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29.998,-
Fra-pris pr. person i kr.
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Tag med på en utrolig rundrejse med nogle af Australiens
absolutte højdepunkter, der dykker ned i både den gamle og nye
kultur i "the land down under"!
Her har vi sammensat et rejseforslag, der byder på
storbyoplevelser i de hippe metropoler Sydney og Melbourne og
kombineret dem med en tur ind til Australiens Red Centre, hvor I
kommer helt tæt på landets DNA og den indfødte kultur.
Her i hjertet af Australien venter nogle helt særegne og spirituelle
oplevelser ved de hellige klippeformationer ved Uluru og Kata
Tjuta. En lokal guide vil give jer historien om dette særlige sted,
så I får et indblik i, hvorfor det har så stor betydning i Australien.
Til sidst på turen foreslår vi at bruge en fuld dag på at køre på en
af verdens smukkeste kystveje: Great Ocean Road.

Se Operahuset og Harbor Bridge i Sydney

Besøg de UNESCO-fredede Blue Mountains

Oplev den magiske solnedgang ved Uluru

Tag på vandreture ved Kata Tjuta

Nyd Melbournes mange kulturelle tilbud

Kør på Great Ocean Road med de 12 apostle



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Jeres spændende rejse rundt i Australien starter i dag, og
turen går Down Under, hvor I lander i morgen.

Dag 2: Ankomst til Sydney
I dag lander I i Sydney. Afhængig af hvornår på dagen, I
lander, har I tid til at gå en tur, strække benene og vænne
jer til nye temperature og en helt anden tidszone.

Dag 3: Sydney
Efter en god nats søvn er I klar til at gå på opdagelse i
denne fantastiske by. Der er flere forskellige områder i
Sydney, der bestemt er et besøg værd, men Sydneys

højdepunkter må være operahuset og Sydney Harbour
Bridge. Det er umuligt at nå at se Sydney på én dag, men
heldigvis har I to dage mere (dag 5 og 6) i Sydney, hvor
der er rig mulighed for at besøge de områder, I ikke når i
dag.

Circular Quay

Sydneys centrale område, hvor stort set alle
transportforbindelser ender og begynder. Her er altid
masser af liv, både der afgår til Manly, både til
havnerundfart m.m. Og ikke langt herfra finder I både
Operahuset, Harbour Bridge og The Rocks.

Sydney Harbour Bridge

Tæt på at være lige så ikonisk for byen som Operahuset.
De to bygninger er som fod i hose. Harbour Bridge
popper i hvert fald en gang om året op i alle bevidsthed,
når der vises billeder fra nytårsaften i Sydney. Her er
broen omdrejningspunktet for festlighederne. Vil I have
en mavekildrende oplevelse er Harbour Bridge stedet.
Tag med på en gåtur på toppen af broens jernstruktur og

/oceanien/australien/sydney


Kata Tjuta
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nyd en helt unik udsigt over Sydney. Men ikke for svage
sjæle!

The Rocks

Sydneys historiske område hedder the Rocks og ligger
klods op af den store bro, Harbour Bridge. Her kan I
stadig fornemme fordums stemning og atmosfære. Et
spændende område - i dag med masser af hyggelige
caféer og restauranter.

Darling Harbour

Livligt havneområde. Rundt om Darling Harbour ligger
restauranterne tæt med en utrolig hyggelig atmosfære,
særligt om aftenen. Den ene side af området er tilegnet
et stor indkøbscenter og for enden af havnen ligger et
stort IMAX Theatre, der på et kæmpe biograflærred viser
imponerende film i 3D, som skal ses gennem specielle
3D-briller. Her findes også et gammelt sejlskib og et
krigsskib, som er åbent for offentligheden.

Dag 4: Blue Mountains
I dag venter jer en oplevelsesrig heldagstur i
nationalparken Blue Mountains, hvor I vil besøge
afsidesliggende udsigtspunkter og lære om
verdensarvområdets historie, flora og fauna.

