
New Zealand krydstogt &
Australiens ikoner

New Zealand krydstogt &
Australiens ikoner

55.898,-
Fra-pris pr. person i kr.

24 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Vil I gerne opleve New Zealand og Australien på samme rejse,
så er denne rejse perfekt. I begynder med nogle spændende
dage i Auckland, før eventyret fortsætter med 11 dage ombord
på luksusskibet Celebrity Edge med all inclusive, der sejler jer til
Australien. Krydstogtet følger øst- og sydkysten i New Zealand,
og I gør stop ved hyggelige byer, samt oplever overdådig natur
ved Fiordland med indtryk fra tre dybe fjorde.
I Australien gør I stop ved Eden, inden krydstogtet slutter i
fantastiske Sydney, hvor der venter nogle dage med oplevelser,
samt en togtur til vinområdet Hunter Valley inkl. en overnatning.
Derefter følger flere af landets ikoner som outbacken med den
røde jord og Ayers Rock, hvor I bliver forkælet med skønne
oplevelser. Rejsen slutter i Melbourne med en tur ad Great
Ocean Road.

Krydstogtet ligger fast. Arrangement før og efter kan
tilpasses.

Gå på opdagelse i Auckland - New Zealand største by

11 dage/10 nætters krydstogt med Celebrity Edge
inkl. mad og drikkepakke

Besøg Fiordland National Park - UNESCO beskyttet
verdensarv

Oplev Sydneys attraktioner og kom på udflugt til
Blue Mountains

Få togtur til og vinoplevelser samt overnatning i
Hunter Valley

Se Field of Lights og Uluru (Ayers Rock) i den røde
outback

Kom med på en køretur ad den spektakulære Great
Ocean Road

https://www.benns.dk/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge
https://www.benns.dk/oceanien/new-zealand
https://www.benns.dk/oceanien/australien


Dagsprogram

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

12.02.2024: Afrejse fra
Danmark
I dag er der afrejse fra Danmark mod New Zealand.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet

13.02.2024: Ankomst til
Auckland, New Zealand
Ankomst til Auckland, New Zealands største by, der
ligger på Nordøen. En by fuld af spændende attraktioner
i og omkring byen. Ved ankomst til Auckland er der
arrangeret en transfer til jeres hotel i byen. Her skal I bo
de næste to nætter.

Auckland
Mange af Aucklands bedste attraktioner ligger i centrum

ved havnen og i byens gamle parker, Albert Park og
Victoria Park. Fra One Tree Hill får man en fantastisk
udsigt over byen, havnene og de omkringliggende øer. Vil
I opleve en endnu mere spektakulær udsigt, så bør I tage
glaselevatoren til toppen af Sky Tower.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet
Overnatning: Auckland City Hotel eller tilsvarende

14.02.2024: Auckland |
Havnerundfart i Auckland
Nyd morgenmaden på hotellet og nogle timer på egen
hånd, inden det kl. 13.00 er tid til dagens aktivitet, som er
en 1½ times havnerundfart. Turen afgår fra Viaduct
Harbour, som ligger ca. 1 km. fra jeres hotel.

Nyd udsigten over byen fra båden. Dette cruise tilbyder
en unik lokal oplevelse, hvor I oplever havnen på et lille
fartøj med en intim atmosfære. Se de fantastiske

https://www.benns.dk/oceanien/new-zealand/auckland


Lækre faciliteter på Celebrity Edge
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seværdigheder i byen, mens I sejler forbi på Waitemata
Harbour. I sejler bl.a. under Harbour Bridge og oplever
andre kendte vartegn, der ligger ud til havnen.
Besætningens lokale viden er i sig selv en oplevelse at
lytte til med detaljeret information om alt det, som
Auckland har at tilbyde. Nyd eftermiddagen på vandet,
hvor kaffe, te eller varm chokolade og frokosten er
inkluderet.

Efter cirka 1,5 time er I tilbage ved Viaduct Harbour.
Resten af dagen/aftenen er på egen hånd.

Aktiviteter inkluderet: 1½ times havnerundfart inkl.
frokost
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Auckland City Hotel eller tilsvarende

15.02.2024: Krydstogt fra
Auckland | Celebrity Edge
Dagen er på egen hånd i Auckland, indtil det er tid til at
tage til krydstogtsterminalen ved havnefronten i
Auckland. Der er afgang for krydstogtet kl. 18.30. Denne
aften kan I allerede nyde den sublime mad, som Celebrity
skibene er så kendte for.

Celebrity Edge sejler sydpå mod det første stop, som er
Tauranga, der ligger ved kysten ud til den store Bay of
Plenty.

Måltider inkluderet: Morgenmad og helpension ombord
skibet
Overnatning: Celebrity Edge

16.02.2024: Tauranga
Der er ankomst til Tauranga kl. 08.00. Tauranga er den
største by ved Bay of Plenty og ligger ved indgangen til
en af de største naturlige havne i landet. Herfra er der
ikke langt til Coromandels smukke kyststrækninger eller
til Rotoruas geotermiske paradis.

