykke
eukalyptusvegetasjonen er hjemstedet til flere sjeldne
dyrearter som kan være utryddet på fastlandet.

Her vil dere oppleve unike trær, planter, og en kystlinje
med flotte fjell. Dere går tur langs den robuste kystlinjen,
blant de enorme Remarkable Rocks og den utrolige
klippeformasjonen, Admiral's Arch. Her kan dere ta
bilder, som potensielt kan bli fantastiske.

Ved Admiral's Arch finner dere en større koloni av
pelsseler, som bader eller soler seg på klippene. Etter
besøket, kjører bussen mot øyens østside, mot
Penneshaw, hvor dere skal ta fergen tilbake til Adelaide.
Dere har god tid til å spise middag i Penneshaw (ikke
inkludert) før fergen går. Forventet ankomst til hotellet
deres i Adelaide er ca. kl. 23.00.

Dagens høydepunkter:

Emu Ridge ekualyptusolje-destilleri
Kangaroo Island Wildlife Park
Hanson Bay og ville koalaer
Flinders Chase nasjonalpark med
klippeformasjonene
Remarkable Rock og Admiral's Arch

Dag 9: Adelaide - Darwin
med The Ghan-toget
I dag fortsetter togeventyret med det verdenskjente
toget "The Ghan", som forbinder den nordlige delen av
Australia med den sørlige, på den 3-dagers lange reisen
fra Adelaide til Darwin. Det er avgang fra Adelaide til
middag, og hvis dere har kjøpt Platinum Service på The
Ghan, blir dere hentet på hotellet. Ellers reiser dere selv
til togstasjonen.

Turen på langs av det enorme kontinentet er nesten
3000 kilometer lang og tar hele tre dager, men dere skal
bare ta halve turen og går av i Alice Springs, midt i
Australias røde navle, Red Centre.

The Ghan går fra Adelaide kl. 12.15, og dere overnatter i
kupeen deres på det historiske toget, som byr på god
service og alt dere ønsker av mat og drikke. Vel om bord
på The Ghan er det bare å lene dere tilbake og nyte den
vakre naturen som utspiller seg utenfor vinduet deres



The Ghan i den øde outbacken i Australia

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

The Ghan

Denne legendariske transkontinentale togreisen går fra
Adelaide i syd til Darwin i nord, via Alice Springs i Red
Centre. Toget er oppkalt etter afghanske kameldrivere
som krysset kontinentet via denne ruten.

Det australske landskapet er varierende, og dette ser
dere med egne øyne når dere ser alt fra åpne vidder ved
Adelaide Plains, til de majestetiske fjellene ved Flinders
Range, den røde sanden og den koboltblå himmelen i
Australias hjerte, Red Centre.

Reisen er facinerende med svært god service, uansett
hvilken klasse man har valgt.

The Ghan Gold Service

Gold Service er en populær klasse ombord på The Ghan,
og det er ikke uten grunn. Her får dere en privat
dag/sovekabin med lekker mat og drikke inkludert i
prisen. Her er det masse plass til å strekke ut beina, og
slappe helt av i intime omgivelser.

GOLD fordeler inkludert:

Stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
All Inclusive spising i Queen Adelaide Restaurant
All Inclusive australsk vin, øl, drinker og
mineralvann

All Inclusive "Off Train" utflukter og korte stopp
50kg bagasje pr. gjest

The Ghan Platinum Service

Platinum Service gir gjestene den mest luksuriøse
transkontinentale opplevelsen, som Australia tilbyr. Med
omgivelser i luksusklassen, samt tilhørende fordeler, er
gjestene sikret en opplevelse utover det vanlige.

Det første som slår en, når man går ombord og kommer
inn i kabinen er den store plassen til rådighet - nesten
dobbelt så stor som kabinen på Gold Service. Om dagen
konverteres kabinen til en behagelig liten stue med et
bord og to ottomaner.

Platinum fordeler inkludert:

Store kabiner med toalett og bad
All Inclusive spising i den eksklusive Premium Club
bar
All Inclusive australsk vin, øl, drinker og
mineralvann
Dør som kan låses, med stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
Store panoramavinduer
Gratis transfer til/fra hotellet hvis man bor
innenfor en 50 kilometers avstand til terminalen
Frokost serveres i kabinen hvis ønskelig



Sovekupé om bord på Indian Pacific
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Forfriskninger servert i kabinen
75kg bagasje pr. gjest

For Gold- og Platinumgjester er det inkludert frokost,
2-retters lunsj og 3-retters middag, og drikkevarer nevnt
ovenfor.

Dag 10: The Ghan | Stopp i
Marla | Stopp i Alice
Springs
Marla ligger 2/3 av veien mellom Adelaide og Alice
Springs, og toget ankommer Marla ved soloppgang.
Dette lille stedet har færre enn 100 innbyggere, og dere
er velkomne til å strekke på beina, mens solens varme
stråler lyser opp outbacken og inviterer til en ny dag. Her
kan dere nyte en rykende kopp kaffe, sammen med litt
frokost.

