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Bli med på et uforglemmelig eventyr Down Under, hvor dere
kombinerer minnerike opphold i storbyene Adelaide og Sydney
med en makeløs rundreise i egen bil eller bobil på fantastiske
Tasmania. Gled dere til unike natur- og kulturopplevelser,
fascinerende byer i alle størrelser og ikke minst super
innkvartering hele veien.
Opplevelsene kommer virkelig som perler på en snor, fra
sjøløvenes strand og de unike klippeformasjoner på Kangaroo
Island til Adelaides avslappende atmosfære, Cradle Mountains
bergtagende panorama, Freycinet National Parks gudommelige
skjønnhet og Sydneys verdensberømte ikoner som Operahuset
og Harbour Bridge. Gled dere til en bilferie av de sjeldne med et
innhold av usedvanlig høy kvalitet.

Se Kangaroo Islands klippeformasjoner og kenguruer

Gå i Cradle Mountains fantastiske landskap

Freycinets magiske natur inkl. ikoniske Wineglass
Bay

Besøk hyggelige Hobart og UNESCO-beskyttede
Port Arthur

Nyt Blue Mountans dramatiske utsikter

Storbyopplevelser i Adelaide og Sydney

https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/tasmania
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Dag 1: Avreise Norge
I dag starter dere turen fra Norge mot det utrolige
Australia. Dere har en mellomlanding og ankommer
Adelaide i det sørlige Australia i morgen, hvor deres
eventyr for alvor starter.

Måltider inkludert: Servering om bord på flyet

Dag 2: Ankomst Adelaide
I dag ankommer dere Adelaide, den største byen i South
Australia. Etter dere har fått bagasjen og gått igjennom
immigrasjonen, sørger dere selv for transporten til
sentrum hvor dere skal bo de neste tre netter.

Dere skal bo på Adabaco Boutique Hotel som ligger
sentralt plassert i hjertet av byen, ikke langt fra mange
store attraksjoner og parkene som byen har å by på.
Adelaide er veldig praktisk anlagt med vinkelrette gater

og veier, alla de man finner på Manhattan i New York.
Fra hotellet er det ikke langt til den velkjente Victoria
Park.

Hotellet ligger i en flott, gammel bygning i venetiansk
gotikk; en bygning som har nasjonalarv i Australia. Et
prakfullt hotell med en herlig blanding av old-world
sjarm, og moderne, sofistikert komfort. Bygningen er fra
1897 og var opprinnelig tilegnet "Our Boys Institute",
forløperen for YMCA i Adelaide.

Dere bor i et deilig og romslig Premium Queen Room
med moderne faciliteter, med stor tv, kaffe/te og stor
seng.

Adelaides bykjerne, som er omkranset av parker, er et
travelt kommersielt knutepunkt fylt med kjøpesenter så
vel som mindre lokale butikker. Art Gallery of South
Australia byr på endemisk australsk kunst og europeiske
verker, og ved elvebredden finner dere Adelaide Festical
Centre med mye musikk, dans og teater.

Gourmetrestauranter ligger side om side med



Sjarmerende Adelaide er første stopp på reisen
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avslappende, asiatiske spisesteder, og områdets smale
strender har en livlig bar- og caféscene.

Dag 3: Adelaide | På
egenhånd
Etter en god frokost på hotellet har dere hele dagen på
egenhånd.

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter:

Besøk byens vakre strender, f.eks. Henley
Beach eller Semaphore
Ta turen til Adelaides store matmarket. Her
kan dere kjøpe noe god mat og ta det med ut i
en av byens flotte parker som f.eks. Adelaide
Botanic Gardens
Gå en tur langs North Terrace. Her ligger Art
Gallery of South Australia, the South
Australian Museum, the National Wine Centre
of Australia og parlamentshuset
Dra på shopping i Rundle Mall og området
East End
Vil dere spise på restaurant kan vi anbefale å
besøke Rundle Street, Chinatown, Gouger
Street, Leigh Street og Peel Street.

Nyt dagen i Adelaide og gjør akkurat hva dere har lyst til.

Dag 4: Heldagstur fra
Adelaide til Kangaroo
Island
I dag blir dere hentet tidlig om morgen på hotellet og her
venter en naturskjønn busstur til Cape Jervis, hvor dere
skal videre med Sealinks fergen. Overfarten til Kangaroo
Island tar 45 minutter.

Etter ankomst kjører dere mot Seal Bay på sørkysten av
øya hvor en erfaren guide tar dere med på en gåtur langs
stranden. Her kan dere oppleve en koloni av sjeldne og
ville australske sjøløver.