Turen starter kl. 07.00, og første stop denne morgen er i

Featherdale Wildlife Park. Her er I omgivet af
koalabjørne, kænguruer og andre australske dyr, som I
kan få lov at hilse på og klappe.

Herefter kører I videre til Blue Mountains. På vejen
besøger I bl.a. et udsigtspunkt, hvor I kan se ud over
Jamison Valley, hvor der er færre turister. I fortsætter til
Eaglehawk Lookout, hvor I ser De Tre Søstre og hører
mere om legenden bag disse berømte klippeformationer.
Fremme ved Evans Lookout vil I få udleveret en
madpakke, et kort og introduktion til vandrestien, I skal
begive jer ud på.

I går fra Evans Lookout til Govett's Leap. Dette er en af
de mest naturskønne vandrestier i de australske bjerge
på østkysten, da den tager jer gennem flere dale og
bjergtoppe, og hvor I også får udsigt mod Australiens
Grand Canyon, The Grose Valley. Ved Govett's Leap vil I
få en flot udsigt til det tryllebindende vandfald Bridal
Veil Falls, der har et fald på hele 180 meter.

Sidste stop er smukke Mt. Tomah Botanic Gardens,
hvorfra I kan nyde en vidstrakt udsigt over Sydney, inden
I kører tilbage til hotellet. I er tilbage i byen ca. kl. 17.00.

Dag 5 - 6: Sydney
I har de næste to dage på egen hånd til at gå på opdagelse
i Sydney. Sydney er en fantastisk by med masser af
muligheder. Besøg nogle af de områder i byen, I ikke



Melbourne
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nåede på dag 3, eller gå en tur gennem botanisk have til
operahuset og nyd noget koldt at drikke.

Ønsker I lidt afslapning, byder Sydney også på nogle
lækre strande. Faktisk findes der hele 30 strande
omkring Sydney, der alle let kan nåes med offentlige
transportmidler. Sydneys mest berømte strand er Bondi
Beach sydøst for Sydney, og her finder I mange surfere.
Man kan nemt bruge en dag i området med nogle timer
på stranden og gåtur i området, hvor I finder et hav af
cafeer og restauranter. Af andre strande kan nævnes
Manly Beach Coogee Beach, Palm Beach, Curl Curl og
Ocean Beach.

Dag 7: Sydney - Uluru
I dag skal I ind til Australiens røde midte, også kaldet for
Red Centre. I ankommer til Uluru (Ayers Rock) først på
eftermiddagen. I kan godt glæde jer til at se solen gå ned
over Uluru med et glas bobler i hånden. Det er et helt
imponerende syn at se den røde sten få en endnu
varmere farve af solens røde skær.

Dag 8: Uluru og Kata Tjuta
Dagen i dag begynder tidligt, men det er det hele værd
for I skal nemlig på en halvdags udflugt til Kata Tjuta.

I bliver kørt gennem landskabet og til indgangen til Uluru
Kata Tjuta National Park. Derfra er der en 40 km rejse
gennem ørkenlandskabet til den mægtige
klippedannelse. Når I ankommer går I til det bedste
udsigtspunkt for at se solen stå op og give et fantastisk
farvespil over de 36 kupler, Kata Tjuta består af.

Ved vestsiden af Kata Tjuta, er der mulighed for at slappe
lidt af og nyde en udendørs picnic-morgenmad. Gå til
indgangen til Walpa Gorge, navngivet efter vinden
(Walpa), der fløjter mellem de massive kupler, der former
Kata Tjuta. Jeres guide vil fortælle jer mere om dette
hellige sted og forklare, hvordan miljøet og geologien har
udviklet sig i løbet af millioner af år

Dag 9: Uluru - Melbourne
I dag går turen tilbage til kysten og storbyen, Melbourne.
I flyver fra Uluru til Melbourne, hvor I ankommer midt på
eftermiddagen.