Tauranga
Tauranga ligger ud til endnu en af New Zealands mange
smukke bugter, Bay of Plenty, og I er nu kommet til
maoriernes land, da de første af disse kom til dette
område i New Zealand i 1300-tallet

Bay of Plenty har sine egne attraktioner med smuk natur,
vandfald, søer og ikke mindst bjerget Mt. Maunganui.
Strandene er heller ikke dårlige her, så man kan også tage
en slapper på stranden og læse en god bog.

Spændende aktiviteter og attraktioner i Tauranga:

The Elms, et at landets ældste historiske steder
Kajaksejlads på floden Wairoa eller søen Lake
McLaren
Shopping i Tauranga

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge


Field of Light ved Uluru (Ayers Rock)
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Tauranga Art Gallery
"Historic Village on 17th", Et område, der har
retableret historiske omgivelser med originale og
rekonstruerede huse fra tidlige Tauranga huse og
butikker.

Check rederiets udflugtsprogram i Tauranga.

Der er afgang fra Tauranga kl. 19.00, og kursen sættes
mod Napier, som I når næste dag.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

17.02.2024: Napier
Kl. 12.00 ankommer I til kystbyen Napier på Nordøens
østkyst. Her lever der omkring 62.100 indbyggere. Ca. 18
km. syd for Napier ligger byen Hastings. Disse nabobyer
bliver ofte kaldt for "Tvillingbyerne" eller "The Bay
Cities".

Napier er en populær turistby, som er kendt for sin
unikke koncentration af Art Deco-arkitektur fra
1930'erne. Efter et jordskælv i 1931, blev næsten hele
byen lagt i grus, og derefter genopbygget. Byen har også
en af de mest fotograferede turistattraktioner i landet,
en statue på Marine Parcade kaldt "Pania of the Reef".
Dette er en central figur i maorisk mytologi og selve

symbolet på Napier.

Nogle forslag til hvad I kan lave i Napier:

Se byens Art Deco-arkitektur. To kendte bygninger
er Masonic Lodge og The Criterion
Gå en tur langs byen havnepromenade. Her ligger
Marine Parade Gardens og Sunken Garden samt
flere monumenter og kunstinstallationer.
Tag turen til den tidligere maorilandsby, Otatara
Pa. Den ligger 10 km sydvest for Napier
Ønsker I flot udsigt over byen og den smukke bugt,
anbefaler vi en gåtur til Bluff Hill

Check rederiets udflugtsprogram i Napier. Celebrity
Edge sejler fra Napier kl. 18.30 og sætter kursen mod
Picton.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

18.02.2024: Picton
I sejler til Sydøen ved at krydse Cook Strædet og sejle
gennem den smukke, bjergrige fjord, Queen Charlotte
Sound/Totaranui, frem mod idylliske Picton, der ligger i
bunden af fjorden. Ankomst til Picton kl. 08.30. Picton er
en mindre havneby med blot ca. 1.000 indbyggere og er
et vigtigt knudepunkt for både færgetrafikken mellem de



Krydstogt i Fiordland National Park
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to øer og for togtrafikken, der bruger færgerne mellem
øerne. Picton ligger godt beskyttet af en naturhavn.

Picton byder ikke på de store kulturelle og historiske
seværdigheder, men har til gengæld charme og hygge i
overflod, især langs med havnefronten, hvor de mange
caféer, restauranter og barer summer af liv dagen lang.
Så det er oplagt at slendre langs med havnefronten og
bare lade livet passere stille og roligt, mens man evt.
nyder et glas af den fremragende hvidvin, som
produceres i dette område.

Området omkring Queen Charlotte Sound er ideelt til
vandreture, og her er et utal af muligheder.
Vandrestierne er nogle af New Zealands bedste, og der
er noget for enhver smag lige fra den behagelige 30 min.
tur til vandring over 3 dage. En fantastisk udsigt over
byen og området får I fra Queen Charlotte Drive
Lookout, som ligger over Picton færgeterminalen.
Gåturen derop er ikke noget særligt, men det er
udsigten!

Vil I en tur på stranden så er der flere muligheder i og
udenfor Picton:

Picton Beach. Bystranden, som ligger centralt i
byen nær havnefronten.
Shelley's Beach. En mere privat og fredelig strand
på den anden sifde af Picton Marine Bridge.
Bob's Beach. En ugenert strand i gåafstand fra
Picton.

Af andre aktive muligheder er en cykeltur også
anbefalelsesværdig, enten på egen hånd eller måske med
en erfaren guide.

Området syd for Picton er prydet af vinmarker, hvor som
nævnt nogle af de fineste hvidvine i verden produceres.
Det er især hvidvin baseret på druen Sauvignon Blanc,
som området er kendt for. I bør smage et glas af denne
hvidvin, når I nu er her.

Vest for Picton ligger landets næstældste by Nelson, med
dens hyggelige gader og små huse fra kolonitiden, og
endnu længere vestpå ligger den fremragende
nationalpark Abel Tasman.

