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En fantastisk togreise rundt i Queensland
På denne flotte turen reiser dere rundt i Queensland - til noen av
Australias vakreste severdigheter. Transportformen er primært
tog, noe som lar dere se naturen fra en annen vinkel. Dere har
en fantastisk utsikt gjennom hele togturen, som blant annet tar
dere til den sjarmerende regnskogbyen Kuranda, Daintree
National Park og Airlie Beach. Dere besøker Whitsundays med
båten Waltzing Matilda, hvor dere får oppleve fantastiske øyer,
korallrev og strender. Sandøya Fraser Island er også et
høydepunkt, med sine krystallklare innsjøer og kilometerlange
strender. Deretter går turen fra storbyen Brisbane til Sydney, hvor
det blir utflukt til UNESCO beskyttede Blue Mountains, og et
opphold i vinområdet, Hunter Valley.
En reise med alt det som gjør Australia unikt: unik natur, kultur,
fantastiske øyer, avslappet atmosfære, og utmerket mat og vin.

Kjøre det ikoniske toget gjennom den sjarmerende
regnskogbyen Kuranda

Vakre Whitsundays med båten Waltzing Matilda

Fraser Islands krystallklare innsjøer og hvite strender

Elvecruise i Daintree National Park

Storbyen Sydney

Utflukt til Blue Mountains

Vinområdet Hunter Valley

https://www.benns.no/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia
https://www.benns.no/oseania/australia/whitsunday-islands
https://www.benns.no/oseania/australia/fraser-island
https://www.benns.no/oseania/australia/brisbane
https://www.benns.no/oseania/australia/sydney
https://www.benns.no/oseania/australia/blue-mountains
https://www.benns.no/oseania/australia/hunter-valley
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag starter dette australske eventyret og dere reiser fra
Norge, har en mellomlanding i Singapore og ankommer
Cairns i morgen.

Dere flyr med Singapore Airlines, som er kjent for den
gode servicen ombord og for det flotte KrisWorld
in-flight underholdningssystemet.
Vil dere gjøre flyturen til/fra Singapore ennå mer
komfortabel, kan vi anbefale at dere setter dere til rette i
setene på Singapore Airlines' behagelige Premium
Economy klasse. Les mer om dette her.

Dag 2: Ankomst Cairns
Dere ankommer Cairns, en av byene hvor det er lettest å
komme videre ut til Great Barrier Reef. Dere har fritt
program til å nyte byen og kan gå langs
havnepromenaden eller ta en dukkert i lagunen.

Dag 3: Cairns - Daintree &
Cape Tribulation
I dag blir det utflukt til regnskogen Daintree og Cape
Tribulation - Queenslands grønne hjerte. Dere kjører fra
Cairns tidlig om morgenen og drar på et Daintree River
Cruise, hvor dere seiler i båt på Daintree-elva. Her får
dere oppleve det eksotiske dyrelivet med fugler,
treslanger, unike planter og selvfølgelig krokodiller. Etter
en tur gjennom regnskogen ved fjellkjeden Alexandra
kommer dere opp til utsiktspunktet Alexandra Lookout.
Herfra kan dere nyte den spektakulære utsikten over
Daintree-elva, Snapper Island og se helt ut til korallrevet.

Turen inkluderer også lunsj, som består av kjøtt, fisk,
vegetarretter med friske salater, samt frukt, kaffe og
Daintree-te.

Etter lunsj blir det en tur på stranda i Cape Tribulation,
hvor regnskogen møter havet. Dere skal også besøke
Mossman Gorge, et vakkert område i en kløft inne i

https://www.benns.no/oseania/australia/cairns
/singapore-airlines-premium-economy
/oseania/australia/cairns
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/queensland


Airlie Beach - Foto: Tourism Queensland
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regnskogen. De lokale innfødte vil fortelle om kløfta og
om betydningen av området. Senere blir dere tatt med på
en guidet tur, hvor dere får høre mer om den fortryllende
naturen dere befinner dere i.

Dag 4: Kuranda
I dag går turen til Kuranda, en vakker liten by nord for
Cairns. Dere går om bord på det berømte toget og får en
fantastisk togreise gjennom tunneler og over broer som
krysser dype kløfter og vakker natur. Når dere
ankommer Kuranda har dere 2,5 timer til å utforske byen
og markedet i Kuranda på egenhånd.