Seal Bay
Seal Bay har vært hjemstedet for en stor koloni av
australske sjøløver i tusenvis av år og byr på en helt
ekstraordinær naturopplevelse. Her ligger selene
henslengt langs stranden og da det ikke er noen huler
eller andre innhukk hvor selene kan gjemme seg vekk,
kan dere komme helt nært dem. Dere lærer mer om disse
utrydningstruete dyrene fra guiden deres. Seal Bay er
det eneste stedet i verden, hvor man kan komme så tett
på sjøløvene som det du gjør her. Man kan se ungene
leke, oksene kjempe for herredømme og mødrene die
deres unger.

Den australske sjøløven er helt unik for det sørlige og
vestlige Australia og den samlede populasjonen anses å
være ca. 12.000 og kolonien i Seal Bay er den tredje
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største i landet.

Etter denne vidunderlige dyre- og naturopplevelsen
fortsetter dere til den nærliggende bukten Vivionne Bay,
hvor dere nyter en god 2-retters lunsj og en spektakulær
utsikt. Herfra fortsetter dere videre vestover til Hanson
Bay Wildlife Sanctuary hvor dere skal besøkte det
private reservatet som siden 1997 har arbeidet for å
bevare den endemiske floraen og faunaen i området.

Turen forsetter videre til den nærliggende
nasjonalparken Flinders Chase som er kjent for å være et
fristed for australske dyr som kenguruer, wallabies,
koalaer og maurpinnsvin. Gå på fottur til de berømte
klippeformasjonene Remarkable Rocks og Admiral's
Arch og nyt den barske og ville kysten. Ved Admiral's
Arch er det konstruert en gangbro som leder dere til
denne spektakulære bueformete klippeformasjon. Her
kan dere også nyte synet av newzealandske pelsseler
som svømmer i havet eller ligger henslengt på klippene
utenfor Admiral's Arch.

Etter alle de utrolige dyre- og naturopplevelsene setter
dere kursen igjen mot øyas østkyst og havnebyen
Penneshaw hvor dere seiler i retur mot fastlandet og
Cape Jervis. Fra Cape Jervis går turen tilbake til Adelaide
og deres hotell hvor dere er tilbake utpå kvelden.

Aktivitet inkludert: Kangaroo Island Experience inkl.
fergeoverfart

Dag 5: Adelaide - Hobart
med fly
Etter en god frokost på hotellet, sjekker dere ut og reiser
fra Adelaide mot Tasmania og Hobart, hvor deres
tasmanske bilferie for alvor starter. Dere lander i Hobart,
henter bagasjen og leiebilen. Dere lander i Hobart, og får
bagasjen og bilen deres på flyplassen.

Dere har nå de neste to dagene på det deilige hotellet
Hadley's Orient i Hobart med god tid til å oppleve byen
og området. Hotellet ligger fint og sentralt til, nær fx.
Salamanca Place og Battery Point. Et veldig fint
utgangspunkt for opplevelsene deres i byen.

Hadley's Orient Hotel

Hadley's Orient Hotel er et nesten 200 år gammelt
hotell, og bærer på utallige historier, skandaler og
hemmeligheter som bare venter på å bli oppdaget.
Hotellet oser en atmosfære fra den tumultariske
fortiden.

Hotellets "hellige haller" ble brukt til lunsj for
"gentlemen", kvelder med lystig kabaret og de mest
fantastiske soireés. Et sted som er vevd av historier om
straffefanger, entreprenører, fortidens kjendiser og
annet godtfolk. Sistnevnte inkluderer blant annet Sir
Wiliam Don i 1862, hertugen av Penrieve i 1866, Dame
Nellie Melba i 1909, eventyreren Douglas Mason i 1911
og Roald Amundsen i 1912. Og ikke minst utallige
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guvernører og statsministere.

Her kan dere se fram til en komfortabel tilværelse i et
vakkert hus, utsmykket i victoriansk arkitektur.

Dag 6: Hobart | På
egenhånd
Nyt en god frokost på hotellet og gjør dere klare til
dagens eventyr. Det er ikke fastlagt noe program, så dere
har hele dagen til å nyte på egenhånd, men vi har noen
forslag til aktiviteter.

Hobart er hovedstaden og den mest befolkede byen i
delstaten Tasmania. Byen er mest kjent som den nest
eldste byen i Australia (etter Sydney), og bærer sterkt
preg av den engelske kolonitiden med karakteristisk
arkitektur og en avslappet sjarm.

Hobart ble grunnlagt i 1803, som en koloni for
straffefanger, da beliggenheten ved Derwent River ga
gode havne- og innseilingsforhold. Byen vokste rast
gjennom 1800-tallet, og etableringen av vannkraftverk
ga byen ny vekst på 1900-tallet - dog ikke i like høyt
tempo som andre australske byer.