Check rederiets udflugtsprogram i Picton. Der er
afsejling fra Picton kl. 18.00.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

19.02.2024: Christchurch
I ankommer til Christchurch tidlig morgen kl. 07.00.

Velkommen til Sydøens største og New Zealands ældste
etablerede by, Christchurch. Christchurch er en eklektisk
by med et vidunderligt mix af historisk, tidløs elegance og
nutidig kultur, men lider stadig noget efter det
ødelæggende jordskælv i 2010/2011. Man er dog godt
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igang med at genopfinde sig selv med en række nye
initiativer, og byen bobler af virkelyst og byder på en
række innovative attraktioner i smukt samspil med de
tilbageværende, gamle landemærker.

Generelt er Christchurch en af landets gamle, historiske
byer med en helt distinkt 'engelsk sjæl' og bærer således
stadig tydeligt præg af, hvor stor en rolle England har
haft gennem New Zealands historie.

Vil I på sightseeing i byen, så er det bilfrie område,
Cathedral Square i centrum, et godt udgangspunkt. Fra
dette område finder I desuden byens fire store gader,
som gør det let at finde byens fantastiske botaniske have
og shoppingområdet City Mall. Ønsker I at få en flot
udsigt over Christchurch fra oven, kan I tage op i byens
gondolbane. Et andet kendetegn for Christchurch er
byens charmerende og gamle sporvognssystem.

Nogle af Christchurchs mest populære seværdigheder
er

The Transitional Cardboard Cathedral, en kreativ
bygningsudformning med brug af pap
En tur med Christchurch Tramway
Besøg i Botanic Gardens
Sejltur på floden Avon
Byens mange museer og gallerier, gå langs floden
Avon,
Få en gastronomisk oplevelse på en af byens
smukke restauranter - mulighederne er mange.

Check rederiets udflugtsprogram i Christchurch. I sejler
fra Christchurch kl. 18.00 og fortsætter ned langs
Sydøens østkyst mod Dunedin.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

20.02.2024: Dunedin
Der er ankomst til Dunedin kl. 07.00. Byen er med sine
godt 100.000 indbyggere den næststørste ø på Sydøen.
Dunedin er et keltisk navn for den skotske by, Edinburgh,
hvilket antyder byens ophav og historie. Efter sigende
var det skotske bosættere, der, som de første
europæere, bosatte sig her. Skotterne syntes
tilsyneladende, at stedet mindede i stor grad om
Edinburgh, deraf navnet. Byens arkitektur leder
umiskendeligt tankerne hen på Edinburgh.

Nogle af de største attraktioner i Dunedin er

Otago Settlers Museum. Et must, hvis man er
interesseret i stedets historie
Dunedins fantastiske natur. Storslåede strande
som St. Clair's, få minutter fra centrum. Brighton
Beach ligeså.
Besøg i Dunedins spektakulære Botanic Gardens
Få mere at vide om øl på Speight's Brewery, der
iøvrigt ligger på verdens stejleste gade, Baldwin



Auckland set fra Mt. Eden
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Street.
Gå ombord på Taieri Gorge Railway, der afgår fra
Dunedins charmerende togstation og nyd en 4
timers udflugt til 'Guldgraverland'. Her passerer I
steder, der tidligere var guldgraverbyer/-miner.
Larnach Castle. New Zealands eneste slot, blot 13
km udenfor Dunedin. Slottet er fra 1871 og fylder
meget i byens historie.
I Dunedin finder man også New Zealands første
universitet, University of Otago.

Check rederiets udflugtsprogram i Dunedin. Her kan I
opleve Dunedin på forskellig vis inkl. besøg ved Larnach
Castle. I kan også opleve pelikaner og og pingviner på
Otago halvøen.

Celebrity Eclipse sejler kl. 17.00 videre mod en af New
Zealands helt store landemærker, den
UNESCO-beskyttede Fiordland National Park.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

21.02.2024: Fiordland
National Park | Dusky,
Doubtful & Milford Sounds

Der er ankomst til Fiordland National Park tidligt om
morgenen. Fiordland National Park består af flere fjorde,
og I kommer til at sejle på de tre mest kendte:

Dusky Sound fra kl. 08.30 - 10.15
Doubtful Sound fra kl. 11.45 - 13.15
Milford Sound fra kl. 17.00 - 18.00

Fiordland National Park har en helt usædvanlig
naturskønhed, hvilket UNESCO i 1986 belønnede med
optagelse på verdensarvslisten. I 1990 blev Westland og
Mt. Cook inkluderet i dette World Heritage Area, på
maorisprog kaldet 'Te Wahipounamu'.

Fiordland fylder næsten det samme som Jylland, og
meget er som dengang, da kaptajn James Cook gik i land
her for mange år siden som den første europæer
nogensinde. I Fiordland er der altid grønt, for det regner
her hver dag. Nyd den underskønne natur, mens der
sejles rundt i fjordene. Der vil være muligt at spotte
forskellige dyr som sæler, delfiner, pingviner mm., da
dyrelivet i havet er overvældende. De stejle klippesider
gennembrydes flere steder af vandfald.