Ombord på toget igjen, kan dere se solen smyge opp på
himmelen, eller nyte en ekstra time med avslapning.
Brunch serveres fra kl. 10.00, før toget kjører videre mot
Alice Springs i nord.

Alice Springs

Toget stopper fire timer i Alice Springs, hvor dere får god
tid til å bli kjent med dette spesielle stedet midt i
Australia. Outbacken i hjertet av dette landet er et
magisk sted, hvor viktige elementer som flora, fauna og
innfødt kultur er forsterket. Dere har muligheten til å dra
på en utflukt til Simsons Gap-området, som er et
spennende sted å utforske ved Alice Springs. Området
har en stor samling av Mulga-trær, som tilhører den
australske outbacken, da Simpson Gap har mer enn 40
sjeldne plantearter.

Her kan dere nyte en gåtur, hvor dere går forbi innfødte
planter og trær som f.eks. Ghost Gums, som
kjennetegner sentral-Australia.

Simpsons Gap er kjent som Rungutjirpa for aboriginerne,
og var det mytologiske hjemmet til en gruppe gigantiske
Goanna's (firbente forfedre). Flere av aboriginernes
drømmer og historier krysser denne åndelige plassen.
Nyt roen og freden, mens dere ser de røde veggene gløde
fra reflektert sollys, som skaper et fantastisk syn av
skarpe former og sterke farger.

Etter stoppet i Alice Springs fortsetter The Ghan videre
mot nord til Darwin.

Dag 11: The Ghan | Stopp i
Kathrine | Darwin



Flinders Ranges
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Toget stopper i Kathrine, hvor det er mulighet for å bli
med på en herlig båtutflukt i Kathrine Gorge-kløften.

Kathrine Gorge

På et avslappet minibåtcruise vil dere først oppleve First
Gorge, hvor guiden vil fortelle om stedet og dets historie,
mens båten glir behagelig over vannet, og dere nyter
sandstensklippenes imponerende former og farger.

Underveis kan dere lytte til at guiden forteller om
skapelsen og betydningen av Kathrine Gorge for de
lokale aboriginerne - Jawoyn-folket.

Det vil være mulighet for å gå en kort tur til toppen av
First Gorge, hvor dere underveis kan se og bli betatt av
klippekunst, skapt av aboriginerne. Denne kunsten står
fortsatt støtt, selv etter eksponering av vær og vind
gjennom tusenvis av år. Hulemaleriene er tydelige bevis
på at Jawyon-folket har vært i området under istiden.

Etter utflukten til Kathrine Gorge fortsetter toget til
Darwin.

Darwin

Om ettermiddagen ankommer dere Darwin,
endestasjonen på deres episke togreise. Her vil dere ta
inn på et hyggelig hotell, hvor dere kan forberede dere på
de neste dagene med eventyr.

Dag 12: Darwin | Kakadu
nasjonalpark
Det er tidlig avgang fra hotellet i Darwin, og dere kjører
på Arnhem Highway, forbi store elver og vannsystemer
på vei inn til Kakadu nasjonalpark. Parken ligger 250
kilometer øst for Darwin og rommer 20.000
kvadratkilometer imponerende natur. Landskapet skifter
løpende mellom skarpe klipper, frodige områder,
elvebredder, våtområder og parker som huser en
overflod av dyr. I nasjonalparken finner du også
historiske og fredede områder med aboriginsk
klippekunst.

Dere kan besøke Warradjan Cultural Center for å se
utstillinger som skildrer aboriginernes tradisjoner i
Kakadu nasjonalpark. Dere kan også delta på et
minibåtcruise sammen med guide i Yellow Water
Billabong. Her kan dere kikke etter saltvannskrokodiller
og nyte det fargerike fuglelivet, som denne regionen er
kjent for. Etter lunsj stopper turen ved Nourlangie Rock,
hvor guiden tar dere med på tur for å se klippegalleriene,
dekket av historiske hulemalerier.

Dere har også mulighet til å bli med på en 50-minutters
flytur (ikke inkludert).

Aktiviteter inkludert: Warradjan Cultural Center og
minibåtcruise i Yellow Water Billabong
Måltider inkludert: lunsj



Adelaide
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Dag 13: Kakadu
nasjonalpark | Ubirr og
East Zalligator River |
Darwin
Denne morgenen er dere sammen med guiden og
sjåføren deres til Kakadu, og verdensarvområdet ved
Ubirr, hvor dere klatrer opp til aboriginernes gamle
klippekunstgallerier, som sies å være 20.000 år gamle.
Dere kommer også til et utsiktspunkt, hvor det er utsikt
over våtområdene. Dere vil også delta på et Guluyambi
Cruice på East Alligator River. En lokal aboriginer vil gi
dere et innblikk i kulturen deres, den lokale mytologien,
elvens rike næringskjede, og gi tips til å overleve i
"bushen". Med tillatelse fra lokalbefolkningen, har dere
mulighet til å gå i land i Arnhem Land. Her besøker dere
Marrawuddi Art Gallery, før dere drar tilbake til Darwin.