Den gamle bydelen, Battery Point, rommer mange
eksempler på kolonitidens arkitektur, og det er også her
man finner sentrum for nåtidens Antarktisforskning.

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter i og rundt
Hobart:

Battery Point. En festning hvor der finner
noen av byens eldste bygninger, bygget av
tidligere straffefanger
Når det tasmanske parlamentet ikke er samlet,
er det mulig å få en guidet rundtur i
parlamentsbygningen, en av Hobarts eldste
bygninger, som gir et unikt innblikk i byens
politiske univers
Lunsj/middag på Salamanca Place. Kos dere
med et deilig måltid i de gamle pakkhusene
som er bygd om til restauranter og cafeer. Her
får dere god stemning og god mat for pengene
De legendariske Kelly's steps, som er en del av
den gamle 'Convict Trail' fra Hobart til Port
Arthur
Den gamle engelske fangebyen Port Arthur er
et must og er på UNESCOs verdensarvliste
Kunanyi/Mt. Wellington viewpoint. Nyt en
spektakulær utsikt over Hobart 1271 moh.
Cascade Brewery. Australias eldste bryggeri
fra 1824
MONA museum som ligger 12 km. nord for
Hobart. Sexy og provoserende.
Theatre Royal fra 1837
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Dag 7: Hobart-Strahan
(300 km)
I dag starter bilferien på Tasmania for alvor og dere er
klare for den første strekningen, som tar dere fra Hobart
til Strahan på vestkysten. Det er en relativt lang
strekning på 300 km, så vi anbefaler at dere starter tidlig
for å oppleve mest mulig.

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

Dere kjører 40 km til, og stopper i Queenstown, som er
omgitt av uforglemmelige fjell. Strekk litt på beina og nyt
de flotte omgivelsene. Det anbefales å dra til Spion Kop
Lookout, som ligger midt i byen, og ta inn utsikten på sitt
beste. De beste bildene tar dere ved The Empire Hotel.

Utover det unike landskapet, er Queenstown også kjent
for kobberminene, som på 1800-tallet tiltrakk folk fra
hele verden. De fleste fant ingenting, men noen få ble
rike - veldig rike. Den heftige minedriften har satt sine
evige spor i naturen, som noen steder likner et
månelandskap.

Fra Queenstown går turen videre til den endelige

destinasjonen for dagen, nemlig den rolige byen Strahan
på Tasmanias vestkyst, hvor dere kan nyte resten av
kvelden.

Dere overnatter på herlige Franklin Manor.

Franklin Manor
Nyt dette skjønne boutique hotellet fra 1896, bygd til
datidens 'Harbour Master', som ligger vakkert ut til
Macquarie Harbour, på kanten av Wild Rivers National
Park. Franklin Manor byr på hyggelige, rustikke og
komfortable rom med alt av moderne fasiliteter dere har
behov for. Her er det også store hyggelige fellesområder
med flotte peiser og adgang til et utendørs
terrasseområde med utsikt til et frodig havneområde
med et yrende fugleliv.

Dag 8: Strahan | På
egenhånd
Byen lever i dag hovedsaklig av turisme, men Strahan var
tidligere en relativ travel havneby på grunn av den
omfattende tre- og mineindustrien i området. Frem til
1977 het byen Long Bay eller Regatta Point, men ble
senere oppkalt etter øyas daværende guvurnør, Sir
George Cumine Strahan. Byens sentrale punkt er
Macquarie Harbour.

Byens inntektskilde er som sagt turismen, som i all
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hovedsak omkranser ulike aktiviteter. Du kan for
eksempel begi deg ut på jet-boarding på King River,
elvecruise på Gordon River og sandsurfing på Henty
Sand Dunes, som er det største sanddyneområdet på
Tasmania.

I Strahan finner dere også spor fra den engelske
kolonitiden, da Sarah Island utenfor kysten rommer et av
britenes dystre fengsler. Fangene her ble blant annet
brukt som arbeidskraft i treindustrien og foretok farlige
roturer fra øya, inn til fastlandet og tilbake.

En gåtur gjennom hovedstrøket i byen gir et godt
inntrykk av byens historie.

Vi har valgt ut noen høydepunkter og attraksjoner:

Elvecruise på Gordon River med den
fantastiske natur som kan ta pusten fra
enhver.
Jet-Boating på King River
Gåtur til Hogarts Falls (30 min.). Her skal dere
virkelig holde øynene åpen da dere har
mulighet til å se det sjeldne og sky nebbdyret.
West Coast Wildernes Railway. En betagende
togtur gjennom vestkystens ville og
spennende natur. Turen tar ca. 4 timer.
En gåtur langs byens hovedstrøk med de
historiske husene.
Lei en sykkel og kjør rundt i byen og evt. til de
nydelige strendene med sandbanker nord for
byen.