På veien tilbake tar dere Skyrail Rainforest Cableway,
som glir stille over regnskogen og tar dere til Smithfield
Terminal. Det er to stasjoner med avstigning som gir dere
muligheten til å besøke et spektakulært utkikkspunkt i
regnskogen eller opplevelsessenteret CSIRO
Interpretive Centre.

Dag 5: Cairns - Airlie
Beach
Dere reiser fra Cairns kl. 09.00 og ankommer Proserpine
kl 18.20. Her har dere ti minutter til å finne togbussen, og
kl. 19.05 ankommer dere Airlie Beach. Airlie Beach er en

liten by og en vakker strand like sør for Cairns, og herfra
kjører flest båter ut til Great Barrier Reef. Dere bor på
Airlie Beach Hotel og har kvelden til fri disposisjon.

Dag 6: Whitsundays
Kl. 08.30 seiler dere fra Airlie Beach mot det fantastiske
Whitsundays. Dere seiler med Waltzing Matilda som er
kjent for å gi oppleveler som kombinerer komfort og
eventyr. Båten har en koselig atmosfære med plass til 14
passasjerer. Waltzing Matilda har fantastisk seilkapasitet
og mannskapet, bestående av to personer, viser dere de
beste stedene på revet. Med muligheten for enten delt
lugar eller privat dobbeltrom, et dekk hvor man kan nyte
et australsk grillmåltid og erfarent mannskap er Waltzing
Matilda en ideell yacht å oppleve Whitsundays med.

Vi gjør oppmerksom på at Waltzing Matilda likevel er en
mindre seilbåt hvor man deler fasilitetene med de andre
gjestene.

Whitsundays består av 74 øyer, hvorav de fleste er
ubebodde, med sandstrender og regnskog. Dere har også
rikelig med muligheter til å oppleve det fantastiske Great
Barrier Reef - verdens største korallrev.

Dag 7: Whitsundays

/oseania/australia/whitsunday-islands
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/great-barrier-reef


Great Barrier Reef
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Om bord på seilbåten har dere enda en dag til å oppleve
det nydelige korallrevet med dets enorme artsmangfold
av fargerike fisk.

Dere er tilbake på Airlie Beach kl. 16.00 og har god tid til
bussen går kl 17.10. Kl. 18.00 ankommer dere Proserpine
og tar toget videre mot Marlborough. Dere har sovekupé
på toget.

Dag 8: Fraser Island
Tidlig om morgenen ankommer dere Marlborough, og kl.
06.30 skal dere videre med buss til Hervey Bay. Herfra
tar dere ferge til Kingfisher Bay Resort på Fraser Island,
hvor dere kan nyte hotellets fasiliteter og strand etter en
tidlig start på dagen.

Fraser Island er verdens største sandøy og byr på mange
fantastiske opplevelser. Dere har dagen fri til å nye
omgivelsene, den kritthvite stranda og hotellet på
egenhånd.

Dag 9: Fraser Island
I dag får dere oppleve den flotte naturen på Fraser
Island. En spennende off-road tur med firehjulstrekket
tar dere med rundt til øyas naturattraksjoner, inkludert
det berømte skipsvraket og de vakre innsjøene, hvor

dere får muligheten til å bade i ferskvann og slappe av på
stranda.

Turens høydepunkter:

Lake McKenzie
Den berømte landeveien på Seventy-Five Mile
Beach
Skipsvraket Maheno og den fargede sanda ved The
Pinnacles
Innsjøen Eli Creek
Central Station & Wanggoolba Creek
De fantastiske regnskogene Satinay og Brush Box i
Pile Valley
Stonetool Sand Blow - en gammel skog begravet i
sand

Dag 10: Fraser Island -
Brisbane
I dag går turen tilbake til fastlandet for å ta ferga tilbake
til Hervey Bay, hvor bussen venter. Kl. 10.35 kjører dere
til Maryborough, og herfra tar dere toget til Brisbane.
Dere er framme i Brisbane kl. 17.50 og har kvelden til å
nyte den gode maten og en imponerende skyline.