Dusky Sound
Dusky Sound er den sidste fjord, som I skal besøge. Det
er ikke så ofte, at dette sted besøges, da Milford og
Doubtful helt naturligt tiltrækker sig størst
opmærksomhed. Dusky Sound ligger i det sydvestlige
hjørne af Fiordland og er 40 km lang og 8 km bred på det
bredeste sted. Her kan ses sæler og delfiner, og man kan
opleve stejle klipper og massive vandfald. Dusky Sound
området er især vigtigt som beskyttet yngleområde for
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den særlige Fiordlandpingvin.

Doubtful Sound
Doubtful Sound er hele 40 km lang og ganske anderledes
end Milford Sound. Doubtful Sound imponerer mange
med sin utrolige stilhed, og stilheden er måske den helt
store attraktion her og en enorm kontrast til Milford
Sound. Fjorden er, som Milford Sound, rig på flora og
fauna, og her kan ses både sæler og den helt særlige
Fiordlandpingvin, der typisk ligger på de små klippeøer
ved indsejlingen til fjorden. Doubtful Sound er dyb,
meget dyb, med sine 421 meter. Den er således den
dybeste af alle fjordene i Fiordland og med sin snirklede
vandvej og mange vandfald er Doubtful Sound sandt guf
for øjnene og sjælen.

Milford Sound
Milford Sound er givet den mest kendte af alle fjordene i
Fiordland National Park og også den lettest tilgængelige.
Milford Sound er ca. 16 km lang og er spektakulær,
majestætisk og i det store hele uforandret af tidens tand.
Om det regner eller solen skinner, Milford Sound er
storladen uanset hvilket vejrlig. Mitre Peak, fjordens
1700 m. høje tinde, er den mest fotograferede bjergtinde
i landet, fjordens bratte klippesider er bjergtagende og
de store vandfald Bowen og Stirling er berusende
oplevelser.

Efter Milford Sound sejler I kl. 18.00 videre ud på det
åbne tasmanske hav, som I skal krydse frem mod
Australien. Der går et par dage, inden det kommer så
vidt. Dem tilbringer I på skibet med masser af tid til at

slappe af og nyde de komfortable omgivelser og
faciliteteter.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

22.-23.02.2024: To dage på
havet
I kan nu nyde to dage på havet ombord på det skønne
luksusskib Celebrity Edge, der byder på et væld af flotte
faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

24.02.2024: Eden,
Australien
I ankommer til Eden på Australiens sydøstlige kyst kl.
08.00. Det er ikke så ofte, at der lægges til her, så I kan
nye et anderledes besøg på en ny og spændende
destination.

Her venter smuk natur, en charmerende by og ikke
mindst - forhåbentligt - at I får øje på hvaler. Eden er især
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kendt for muligheden for at se hvaler, som gennem
tusinder af år har migreret i Twofold Bay, som Eden
ligger ud til. Blandt de lokale kaldes hele området her for
'Humpback Highway'. Det lokale folk i området her, Yuin
Thaua folket, levede i mange år af hvalfangst i bugten,
godt hjulpet af et 'partneskab' med delfiner og
spækhuggere, der drev hvalerne ind i bugten. I dag er
hvalerne stadig en attraktion i sæsonen fra september til
november, men da I er her i februar, er det ikke
sandsynligt, at I får den oplevelse. Eden by har et
interessant Eden Killer Whale Museum, hvor I kan se og
høre om fordums hvalfangeri.

Udover hvalerne - i sæson - er det især den meget
smukke natur, både nord og syd for Eden, der tiltrækker
sig opmærksomhed. Her er især mange dejlige strande:

Aslings Beach. Her er bl.a. en meget scenisk "rock
pool". Denne strand er ideel for at spotte delfiner
om morgenen. Fine fiskemuligheder.
Quondolo Beach med fine muligheder for surfing.
En del af den længere og 10 km. lange Long Beach
Strandene i Ben Boyd National Park. Smukke,
ugenerte strande som Mowarry Beach,
Leatherjacket Bay, Bittangabee Bay, Satlwater
Creek og Davidson Whaling Station.

Ben Boy National Park syd for Eden byder på fantastisk
natur, flot fugleliv, fantastiske klippeformationer i den
mest vidundelige røde farve og klippehuler udgravet
gennem millioner af år. Et besøg værd. Check rederiets

udflugtsprogram i Eden.

Der er afgang fra Eden igen kl. 16.30. I fortsætter nu mod
Australiens største by, verdensbyen Sydney, hvor
krydstogtseventyret slutter i morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Helpension ombord på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

25.02.2024: Ankomst til
Sydney | Krydstogtet
slutter
Det er forventet ankomst til Sydney kl. 06.30. Det er tid
til, at I skal forlade skibet. Når bagagen er modtaget, er I
klar til at tage ind på jeres hotel i Sydney.

