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En fantastisk togreise rundt i Queensland, Australia
På denne turen reiser dere rundt i Queensland - til noen av de
vakreste australske severdighetene. 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, Daintreee
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.

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

https://www.benns.no/oseania/australia/queensland
https://www.benns.no/oseania/australia/whitsunday-islands
https://www.benns.no/oseania/australia/fraser-island


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge.

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.

Overnatting: Hilton, Cairns

Dag 3: 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
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.

Overnatting: Hilton, Cairns

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

/oseania/australia/cairns
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/queensland


Airlie Beach
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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.

Overnatting: Hilton, Cairns

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.

Overnatting: Airlie Beach Hotel

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.

Overnatting: Om bord på Waltzing Matilda

Dag 7: Whitsundays
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 og har god tid til
bussen går kl 17.10. Kl. 18 ankommer dere Proserpine og
tar toget videre mot Marlborough. Dere har sovekupé på
toget.

Overnatting: Sovekupé på toget.

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


Great Barrier Reef
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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.

Overnatting: Kingfisher Bay Resort

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

Lunsj er inkludert på turen.

Overnatting: Kingfisher Bay Resort

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 17.50 og har kvelden til å nyte
den gode maten og en imponerende skyline.

Overnatting: iStay River City, Brisbane

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

/oseania/australia/fraser-island
/oseania/australia/fraser-island/kingfisher-bay-resort
/oseania/australia/fraser-island/kingfisher-bay-resort
/oseania/australia/brisbane


Whitsundays huser en av verdens vakreste strender, nemlig Whitehaven Beach
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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.

Overnatting: iStay River City, Brisbane

Dag 12: Hjemreise
I dag slutter reisen i Queensland og dere blir kjørt til
flyplassen før hjemreisen starter.

Dag 13: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge.

/oseania/australia/queensland


Priser og avganger
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Reiseperiode September - mars  2019 - 2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
29 448,00 NOK

Reiseperiode April - mai  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
26 298,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  2020  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
26 648,00 NOK

Reiseperiode September - mars  2020 - 2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
29 448,00 NOK

Singapore Airlines' Premium Economy Class og Business Class

Unn dere selv en oppgradering til Singapore Airlines' premium Economy Class. På denne klassen kommer dere til å
sitte i en romslig kabin med ekstra store og velutstyrte seter, som er designet med en bredde på opptil 48,26 cm for
ekstra komfort.

I tillegg får dere ekstra valgmuligheter og eksklusive privilegier levert med den legendariske kvaliteten som Singapore
Airlines er så kjent for, så det er bare å lene seg tilbake, slappe av og nyte flyturen.

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

3netter på Hilton i Cairns

1natt på Airlie Beach Hotel

2netter på Kingfisher Bay Resort på Fraser Island

2netter på iStay River City 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

Måltider, utflukter og transfers som ikke er
beskrevet i reiseplanen

Reiseforsikring

Turistvisum til Australia

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/australia/queensland-pa-skinner-9008?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/australia/queensland-pa-skinner-9008%3E