/oseania/australia/fraser-island


Whitsundays huser en av verdens vakreste strender, nemlig Whitehaven Beach
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Dag 11: Brisbane
Hele dagen er satt av til å oppleve Brisbane, som byr på
en rekke muligheter. Akkurat som Sydney har Brisbane
også en egen ikonisk bro - Story Bridge. Herfra kan du se
byen fra en ny vinkel og det anbefales å ta en fottur over
broen, som gir en fantastisk utsikt over byen.

Hvis dere vil oppleve bylivet i Brisbane bør dere besøke
South Bank. Her kan dere gå eller sykle langs
elvebredden og nyte den flotte utsikten. Området er
berømt for sin kombinasjon av muligheter innen
underholdning, rekreasjon og fritidsaktiviteter. South
Bank strekker seg over 17 hektar med parker, muséer,
gallerier, restauranter, kaféer og butikker. Her finner
dere også det store pariserhjulet Wheel of Brisbane.

Brisbane har også en strand midt inne i byen. Her kan
dere ta en dukkert i lagunen og nyte den avslappede
australske stemningen.

Dag 12: Brisbane - Sydney
I dag skal dere fly fra Brisbane og videre til storbyen
Sydney. Det er arrangert transfer fra hotellet i Brisbane
til flyplassen, og fra flyplassen i Sydney til hotellet dere
skal bo på, Rydges Central.

Hotellet ligger litt nord for Hyde Park og ca. et par
kilometer fra Sydney Opera House. Det er enkelt å gå fra

hotellet og ned til sentrum av Sydney, og på veien er det
mange attraksjoner å se:

St. Mary's katedralen ved Hyde Park
Flotte fontener, bl.a. i Hyde Park
The Mint, som tidligere var et sykehus for dømte
fanger
Royal Botanic Gardens

Resten av dagen er på egen hånd til å slappe av og nyte
atmosfæren i storbyen. I området dere bor i så er det et
stort utvalg av restauranter og kafeer.

Dag 13: Blue Mountains
Nyt en god frokost innen det er tid for dagens utflukt til
Blue Mountains.

Blue Mountains
Utflukten til Blue Mountains er en reise inn i hjertet av et
UNESCO-beskyttet naturreservat. Dere kjører mer eller
mindre vestover mot nasjonalparken og første stopp er i
Calmsley Hill, hvor dere besøker et rehabiliteringssenter
for endemiske dyr som kenguruer og koalaer. Nyt de
vakre omgivelsene og dyrene mens dere drikker en varm
kopp te. Turen fortsetter så mot Blue Mountains, hvor
dere begynner i Jamison Valley, der den ene fantastiske
fjellutsikten erstatter den andre. Deretter blir det et
stopp ved nasjonalparkens landemerke,

/oseania/australia/brisbane
/oseania/australia/sydney


Dykker på Great Barrier Reef
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bergformasjonen The Three Sisters, som ligger ved den
berømte Eagle Lookout.

Så begynner det å bli tid for lunsj og dere stopper på
Hydro Majestic Hotel, hvor dere kan kjøpe lunsj på egen
bekostning. Ettermiddagen er satt av til flere fenomenale
utsiktspunkter, og det er det Blue Mountains er berømt
for. Utsikten fra Govett's Leap er spesielt populær, og
kanskje et av de mest kjente utsiktspunktene i hele
Australia. I tillegg er det en stor foss som faller 180 meter
til bunnen av dalen nedenfor.

Siste stopp på dagens utflukt er på Mt. Tomah Botanic
Gardens, der dere i tillegg til en fantastisk
panoramautsikt kan nyte et glass musserende vin eller
appelsinjuice før turen går tilbake til Sydney.

Aktiviteter inkludert: Heldagstur til Blue Mountains

Dag 14: Sydney - Hunter
Valley
Nyt frokosten på hotellet og sjekk ut i tide innen dere
skal dra til Sydneys hovedbanegård, hvor dere i løpet av
formiddagen skal ta toget nordpå mot det berømte
vinområdet, Hunter Valley. Her skal dere tilbringe de
neste 2 nettene på et flott vinresort som ligger midt i
vinmarkene.

Dere har en togreise på ca. 3 timer foran dere, og dere
kjører gjennom en veldig flott natur, så nyt togturen.

Fremme i Hunter Valley blir dere møtt av representanter
for Hunter Valley Resort hvor dere skal bo. Fremme på
resortet er det innsjekking. Kort tid etter ankomst er det
klart for den første aktiviteten, som er en
videopresentasjon i resortets egen 'teatersal', hvor dere
får en gjennomgang av vinprosessen, fra drue til flaske.
Spennende og lærerrikt.