Formiddagstur med rundvisning i Sydney Opera House

Nu skal I opleve Jørn Utzons danskskabte designskat på
helt tæt hold.

Rundvisningen varer 1 time og inkluderer:

Indgang til Sydney Opera House
1 times guidet rundvisning
I lærer om historien og arkitekturen bag bygningen

https://www.benns.dk/oceanien/australien/sydney
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Eftermiddagsudflugt med rundvisning i Sydney

Kl. 13.00 er der arrangeret en 3,5 times byrundtur i
Sydney og byens nære omegn. I kommer til at besøge det
historiske The Rocks område og hører om byens historie
bygget om omkring ankomsten af de britiske
straffefanger. I kommer igen forbi det berømte Operahus
med udsigt til den lige så berømte bro, Harbour Bridge.
Af andre højdepunkter på turen kan nævnes:

Queen Victoria shoppingområde
Sydney Tower
Paddington området
Kysten ved Tamarama og Bronte
Bondi Beach med Dover Heights
Double Bay, Kings Cross og Ms. Macquarie's Point
med en mageløs udsigt til operahuset og Harbour
Bridge

I sættes af på hotellet efter turen. Resten af dagen er på
egen hånd. I bor lige midt i det populære Darling
Harbour. Her er masser af liv med gadeoptræden, gode
restauranter, caféer og barer.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet
Overnatning: Mantra 2 Bond Street Sydney

26.02.2024: Sydney til
Hunter Valley
Efter morgenmaden går turen mod Hunter Valley. Efter
en kort togrejse fra Sydney Central Station ankommer I
til Hunter Valley området og bliver mødt af personalet
fra Hunter Valley Resort, hvor I skal overnatte.

Om eftermiddagen er der planlagt en Hunter Wine
Theatre Experience for jer. Her bliver I ført på en lærerig
rejse om druens vej fra vinmark til vinglas. Efterfølgende
vil der være nogle smagsprøver.

Aftensmaden kan I indtage i Barrel Bistro eller 4 Pines at
the Farm, som begge ligger på resortet, eller I kan vælge
at besøge en af de mange andre gode spiseoplevelser,
som Hunter Valley byder på.

Vin i lange baner og helt fortryllende natur
Hunter Valley er Australiens ældste vindistrikt, og her
venter jer fantastiske smagsoplevelser, hvis I er til vin.
De første vinstokke i dalen blev plantet helt tilbage i
1832, og markerne indeholder hovedsageligt druerne
Shiraz, Sémillon og Cabernet Sauvignon.

Er I ikke vinelskere, er der stadig meget at elske i Hunter
Valley, her er nemlig både golfbaner, spa, heste,
luftballoner, god øl på resortet og meget meget mere.
Heldigvis har I hele dagen til at udforske alle dalens
herligheder, inden turen går tilbage til Sydney i morgen.

/oceanien/australien/hunter-valley
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Oplev et fantastisk ophold på Hunter Valley Resort
Hunter Valley Resort, der danner rammen om jeres
ophold, er et charmerende, familievenligt resort, som er
placeret helt perfekt i forhold til jeres besøg i dalen, nær
alle de smukkeste attraktioner i området.

Hunter Valley Resort er drevet af Philip Helé og hans
familie. Philips bedsteforældre startede i sin tid Hotel
Eyde i Herning, og hans danske rødder gør, at han elsker
at have danskere på besøg.

Aktiviteter inkluderet: Togrejse fra Sydney Central
Station til Singleton Railway Station samt transfer til
Hunter Valley Resort samt Hunter Wine Theatre
Experience
Overnatning: Hunter Valley Resort

27.02.2024: Hunter Valley
til Sydney
I dag har I formiddagen til at suge det sidste af Hunter
Valley til jer, inden turen går tilbage mod Sydney.

Om formiddagen er der arrangeret en "onsite" tur
gennem vinmarkerne. Her får I en masse at vide om
produktionen, om de forskellige druetyper og om
vinproduktion generelt. Der afsluttes med vinsmagning
sammen med resortes vin-ansvarlige.

Personalet fra Hunter Valley Resort kører jer til
togstationen i Singleton, hvorfra I tager med toget
tilbage til Sydney Central Station. I skal de næste to
nætter bo på hotel i Sydney.

Aktiviteter inkluderet: Transfer til Singleton Railway
Station samt togrejse til Sydney Central Station samt
"onsite" vintur med vinsmagning
Overnatning: Mantra 2 Bond Street Sydney

28.02.2024: Sydney |
Udflugt til Blue Mountains
Nyd morgenmaden på hotellet, inden I bliver hentet på
jeres hotel af turbussen og guiden. Jeres udflugt i dag er
en heldagsudflugt til den berømte nationalpark Blue
Mountains, der ligger i Sydneys bagland ca. 3 timers
kørsel vest for Sydney.