Dag 9: Strahan - Cradle
Mountain National Park
(138 km)
Dere starter dagen med en god frokost på hotellet og
forlater Strahan. Turen går i dag videre mot Cradle
Mountain National Park som ligger nordøst for Strahan.

Turen går gjennom beyen Zeehan, Renison Bell og
Rosebery, før dere etter knapt 140 km ankommer Cradel
Mountain /Lake St. Clair National Park. Av de nevnte
byer er det i sær Zeegan og Rosebery som byr på
opplevelser og som er verdt et stopp. Generelt er
området rikt på mineraler, som har satt sitt preg på
byene gjennom tiden.

Zeehan
Med sitt vakre omkringliggende landskap og natur er
Zeehan tidligere kjent som 'sølvbyen'. Byen opplevede
nemlig en mindre økonomisk boom på begynnelsen av
1800-tallet på grunn av søkingen etter sølv, tinn og bly i
området. Byen ble kjent som en forfinet versjon av den
ville vesten, og bærer den dag i dag preg av en rustikk
atmosfære. Byens hovedgate er et museum i seg selv og
her finner dere også et utrolig flott restaurert teater,
Gaiety Theatre, som bestemt er verdt å se nærmere på.
Zeehan ligger omgitt av spektakulær natur på alle sider
og ovenfor byen troner Mt. Zeehan, og byr på
360-graders klart utsyn over byen. Zeehan har en rekke
gode museer, blant annet West Coast Heritage Center
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and Pioneers Museum, som regnes som Tasmanias beste
historiemuseum.

Rosebery
Rosebery er, som Zeehan, en tidligere gruveby basert på
sink og gull og ligger nydelig plassert i bunnen av en
frodig regnskogdal, omgitt av vulkanske fjell. Over byen
troner fjellet Mt. Read og om ønskelig kan dere bestige
fjellet fra byen og nyte en spektakulær utsikt. En annen
grunn til å stoppe her er nærheten til Tasmanias største
fossefall, Montezuma Falls, som kan nås via Williamford
ca. 2 km sør for Rosebery. Det kan anbefales å ta den 3
timer lange gåturen (tur-retur) til det 104 meter høye
fossefallet, da det er en virkelig vakker natur og et
yrende fugleliv langs stien. Elven ved foten av fossen
hadde engang en trebro over seg som var 50 meter lang
og 15 meter høy.

Fremme i Cradle Mountain National Park kjører dere
straks til deres overnattingssted som er Cradle Mountain
Hotel. Her skal dere virkelig bo midt i den tasmanske
villmarken.

Cradle Mountain Hotel
Beliggende i et bergtakende alpint landskap i Tasmanias
sentrale høyland, er Cradle Mountain Hotel det perfekte
utgangspunktet for å utforske den prektige naturen i den
enestående nasjonalparken, så vel som det ikoniske
naustet ved Dove Lake som er en sentral del av et større
UNESCO-beskyttet område kalt 'Tasmanian Wilderness
Heritage Area'.

Gled dere til et par aktive dager i ren og frisk fjelluft og
hils på noen pelskledte lokale som maurpinnsvinet,
vombater og wallabies som rolig tusler rundt på hotellets
område.

Dag 10: Cradle Mountain
National Park | På
egenhånd
Som en av de eldste nasjonalparker på Tasmania, har
Cradle Mountain National Park mye å by på. Her venter
høye og robuste klipper, dype kløfter, krystallklare elver,
mørkeblå ferskvannssjøer og ekte villmark. Den huser
også en helt unik temperert regnskog, hvor noen av
verdens eldste trær og planter befinner seg, foruten et
rikt dyreliv. Her kan man oppleve vombater, tasmanian
pademelon wallabies og brush-tail pungrotter. Og hvis
man er ute på kveldstid kan man være heldig og få øye på
den tasmanske djevelen!

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter:

Utforsk den vakre naturen i Cradle Mountain
parken. Her er det en rekke muligheter for å
gå en tur og utforske denne fantastiske
nasjonalparkens mange naturvidundere.
Ved Dove Lake vil dere oppleve en utrolig
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utsikt over fjellet som parken er oppkalt etter.
Det anbefales å ha et fulladet kamera. Her
finner dere også det ikoniske naustet og det er
stor sannsynlighet for at dere får sett noen
Bennetts (rødhalsede) kenguruer,
maurpinnsvin og de små krattwallabys.
Se på stjerner i den kullsvarte natten
Dra på helikoptertur over området og nyt
utsikten over den forbløffende vakre naturen
med fjell, kløfter, fossefall og mye mer.
Dra på ridetur, som er en annerledes og
spennende måte å oppleve landskapet på.