Etter denne presentasjonen er resten av ettermiddagen
og kvelden på egen hånd. Ta en tur rundt på resortet og
nyt stedets mange tilbud av aktiviteter og fasiliteter som
eget bryggeri, svømmebasseng og et flott spa.

Resortets egne restaurant heter Matilda Bay Brewhouse
Hunter Valley Resort. Et veldig avslappet spisested med
både innendørs og utendørs servering. Menyen er veldig
internasjonal, så her er det noe for enhver smak, alt fra
pizza og burger til lammerygg og kenguru. Hele 12
forskjellige typer øl kan smakes - som er spesielt for en
vingård, men man kan naturligvis få vin. Middag her er
for egen regning.

Aktiviteter inkludert: Togreise til Hunter Valley, Hunter
Wine Theatre Experience

Dag 15: Hunter Valley

/oseania/australia/hunter-valley


Daintree River
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Nyt frokosten og gjør dere klar til en tur rundt på
vingården denne formiddagen. Her får dere masse
informasjon om produksjonen, om de forskjellige
druetypene og om vinproduksjon generelt. Det avsluttes
med vinsmaking.

Resten av dagen er på egen hånd, men ut fra resortet
kjører det f.eks Hop on Hop off busser (for egen regning)
eller så kan det arrangeres en Gourmet Lunch Tour (for
egen regning). Hør evt. nærmere om dette.

Alternativt kan dere benytte dere av resortets brede
aktivitetstilbud som f.eks.:

Sykling rundt i området
Segwayturer
Hesteridning
Golf
Tennis
En tur med varmluftsballong
Kjøkkenskole, vinskole

og mye mer....

Aktiviteter inkludert: Rundvisning på vingården,
vinsmaking

Dag 16: Hunter Valley -
Sydney
Nyt frokosten på hotellet. Resten av formiddagen er på
egen hånd frem til det er tid til å sjekke ut fra resortet og
vente på transfer til Singleton togstasjon. Det er
forventet ankomst i Sydney på ettermidagen.

Dere sørger selv for transfer til hotellet i Syndet, Rydges
Central (eller tilsvarende). Resten av dagen er på egen
hånd.

Dag 17: Hjemreise fra
Sydney
I dag avsluttes reisen i Sydney og dere blir kjørt til
flyplassen før hjemreisen starter.

Dag 18: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen etter en
fantastisk reise.
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Reiseperiode September - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
49 348,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
48 848,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
48 848,00 NOK

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
48 848,00 NOK

Fly på Premium Economy med Singapore Airlines

Gjør flyturen ennå mer komfortabel med å oppgradere til Singapore Airline's fantastiske Premium Economy klasse,
som blant annet inkluderer større og mer komfortable seter, ekstra benplass og prioritets boarding. Les mer om
Premium Economy her.

Pristillegg for oppgradering: 11.000,- per person

OBS! Det er ikke mulig å fly Premium Economy på følgende strekninger:

Singapore-Brisbane/Brisbane-Singapore
Singapore-Cairns/Cairns-Singapore

Kontakt oss for mer informasjon.

/singapore-airlines-premium-economy


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

Fly Oslo - Brisbane / Sydney - Oslo inkl. skatter og
avgifter (avreise fra andre flyplasser mot et tillegg i
pris)

3netter i Cairns

1natt i Airlie Beach

2netter på Fraser Island

2netter i Brisbane

Heldagstur i buss til Daintree og Cape Tribulation

Heldagstur med tog og skyrail til Kuranda

2-dagers seiltur med seilbåten Waltzing Mathilda
inkl. overnatting og måltider

Heldagstur på Fraser Island med lokal ranger som
guide

Alle togbilletter og annen transport

Fly Brisbane - Sydney

2netter i Sydney

1heldagsutflukt til Blue Mountains

2netter i Hunter Valley

2utflukter i Hunter Valley

Måltider, utflukter og transfers som ikke er
beskrevet i reiseplanen

Reiseforsikring

Turistvisum til Australia

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/det-beste-av-queensland-med-tog-og-bat-9008?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/det-beste-av-queensland-med-tog-og-bat-9008%3E