Udflugt til Blue Mountains
Udflugten til Blue Mountains er en rejse ind i hjertet af et
UNESCO-beskyttet naturområde. I kører mere eller
mindre stik vest mod nationalparken og gør et første
stop i Calmsley Hill, hvor I træder ind i et
rehabiliteringscenter for endemiske dyr som kænguruer
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og koalaer. Nyd de smukke omgivelser og dyr, mens I
nyder en varmende kop te. Der fortsættes nu mod Blue
Mountains, hvor I begynder i Jamison Valley, hvor den
ene fantastiske udsigt over bjergene afløser den anden.
Mageløst og bjergtagende er passende ord for, hvad I
præsenteres for. Der fortsættes mod nationalparkens
landemærke, klippeformationen The Three Sisters, ved
det berømte Eagle Lookout. God tid til at nyde synet at
'berømtheden'.

Frokosten begynder at trænge sig på, og I gør stop ved
Hydro Majestic Hotel, hvor I for egen regning kan købe
jeres frokost. Eftermiddagen er dedikeret til flere
fænomenale udsigter, som er det som Blue Mountains er
berømt for. Udsigten fra Govett's Leap er særligt
værdsat, og måske et af de mest berømte udsigtspunkter
i hele Australien. Her er i tillæg et stort vandfald, der
falder 180 m. til bunden af dalen nedenfor.

Sidste stop er ved Mt. Tomah Botanic Gardens, hvor I,
udover en fantastisk panoramaudsigt, kan nyde et glas
mousserende vin eller appelsinjuice, inden turen går
tilbage til Sydney.

I er forventeligt tilbage i Sydney sidst på eftermiddagen.
Resten af dagen er på egen hånd.

Aktiviteter inkluderet: Heldagstur til Blue Mountains
Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Mantra 2 Bond Street Sydney

29.02.2024: Sydney til
Ayers Rock
Når I ankommer til lufthavnen ved Ayers Rock, så skal I
gå til forsiden af lufthavnsterminalen og herfra, vil der
være en bustransfer for jer til hotellet.

Uluru (Ayers Rock)
Navnet Uluru er aboriginsk og betyder mødested. Den
store røde sten er meget ikonisk for Australien og bryder
fascinerende med det ellers flade og tørre landskab midt i
ørkenen. Uluru er en monolit - en kæmpe sten, og ikke et
bjerg selvom det kan se sådan ud.

Halvdagsudflugt til Uluru (Ayers Rock)
Om eftermiddagen er der besøg i Uluru Kata Tjuta
National Park. I besøger kulturcentret, hvor I får tid til at
udforske udstillingerne, og måske er der lokale
(aboriginere) kunstnere i gang med et projekt.

Herefter kommer I ud til foden af kæmpestenen, Uluru,
og I vil blive forbløffet og overrasket, når jeres lokale
guide fortæller om aboriginernes Tjukurpa (skabelse-)
historie, der giver liv til den gigantiske stenformation. Føl
landets ånd, når jeres guide tager jer på en tur til
Mutitjulu Waterhole, og fortæller om og tolker
betydningen af de "malerier", I ser på klipperne og de
hellige steder, I støder på undervejs.

I god tid inden solnedgang, tager I til Uluru Sunset
Viewing Area, hvor I kan slappe af med et glas
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mousserende vin eller to, mens I nyder den berømte
solnedgang over Uluru. I bliver vidne til nogle utrolige
farveskift, mens solen går ned og til sidst forsvinder i
horisonten. I er tilbage ved Ayers Rock Resort 30
minutter efter solnedgang.

Aktiviteter inkluderet: Halvdagstur til Ayers Rock
Måltider inkluderet: Morgenmad samt mousserende vin
og snaks til solnedgangsoplevelse
Overnatning: Voyages Desert Gardens Hotel

01.03.2024: Ayers Rock |
Kata Tjuta | Sounds of
Silence-middag
Efter en god nats søvn ovenpå en imponerende
solnedgang venter i dag nye oplevelser i den røde ørken
og en udflugt til Kata Tjuata. Kata Tjuta betyder "mange
hoveder". Det er en stor gruppe af enorme sten som
bogstavelig talt ser ud som hoveder.

Udflugt til Kata Tjuta
I bliver hentet ved hotellet før solopgang og skal på en
udflugt til Kata Tjuta (The Olgas). Fremme ved Kata
Tjuta vil jeres guide forklare områdets geologiske
historie. I bliver tilbudt en let morgenmad med te eller
kaffe, mens I ser den spektakulære solopgang. Ikke alene
har I en utrolig udsigt over Kata Tjutas røde stenkupler, I

vil også kunne se Uluru (Ayers Rock) i det fjerne, mens
solen oplyser den røde ørken. Efter morgenmaden skal I
på en kort gåtur til Valley of the Winds.

Første stop er Karu udsigtspunktet. Undervejs på turen
vil jeres guide tale om områdets betydning for
Anangu-folket og vise jer, hvordan de har brugt og levet
af jorden i tusinder af år. I fortsætter ned ad den stejle,
stenede sti til dalen ved bunden af de massive kupler.
Hold øje med og lyt efter de lokale fugle og andet dyreliv,
mens I går til Karingana udsigtspunktet, hvor der venter
en utrolig udsigt udover sletten og stenkuplerne. I er
tilbage ved Ayers Rock Resort lidt før frokost.