Aktiviteter inkludert: Guluyambi Cruise på East
Alligator River
Måltider inkludert: lunsj

Dag 14: Litchfield
nasjonalpark | Darwin

Litchfield nasjonalpark inneholder flere typiske Top
End-levesteder, som frodige monsunskoger,
termitthauger, utrolige klippeformasjoner og vannfall
med kaskader. Parken omkranser Tabletop Range, som
er et bredt sandsteinsplatå, omgitt av klipper.

Gjennom den grønne sesongen, dundrer enorme biter av
klippene ned, og skaper tropiske steinbassenger mange
meter ned. I den tørre sesongen flyter fossefallene mer
stille, noe som gjør vannhullene til en perfekt plass for en
frisk dukkert.

Parkens tradisjonelle eiere er Wagait Aboriginal folket,
og mange bor fortsatt i området. Turen går fra Stuart
Highway via byen Batchelor, til Litchfield nasjonalpark,
hvor vi besøker de mektigste fossefallene. Første stopp
er Florence Falls, hvor dere har mulighet til å legge ut på
en vakker vandring, hvor guiden forteller om
naturomgivelsene underveis. Det blir også mulig å bade,
hvis dere tar turen ned til bassenget ved foten av
fossefallet.

Vi drar videre til Tolmer Falls, hvor dere vil oppleve en
storslått utsikt til vannet, som kaskader ned til dype
vannhull på bunn av fossefallet. Endelig besøker vi Wangi
Falls med sitt krystallklare vann. Dette er et perfekt
basseng for en avslappende og nedkjølende svømmetur.
På turen tilbake til Darwin, gjør vi stopp i Howard Spring
Nature Park, hvor dere får mulighet til å mate
Barramundi fisk og skildpadder. Det blir en fin dag, med
potensiale til å ta en rekke facinerende bilder. Ikke glem
å fotografere de søyleformede termitthaugene, som er
høyere enn de fleste mennesker. Turen avsluttes på



Flinders Rangers
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deres hotell i Darwin.

Måltider inkludert: Lunsj

Dag 15: Darwin - Norge
Så er det på tide å si farvel til Australia.

Dere skal ut å fly og krysse halve jordkloden, før dere
lander hjemme i Norge.

Dag 16: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge etter en herlig reise med
fantastiske opplevelser i bagasjen!
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Reiseperiode Mars - mai  - Fra-priser i kr. pr. person (Gold)

Delt dobbeltrom
73 498,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Gold)

Delt dobbeltrom
74 298,00 NOK

Reiseperiode September - november  - Fra-priser i kr. pr. person (Gold)

Delt dobbeltrom
72 998,00 NOK

Reiseperiode Mars - mai  - Fra-priser i kr. pr. person (Platinum)

Delt dobbeltrom
88 398,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Platinum)

Delt dobbeltrom
89 198,00 NOK

Reiseperiode September - november  - Fra-priser i kr. pr. person (Platinum)

Delt dobbeltrom
89 298,00 NOK

Oppgradering på fly:

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 20 700
Oppgradering til Business Class: fra kr. 52 100

Eksempler på hoteller:

Prisen er baseret på følgende hoteller, men vi kan skreddersy reisen etter deres ønsker, så dette er kun eksempler.

Dag 2-4: Rydges Sydney Harbour, Sydney
Dag 5: Sovekupé, Indian Pacific
Dag 6: Rydges, Adelaide
Dag 7: Mercure Kangaroo Island Lodge, Kangaroo Island
Dag 8: Rydges, Adelaide
Dag 9-10: Sovekupé, The Ghan
Dag 11: DoubleTree by Hilton Esplanade, Darwin
Dag 12: Mercure Kakadu Crocodile Hotel, Kakadu National Park
Dag 13-14: DoubleTree by Hilton Esplanade, Darwin



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



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                

Flyreise Norge til Sydney inkl. skatter og avgifter

3netter på hotell i Sydney

Togreise Sydney - Adelaide med Indian Pacific, inkl.
1 natt i sovekupé

Alle måltider inkl. drikkevarer (bla. lokal vin) ombord
på The Ghan

2netter på hotell i Adelaide

2-dagers utflukt til Kangaroo Island inkl. overnatting

Togreise Adelaide - Darwin med The Ghan inkl. 2
netter i sovekupé

Alle måltider inkl. drikkevarer (bla lokal vin) ombord
på The Indian Pacific

Utflukt fra Alice Springs til Simsons Gap

Utflukt fra Katherine til Katrine Gorge med båt

2netter på hotell i Darwin

3dagers utflukt i buss med guide til Kakadu
nasjonalpark og Litchfield nasjonalpark med
overnatting i Kakadu og Darwin

Togt i båt i Yellow Water Billabong i Kakadu

3xfrokost på 3 dagers utflukt til Kakadu/Litchfield

Flyreise Darwin - Norge inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Hotell, utflukter og transfers som ikke er
beskrevet i reiseplanen

Catering med mindre annet er opplyst

Tips/driks med mindre annet er opplyst

Anbefalte utflukter

Visum/innreisetillatelse Les mer her

Vaksiner (kontakt egen lege) Les mer her

tel:23102380
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