Cradle Mountain
Fra mosedekt urgammel regnskog og dype elvedaler til
snøkledde fjelltopper og et vilt alpint landskap og
isbresjøer, er Cradle Mountain National Park berømt for
sin varierte og bergtakende landskap og er en del av
UNESCOs verdensarv.

Dette er et villmarksområde som byr på masse snø om
vinteren og et vidstrakt fargespekter i sommerhalvåret,
så vel som et rikt dyreliv. Cradle Mountain er virkelig
synonymt med villmark og urørt natur, og byr på utallige
flotte turstier for ethvert nivå. Den ultimate ruten er den
80 km. lange turen fra Cradle Mountain til Lake St. Clair,
også kalt Overland Track, og tar 5-6 dager.

Dag 11: Cradle Mountain
National Park -
Launceston (141 km)
I dag kjører dere fra Cradle Mountain National Park og
reiser østover via Mole Creek og Westbury. På vei til
Mole Creek, går det en avstikker til dryppsteinsgrottene
Marakoopa Cave - dette bør dere se.

Marakoopa Cave

Denne spennende dryppsteinsgrotten tilbyr to
forskjellige turer.

1. Underground Rivers & Glow worms Tour
(Sankthansorm)
(Daglig avgang kl. 10, 12 & 14, samt en ekstra tur kl. 16 i
perioden 01. oktober - 31 mai)
La dere fascineres av grottens funklende skapninger,
underjordiske vann og de imponerende stalagmitter og
stalaktitter, og nyt stillheten. Dette er en tur for alle
aldre og uansett fysisk nivå.

2. Great Cathedral & Glow worms Tour (Daglig avgang.
kl. 11, 13 og 15)
Den storslåtte hulen kjent som 'The Great Cathedral' er
et uforglemmelig høydepunkt, mens 'The Gardens' byr på
vakre formasjoner og farger. Her kreves enn litt bedre
fysisk form enn i tur nr. 1, da dere skal kunne gå opp
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trappen til 'The Great Cathedral'. Sørg for å ha ekstra 15
minutter for å kunne nyte den vakre 'Fern Gate Walk'
som går fra billettkontoret til inngangen til grottene. Er
dere her om sommeren anbefales det å komme i god tid
(minimum 30 minutter før turen starter) for å være sikre
på at dere får plass på turen.

Mole Creek
Mole Creek er en trivelig og fin liten by, omgitt av noe av
Tasmanias vakreste villmark og ligger helt perfekt til for
å utforske de nærliggende nasjonalparkene. Her finner
dere en rekke flotte turstier, bl.a. sceniske Westmorland
Falls og turen til utsiktspunktet ved Alum Cliff Gorge.

Dere fortsetter østover mot Deloraine hvor dere har
mulighet til å ta en liten omvei og prøve noen av de lokale
gourmetopplevelser, som f.eks. den lokale honningen.
Det kan også anbefales å ta turen innom en av områdets
osteprodusenter og/eller en bringebærgårder, før dere
setter kursen mot dagens endelige destinasjon. Vel
framme i Launceston kjører dere direkte til deres hotell,
Grand Chancellor, som ligger sentralt i byen.

Dag 12: Launceston | På
egenhånd
Etter en god frokost på hotellet har dere en hel dag på
egenhånd til utforske Launceston. Byen er også kjent
som 'Garden City', og er en av Australias eldste byer og

den nest største byen på Tasmania etter Hobart. Her vil
dere se mange historiske bygninger fra 1800-tallet og
tidlig 1900-tallet. Byen ligger godt plassert som et rede i
det kuperte området og er møtestedet for elevene
Tamar, North Esk og South Esk. Det mangler ikke på
naturskjønnheter i området og kun 10 minutter fra
bykjernen ligger det spektakulære Cataract Gorge. Her
skaper de nesten vertikale klippene en ramme for
elvebreddene til the South Esk River og the Tamar og er
uten tvil spektakulært skue.

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter:

Seiltur ned Tamar River, inkludert et besøk i
Cataract Gorge.
Ta en tur med kabelbanen Gorge Scenic Airlift
og få et annet perspektiv på omgivelsene.
Queen Victoria Museum & Art Gallery. Når
dere går rundt i den gamle, godt bevarte
bygningen over 2 etasjer kan dere lære om
byens begynnelse som europeisk bosettelse på
1800-tallet og få et innblikk i dens
kolonihistorie fortalt gjennom malerier av
noen av de første kjente australske malerne.
Vinsmaking. Tasmania har noen av de beste
vingårdene i Australia og mange av de ligger
nært Launceston.
Grindewald Swiss Village. Ca. 15 minutters
kjørsel fra Launceston finner dere denne
kopien av en sveitsisk fjellandsby, og da den er
flott utført blir man helt hensatt til alpelandet.
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Dag 13: Launceston -
Freycient National Park
via St. Helens (276 km)
I dag bærer turen videre fra Launceston mot Freycinet
National Park. På veien dit kan dere kjøre via St. Helens
og dere kan bl.a. oppleve Scottsdale som anses som å
være det nordøstlige Tasmanias midtpunkt med de
rikeste skog- og jordbruksområder på hele øya. Når dere
befinner dere i dette område bør dere ta turen innom st.
Columbia Falls som ligger nært Pyengana og prøve den
lokale osten.