Sounds of Silence-middag
Aftensmaden skal indtages under stjernerne, en million
stjerner, på den prisvindende Sounds of Silence Dinner.
Her kan I nyde en gourmetbuffet med australske
delikatesser ledsaget af fine australske vine. Derefter
kan I læne tilbage og slappe lidt af, mens en astronom
tager jer med på en fortælling om den sydlige
nattehimmel, hvis vejret tillader det.

Aktiviteter inkluderet: Udflugt til Kata Tjuta og Sound of
Silence-middag
Måltider inkluderet: Let morgenmad og aftensmiddag
Overnatning: Voyages Desert Gardens Hotel
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02.03.2024: Field of Light |
Ayers Rock til Melbourne
I bliver hentet noget tid før solopgang fra hotellet og kørt
den korte afstand til det eksklusive Field of Light. Der vil
være tid til en kort introduktion og nogle
baggrundsinformationer om den internationalt
anerkendte kunstner Bruce Munro, hvorefter I spændte
vil kunne nærme jer hans kunstneriske installation. I står
i komplet mørke, i den stille morgenluft, og oplevelsen
der venter jer vil ætse sig fast i jeres erindring for altid.

Gå til toppen af en stor sandklit, hvorfra der er udsigt til
solopgangen udover Field of Light. I kan nyde at gå i jeres
eget tempo gennem marken med 50.000 lyspære, hvor
Desert Oaks tilsyneladende opstår op af intetheden,
mens morgenlyset kryber op over horisonten. Som
valmueblomster står de små lyspære på stilke og oplyser
jorden med imponerende farver i et farverigt samspil
med den røde jord og den røde Uluru sten.

Mens I er i området, vil der blive serveret te, kaffe eller
varm chokolade. Nyd jeres drik, mens solen begynder at
stå op og oplyser den omkringliggende ørken og til sidst
oversvømmer landskabet med lys. Fra udsigtsområdet
kan I se både Uluru og Kata Tjuta, mens ørkenen kommer
til live.

Videre til Melbourne
Efter solopgang bliver I kørt tilbage til hotellet, hvorfra
der er gratis transferbus til lufthavnen. I flyver fra

lufthavnen ved Ayers Rock og til lufthavnen i Melbourne,
hvorfra der er tyve kilometer til centrum af Melbourne
og jeres hotel.

Melbourne
Melbourne er en by med kontraster, verdensberømte
sportsarenaer og historiske haver. Floden Yarra River
løber gennem byen og er stort set omgivet af frodige og
grønne områder alle steder. Centrum af byen er relativt
enkel at få overblik over, med sit nærmest gitterformede
vejmønster. Det er nemt at komme rundt til de mange
bydele, og gadebilledet prydes af de ikoniske sporvogne.

Aktiviteter inkluderet: Morgenudflugt til Field of Light
Overnatning: Mantra on Russell Melbourne

03.03.2024: Melbourne |
Sightseeingtur
Efter jeres første nat i Melbourne og en gang
morgenmad, så bliver det tid til en Melbourne
sightseeingtur rundt i den indre del af Melbourne by.

Melbourne Sightseeingtur
I kan blive forblændet af de mange vidunderlige
seværdigheder, der er i Australiens mest pulserende by,
og I kan af jeres lokale guide lære om Melbournes
fascinerende historie.
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I kommer rundt i byen og besøger vidundere som det lidt
futuristiske Federation Square, MCG - Melbournes
verdensberømte sportsområde med cricket, tennis og
Aussie Rules Football, den traditionelt katolsk byggede
basilika St. Patrick's Cathedral, Albert Park Lake, hvor
Formel 1 kører ræs rundt om søen, og over til St Kilda
Beach. Det hele finder I i centrum af Melbourne og
indenfor få kilometer.

Turen slutter med et besøg i Eureka Tower, hvor I kan
tage den superhurtige elevator til Eureka Skydeck 88,
nyde udsigten med Melbournes ærefrygtindgydende
skyline, hvor I bliver forkælet med en 360 graders udsigt
over byen, Port Phillip Bay og ud til Dandenong Ranges
og Yarra Valley.

Eftermiddag og aften er der tid til lidt afslapning eller til
på egen hånd at gå på opdagelse i centrum af Melbourne.

Aktiviteter inkluderet: Formiddags byrundtur i
Melbourne
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mantra on Russell Melbourne

04.03.2024: Melbourne |
Udflugt ad Great Ocean
Road
Efter endnu en nat i Melbourne og morgenmad venter

der jer en heldagsudflugt på en af verdens smukkeste
landeveje og kyststrækninger.

Udflugt ad Great Ocean Road
I kommer til at opleve Great Ocean Road, der er på
Australiens nationalarvsliste, og hører til blandt verdens
flotteste kystkøreture i hård kamp med Pacific Highway
1 i Californien, Highway 6 på Sydøen i New Zealand og
Garden Route i Sydafrika.