Brug aftenen til at gå en tur og find noget lækkert mad.
Melbourne er nemlig kendt for de utrolig mange
muligheder for mad fra hele verden, da byen består af
mange forskellige kulturer.

Dag 10 - 11: Melbourne



St. Kilda Beach, Melbourne
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I har de næste to dage i den spændende by, Melbourne.

Floden Yarra River strækker sig gennem hele byen og er
stort set omgivet af frodige og grønne områder alle
steder. Centrum af Melbourne er relativt enkelt at få
overblik over, med sit nærmest gitterformede
vejmønster. Det er nemt at komme rundt til de mange
bydele, og gadebilledet prydes af den ikoniske sporvogn.

Vi anbefaler jer at besøge nogle af de mange kirker, der
ligger rundt i Melbourne. Den mest kendte er St. Paul's
Cathedral, der ligger midt i Melbourne, lige ved den flotte
togstation, Flinders St. Station.

Ellers anbefales det også, at I besøger Fitzroy Gardens,
"The Shrine of Remembrance" og Queen Victoria
Market.

Ønsker I at se byen oppefra, bør I tage op i Eureka
Tower, hvorfra I får en fantastisk udsigt over byen.

Vil man en tur på stranden er den mest populære strand
St. Kilda Beach. Selve St. Kilda er en hyggelig jødisk bydel
med små caféer, som er kendt for gode kager. Hver
søndag holdes St. Kilda Esplanade Market, og der er
mange lokale, der tager ud på de mange caféer. Så ønsker
man liv i gaderne er St. Kilda den rette bydel på en
søndag.

Dag 12: Great Ocean Road

I dag starter jeres udflugt til Great Ocean Road kl. 07.00.
I kører langs den spektakulære kystlinje, hvor I bl.a. skal
se de berømte 12 Apostle. De 12 Apostle er 12 store
sandstenssøjler, der står ude i havet langs kysten.
Oprindelig var der 12, men havet arbejder sig voldsomt
ind i kysten og ødelægger med tiden sandstenssøjlerne.
Langs denne kyststrækning findes der voldsomme
lodrette skrænter, som Sydhavet har udarbejdet med
tiden. Her er al badning forbudt, og når man står og
kigger ud over det hele fra broerne, der er bygget for
turisterne, forstår man hvorfor. De 12 Apostle er en af de
mest fotograferede turistattraktioner i Australien.

Herudover besøger I også Loch Ard Gorge, London
Bridge og Gibson Steps og jeres frokost spises i hyggelige
Apollo Bay.

Det er også på Great Ocean Road, hvor det er muligt at
spotte vilde koalaer, så det er med at holde øjnene åbne.

Udflugten slutter kl. 18.00, hvorefter der køres rundt til
de forskellige hoteller.

Dag 13: Afrejse fra
Melbourne
Jeres rundrejse i Australien er ved at være slut, og turen
går nu mod Danmark igen.

/oceanien/australien/melbourne
/oceanien/australien/great-ocean-road


Sydney om aftenen
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Afhængig af jeres afrejsetidspunkt, har I måske tid til at
gøre den sidste shopping inden afrejse.

Dag 14: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen.



Priser og afgange

da

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

Rejseperiode December - marts  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
30.498,00 DKK

Rejseperiode April - maj  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
29.998,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
30.498,00 DKK

Rejseperiode September - november  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
30.998,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 14.600 per person
Business Class: fra kr. 37.300 per person



Hvad er inkluderet i prisen?
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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 - Sydney inkl. skatter og afgifter

5nætter på hotel i Sydney

Heldagstur til Blue Mountains

Fly Sydney - Ayers Rock inkl. skatter og afgifter

2nætter på hotel ved Ayers Rock

5timers udflugt til Kata Tjuta

Uluru solnedgang

Fly Ayers Rock - Melbourne inkl. skatter og afgifter

4nætter på Hotel i Melbourne

Heldagstur på Great Ocean Road

Fly Melbourne - Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/storby-og-natur-i-australien-14281?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/storby-og-natur-i-australien-14281%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