St. Helens er en liten sjarmerende havneby som er kjent
for sine crèpes, flyndrer og kammuslinger. Byen kan
dessuten skryte av noen fantastiske strender i The
Gardens og Bay of Fire Coastal reserve, som ligger nært
Binalong Bay.

Bay of Fire
Kjent for sitt krystallklare vann, kritthvite strender og
granittklipper med oransjefarget lav, er Bay of Fires et av
Tasmanias mest populære fredede naturområder. The
Bay of Fires området strekker seg langs kysten fra
Binalong Bay i sør til Eddystone Point i nord.

Man vet ikke helt hvorfor området heter The Bay of
Fires, men noen mener det stammer fra de brannene de
innfødte tente på da den engelske kapteinen Tobias
Furneaux og hans skip seilte forbi i 1773. Andre mener

det stammer fra det oransjefargede lavet som pryder de
mange granittklippene på stranden.

The Bay of Fires huser flere klippeframspring som danner
mange mindre usjenerte strender og som utvilsomt er
verdt å utforske. Binalong Bay er hovedstranden og er en
virkelig praktfull, hvit sandstrand med klart vann som er
ideelt for svømming, snorkling, surfing og ren avslapping.
Her finner dere også et yrende fugle- og dyreliv.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner i Bay of Fires:

Rusle rundt på de kilometerlange strendene og nyt
den kritthvite sanden. Nyt også en forfriskende
dukkert i det klare vannet her.
Gå fra Policeman's Point til The Gardens langs
stranden og over klippene på stranden
Gå fra Skeleton Bay til Dora's Point og George's
Bay
Nyt den fantastiske utsikten fra utsiktsplattformen
i Binalong Bay eller fra utsiktspunktet ved The
Gardens.

Turen fortsetter videre sørover og dere passerer
landsbyene Scamander og St. Mary's før dere tar et stopp
ved Elephant Pass hvor det anbefales å prøve deres
fantastiske pannekaker. Ønsker dere å kjøre langs kysten
kan dere ta kystveien fra Falmount til Chain of Lagoons.
Her anbefales et stopp ved ferieparadiset Biencheno før
dere fortsetter sørover gjennom Coles Bay til Freycinet
National Park.
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Bicheno
Bicheno er et av østkystens mest elskede ferieområder
med fantastiske strender, vakre kyststrekninger, utsøkt
sjømat og en rekke flotte overnattingsmuligheter. Dette
er virkelig et perfekt sted for å bade, vasse, fiske og
oppleve de ville dyrene i området som pingviner og
tasmanske djevler.

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter:

Bicheno Blowhole, områdets mest berømte
attraksjon, og er virkelig et spektakulært syn når
tidevannet er rett.
Gåtur til toppen av 'The Whalers Lookout Rock',
hvor dere får en usammenlignbar utsikt til kysten,
byen og kan, i rett sesong, se hvaler.
'The History Trail' med informative skilt om byens
herkomst og utvikling.

Etter Bicheno fortsetter dere direkte til deres
innkvartering for natten som er det imponerende
Freycinet Lodge som ligger vakker ved Great Oyster Bay
i Freycinet National Park.

Freycinet Lodge
I samme øyeblikk som dere ankommer Freycinet Lodge
vil det slå dere at tiden her føles som om den står stille og
at alle deres bekymringer blir løftet av deres skuldre.
Med den makeløse utsikten over Great Oyster Bay og
fjellkjeden The Hazards, er lodgens beliggenhet ganske
enkelt uten sidestykke. Med flere gode spisemuligheter
er stedet virkelig ikke vanskelig å forelske seg i.

Samtidig er lodgen et perfekt utgangspunkt for å
utforske Freycinet National Park med alle dens makeløse
aktivitetsmuligheter.

Dag 14: Freycinet National
Park | På egenhånd
Denne fortyllende nasjonalparken er sammen med
Cradle Mountain National Park, den eldste
nasjonalparken på Tasmania, og ble grunnlagt i 1916.