I besøger de 12 apostle, klippeformationer der står i
vandet, lidt væk fra kysten, og der bliver mulighed for at
forevige den smukke udsigt til familiealbummet.

I slipper ud af byen ved at køre ind i landet direkte til
Shipwreck Coast via Colac, og I kan nyde en gratis
morgente undervejs. I kommer til at opleve Great Ocean
Road på en "omvendt" tur, fra vest mod øst, i modsat
retning af masserne, så I kan undslippe folkemængderne
og mere fredeligt nyde denne berømte og maleriske
kystlinje i al sin herlighed. Turen gør udover stop ved de
betagende 12 apostle også stop ved de ekstraordinære
klippeformationer i Loch Ard Gorge ved Port Campbell,
et af de smukke steder langs Great Ocean Road.

Aktiviteter inkluderet: Heldagsudflugt ad Great Ocean
Road
Måltider inkluderet: Morgenmad og let frokost
Overnatning: Mantra on Russell Melbourne
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05.03.2024: Afrejse fra
Melbourne
Det er tid til at sige farvel til Australien, og der er
arrangeret transfer til jer fra hotellet til lufthavnen i
Melbourne, hvorfra I flyver mod Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og måltider
ombord på flyet

06.03.2024: Tilbage i
Danmark
I er tilbage i Danmark fyldt op med en masser oplevelser
og indtryk fra to af verdens mest spændende rejselande:
Australien og New Zealand.

Måltider inkluderet: Måltider ombord på flyet

Celebrity Cruises all
inclusive, hvad er med...
Always Included - altid inkluderet på alle krydstogter
med Celebrity Cruises

• Classic drikkepakke - ubegrænset sodavand, juice,
special te og kaffe, smoothies, vand på flaske (ikke
premium brands), øl op til $6, spiritus og cocktails op til
$8 samt vin pr glas op til $9.
• Drikkepenge - drikkepenge til besætningen -
inkluderer IKKE drikkepenge på for eksempel
spabehandlinger, specialrestauranter og drikkevarer,
som ikke er inkluderet i drikkepakken.
• Gratis WiFi - Internet adgang for 2 enheder (devices),
så I kan surfe på nettet eller bruge e-mail eller SMS

Alle gæster i samme kahyt skal vælge den samme pakke
på reservationstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gæster under 18/21 år får alkoholfri drikkepakke.
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Afrejsedato 12. februar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltkahyt

Indvendig kahyt
55.898,00 DKK

Udvendig kahyt
57.198,00 DKK

Kahyt med infinite balkon
59.498,00 DKK

Aqua Class
63.498,00 DKK

Afrejse 12. februar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt enkeltkahyt

Indvendig kahyt
79.898,00 DKK

Udvendig kahyt
82.548,00 DKK

Kahyt med infinite balkon
86.998,00 DKK

Aqua Class kahyt
94.998,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Celebrity Edge.

Opgradering på fly:
Opgradering til Business Class på flyet fra kr. 24.000,-

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark til Auckland i New Zealand inkl. skatter
og afgifter

Lufthavnstransfer fra lufthavnen i Auckland til
hotellet

2nætter på hotel i Auckland inkl. morgenmad

Havnerundtur i Auckland

11 dage/10 nætters krydstogt med Celebrity Edge
fra Auckland til Sydney

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Ubegrænsede drikkevarer - Classic drikkepakke

Roomservice

Drikkepenge til skibets personale

3nætter på hotel i Sydney inkl. morgenmad

Sightseeing i Sydney

Rundvisning i Sydney Opera House

2dages tur til vindistriktet Hunter Valley inkl.
togtransport fra Sydney, transfer fra togstation til
resort, 1 nat på Hunter Valley Resort, adgang til
Wine Theatre experience, rundvisning på vingården
og vinsmagning

Heldagstur til Blue Mountains

Fly Sydney til Ayers Rock inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvartering, ture, transfers og måltider som ikke
er nævnt i programmet

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-krydstogt-og-australiens-ikoner-101342?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-krydstogt-og-australiens-ikoner-101342%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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                Bestil                

Lufthavnstransfer tur/retur ved Uluru (Ayers Rock)

2nætter på hotel ved Uluru (Ayers Rock)

Udflugter til Uluru (Ayers Rock) og Kata Tjuta (The
Olgas)

Sound of Silence middag ved Uluru (Ayers Rock)

Udflugt til Field of Lights ved Uluru (Ayers Rock)

Fly Ayers Rock til Melbourne inkl. skatter og afgifter

Lufthavnstransfer tur/retur i Melbourne

3nætter på hotel i Melbourne inkl. morgenmad

Byrundtur i Melbourne

Heldagstur langs Great Ocean Road

Fly Melbourne i Australien til Danmark inkl. skatter
og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-krydstogt-og-australiens-ikoner-101342?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-new-zealand/celebrity-edge-15feb24-new-zealand-krydstogt-og-australiens-ikoner-101342%3E