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

Utvalgte høydepunkter og aktiviteter:

Wineglass Bay og Wineglass Bay Lookout med
panoramautsikt over bukten. Dette kan også
oppleves til fots, men også om bord en
katamaran (tilleggskjøp) hvor dere kan nyte
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området fra vannet.
Freycinet Aqua Taxi. En rask og billig måte å
komme til Wineglass Bay på. Dere stiger om
bord vanntaxien som går fra lodgen og til
Hazards Beach. Herfra er det en halvtimes
enkel gåtur til Wineglass Bay. Dette er et
tilleggskjøp og kan bookes på Freycinet Lodge.
Freycinet National Park er et mekka for
turglade med utallige flotte turstier av
forskjellige lengder og vanskelighetsgrader.
Dette kan gjøres på egenhånd, men det er også
mulig å kjøpe guidede turer. For mer
informasjon, hør med lodgen.
Svømme/snorkle ved de mange vakre
strendene
Padle i kajakk side og side med delfiner i
Honeymoon Bay
Rappelling på de mange fjellsider (for de
drevne)

Naturattraksjonene er mange, og de største er:

Friendly Beaches

Friendly Beaches ligger på østkanten av Tasmania, cirka
20 min unna Freycinet Lodge. Her finner dere en 9 km
lang uberørt hvit sandstrand. Her kan dere fiske, surfe og
bade, men vær oppmerksom på at det ikke er noen
livreddere og badevakter, og vannforholdene kan være
voldsomme.

Wineglass Bay
Dette er en av Austrlias mest berømte og
gjennkjennelige strender. Nyt turen opp til
utsiktspunktet over stranden, gå tur på selve stranden
eller kanskje turen til Hazards Circuit.

Cape Tourville Lighthouse
Dette fyrtårnet ligger cirka 5 minutter unna lodgen
deres, i kjøreavstand. En enkel gåtur ut til fyrtårnet, og et
ok alternativ til den noe vanskeligere ruten opp til
utsiktspunktet på Wineglass Bay. Ved fyrtårnet belønnes
man med en fantastisk utsikt over kysten ved Freycinet
nasjonalpark.

Honeymoon Bay Walk
Like rundt hjørnet fra lodgen deres ligger Honeymoon
bay, og dette er det perfekte stedet for å nyte
soloppgangen og solnedgangen.

Utover å være et naturmessig paradis, er Tasmania også
et vin-, whiskey- og ginparadis. Dette bør du smake. Hør
med hotellet om mulighetene. Nyt et fabelaktig opphold i
dette flotte hjørnet av Tasmania.

Dag 15: Freycinet National
Park - Hobart (185 km)
Dere starter dagen med en god frokost og i dag går turen
tilbake mot Hobart. Vi anbefaler at dere sjekker ut tidlig
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slik at dere får tid til et par interessante stopp på veien.
Vi kan blant annet anbefale at dere stopper i nærheten
av Swansea og besøker de lokale bær- og vingårdene der.

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

Richmond
Richmond er ren postkortidyll og beliggende ca. 24 km.
øst for Hobart, ligger byen i hjertet av vinområdet Coal
River Valley. Dette området rommer fascinerende
historie om de tidligste kolonister på Tasmania og er et
utmerket sted for å dykke ned i Tasmanias fortid. Her
finner dere bl.a. mer enn 50 bygninger i gammel
georgiansk arkitektur, som er utrolig velbevarte og
brukes i dag som caféer, restauranter, gallerier,
overnattingssteder o.l. Her kan det virkelig anbefales å
nyte et godt måltid.

Byens mest fotograferte landemerke er Richmond Bridge
som ble bygd av engelske straffefanger i 1823. Dette er
den eldste broen i Australia og er et perfekt sted for en
piknik med sine grønne lunger langs ved Coal elven.
Ønsker dere å dykke ned i byens og Tasmanias historie
kan vi anbefale et besøk i Richmond Gaol, som er det
eldste fengslet i Australia. Her kan dere virkelig få et
innblikk i de umenneskelige forholdene fangene levde i
på den tiden. The Hobart Town Historical Model Village
er også et flott sted å lære mer om livet i Hobart på

1820-tallet.

Også her i Richmond er det mye deilig mat og vin. Ved
ankomst i Hobart har dere resten av ettermiddagen til å
nyte den siste dagen på Tasmania før turen får tilbake til
fastlandet. Her venter Australias største by, Sydney.

Dag 16: Hobart - Sydney
med fly
I dag er den uforglemmelige bilferien på Tasmania slutt
og dere avleverer bilen på flyplassen og reiser tilbake til
Australias fastland og den pulserende Sydney. Etter dere
har fått deres bagasje sørger dere selv for transport
tilbake til hotellet.

Vel fremme i Sydney skal dere bo på det flotte hotellet
Radisson Hotel & Suites Sydney, som ligger veldig
sentralt. Her er dere i kort avstand til f.eks. Darling
Harbour, Hyde Park og er i gåavstand til Operahuset,
Harbour Bridge og The Rocks. Gled dere til noen flotte
dager i den kosmopolitiske verdensbyen.

Dag 17: Sydney | På
egenhånd
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Sydney er Australias største by og hovedstaden i New
South Wales regionen. Opprinnelig er byen bygd på en
mer dyster historie. Etter at James Cook satte sine ben i
Australia, nettopp her i Sydney, begynte britene å sende
straffefanger til stedet. Med tiden fikk fangene mer og
mer frihet, mens de jobbet med å bygge byen Sydney.

I dag er byen mer kjent for sitt vakre operahus som er
tegnet av den danske arkitekten Jørn Utzon, i 1957.
Byen har mange spennende bydeler og vakkert omland,
så er her det bare å glede seg. Dere har en hel dag på
egenhånd, og her er forslag til hva dere kan oppleve:

Guidet rundtur i Operahuset.
Circular Quay med f.eks. en havnerundfart i
Sydney Harbour.
The Rocks, Sydneys historiske bydel.
Sydney Harbour Bridge. Prøv evt. Bridge
Climb.
Darling Harbours hyggelige havnefront. Besøk
f.eks. IMAX Theatre og Sydney Aqaurium.
Besøk en av Sydney's mange strender som
f.eks. Manly Beach eller Bondi Beach
Macquarie's Chair & The Royal Botanic
Gardens. Her kan dere nyte en fantastisk
utsikt til Operahuset.
Queen Victoria Building
Sydney Tower
Guidet cykeltur til Sydney's attraksjoner
Hyde Park med the Anzac Memorial og den
smukke St. Mary's katedral
The Mint. Det gamle historiske 'Rum Hospital'.

Sydneys eldste offentlige bygning fra 1811.
Bondi til Bronte 'Cliff Walk'

Som dere kan se, er det uendelig å finne på i denne byen.
Valget er deres.

Dag 18: Blue Mountains
heldagsutflukt
I dag skal dere oppleve Blue Mountains på en luksustur
med maks 14 deltakere. Blue Mountains er kjent for de
makeløse utsiktspunktene og korte bushwalks. Her er
det bare å nyte skjønnheten og den friske fjelluften når
dere utforsker severdighetene ved Wenworth Falls. Ved
Echo Point kan dere se den berømte klippeformasjonen
Three Sisters.

På ettermiddagen kjører dere til Featherdale Wildelife
Park hvor dere kan oppleve noen av Australias
endemiske dyr. Her har dere muligheten til å ta bilde med
koalaer og mate kenguruer.

Dere kommer tilbake til byen i stil med et elvecruise.
Dette er virkelige en avslappende måte å oppleve den
vakre havnebyen på. Turen avsluttes i Sydney rundt kl.
18.45.

Aktivitet inkludert: Unchartered Blue Mountains

https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
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Dag 19: Avreise Sydney
Etter en innholdsrik tur til Adelaide, Tasmania og Sydney,
avrundes eventyret Down Under for denne gang. Dere
sjekker ut av hotellet og sørger selv for å komme dere til
flyplassen. I løpet av dagen reiser dere mot Norge og
etter en mellomlanding ankommer dere Oslo i morgen.

Måltider inkludert: Servering på flyet

Dag 20: Ankomst Norge
I dag ankommer dere Norge og nå gjenstår det bare å
fordøye og dele alt av inntrykk og opplevelser dere har
hatt på denne utrolige reisen Down Under.
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Reiseperiode Januar - april  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
41 098,00 NOK

Premium
47 398,00 NOK

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

Standard
40 398,00 NOK

Premium
42 998,00 NOK

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

Standard
41 898,00 NOK

Premium
47 398,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
44 898,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
43 698,00 NOK

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

Apollo Euro Tourer
44 098,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
17 netter på hotell
Heldagstur til Kangaroo Island
12 dagers billeie Full Size Inclusive inkl. Forsikring (ingen selvrisiko) og fri km
Heldagstur til Blue Mountains
17 x frokost
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Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Innkvartering, turer og transfers, som ikke er beskrevet i programmet
Måltider ut over beskrevet
Visum/innreisetillatelse til Australia (les mer her)
Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Oppgradering av fly:

Oppgradering til Economy Extra på flyet fra kr. 22 500
Oppgradering til Business Class på flyet fra kr. 52 100

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyr vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.

BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
3 netter på hotell i Adelaide
Heldagstur til Kangaroo Island
2 netter på hotell i Hobart
10 dagers leie av bobil
Ubegrenset km
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
3 netter på hotell i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains

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.

http://www.benns.dk/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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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.

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/adelaide-sydney-og-det-beste-av-tasmania-89147?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/adelaide-sydney-og-det-beste-av-tasmania-89147%3E

