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Dette er den perfekte rejse for jer, som vil opleve højdepunkterne
i det sydlige Australien. På 17 dage besøger I tre delstater: New
South Wales, Victoria og South Australia.
Rejsen "Down Under" starter i storbyen Sydney, her venter jer
også en heldagsudflugt til Blue Mountains. Derefter er det
kulturbyen Melbourne og Victorias vilde dyreliv, der er på
programmet, inden I sætter jer i bilen og kører langs Australiens
spektakulære sydkyst helt til, I ankommer til festivalbyen
Adelaide. Langs sydkysten skal I bl.a. opleve Great Ocean Road,
The Twelve Apostles, London Arch, Granite Island, Kangaroo
Island samt tage en afstikker indlands til Grampians National
Park.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så
kan I vælge mellem mange forskellige slags campingpladser.

Få storbyoplevelser i utrolige Sydney

Kom på en heldagsudflugt til Blue Mountains

Udforsk kulturbyen Melbourne

Se de mange fantastiske højdepunkter langs Great
Ocean Road

Oplev den smukke natur og det unikke dyreliv på
Kangaroo Island



Dagsprogram

da

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

Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I flyver fra Danmark og lander i storbyen, Sydney, i
morgen.

Dag 2-3: Sydney
Velkommen til Sydney, Australiens største by! Efter I har
fået bagagen, ordner I selv transporten til Abey Hotel,
hvor I skal bo de næste tre nætter.

Hotellet ligger centralt i byen i gå-afstand til mange af
Sydneys kendte attraktioner. Blandt andet er der kun
30-40 minutters gang til det ikoniske operahus, som er et
absolut "must-see". På vejen til operahuset, anbefaler vi,
at I går gennem den flotte botaniske have.

Ønsker I at se det kendte postkortmotiv med udsigt til

både operahuset og Harbour Bridge, kan I gå til Mrs.
Macquire's Chair, helt ude på "spidsen" af den botaniske
have.

Når I ankommer, kan I f.eks. starte på en af byens
hovedgader, Oxford Street, som ligger lige ved hotellet
og gå til Hyde Park med kendte Anzac Memorial. På
vejen går I forbi flere butikker og spisesteder.

Nogle andre kendte attraktioner i Sydney:

Byens historiske område, The Rocks, ligger på
modsatte side af operahuset, langs Sydney
Harbour Bridge
Den populære strand Bondi Beach, sydøst for
byen.
En lidt roligere strand er Manly Beach som ligger
nord for byen. Tag båden fra Darling Harbour
Forlystelsesparken Luna Park
For jer som er interesseret i arkitektur, kan vi
anbefale Queen Victoria Building på George Street.



På denne rejse kommer I til at møde Australiens dyreliv
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Bygningen huser 180 modebutikker
Den sofistikerede havnefront King Street Wharf
med lækre restauranter
Hils på Australiens mange dyrearter i Wild Life
Sydney Zoo og Taronga Zoo. Fra Taronga Zoo får I
også en fantastisk udsigt over byen.

Dag 4: Sydney | Udflugt til
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: Sydney - Melbourne
I dag tager I afsked med Sydney og flyver videre til
kulturbyen, Melbourne, i delstaten Victoria. I ordner selv
transporten fra lufthavnen til jeres hotel inde i byen, Ibis
Styles Melbourne, The Victoria Hotel.

Afhængig af ankomsttidspunktet kan I starte med at
udforske Melbourne allerede i dag. Byens centrum er
relativt overskueligt og med byens sporvogne, kommer
man nemt rundt til de forskellige nabolag.

Dag 6-7: Melbourne
I har dagen på egen hånd til at se mere af Melbourne. Fra
hotellet kan I gå til byens mest kendte attraktioner



Sydney Harbour Bridge med operahuset i baggrunden
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såsom:

Federation Square på Corner Swantson og
Flinders Street - det moderne mødested for mad,
kunst og arrangementer. Stedet er både elsket og
hadet af indbyggerne, men er uanset et perfekt
startpunkt for besøgende. I nærheden, på den
anden side af floden Yarra, ligger National Gallery
of Victoria - det ældste offentlige kunstgalleri i
Australien med mere end 68.000 forskellige
genstande.
Royal Botanic Gardens - Melbournes botaniske
have er en af de smukkeste i verden med over
50.000 planter. Her kan I gå på Aboriginal Heritage
Walk og lære mere om Australiens kultur og
historie. Om sommeren er udendørsteater og
biograf under åben himmel meget populært.
Southbank og Arts Centre Melbourne - ikke langt
fra Flinders Street Station, på bredden af
Yarra-floden, som løber gennem byen, ligger
promenaden Southbank. Her ligger der flere caféer
og restauranter.
Eureka Tower - herfra vil I få en fænomenal udsigt
over byen fra 88. etage! De frygtløse kan gå ud på
The Edge, en "glasarm" som stikker 3 meter ud fra
bygningen.
Fitzroy Gardens - her kan I opleve James Cooks
fødested, Cook's Cottage, som blev flyttet fra
Yorkshire, i England, til Melbourne i 1934
Melbourne er kendt for et næsten uendeligt udvalg
af lækre restauranter fra alle verdenshjørner, så en

bedre middag ude anbefales på det stærkeste.

Dag 8: Melbourne - Apollo
Bay (189 km)
Denne morgen henter I jeres lejebil i byen og kører mod
Apollo Bay. Køreturen tager ca. 2,5 time uden stop.

Når I kører fra Melbourne, anbefaler vi at krydse West
Gate Bridge og tage Princes Highway til Geelong, den
største provinsby i Victoria. Fra Geelong kører I til
Torquay, som er starten på den verdensberømte Great
Ocean Road. Torquay anses af mange som
surf-hovedstaden i Australien. Vi anbefaler at gøre stop
ved nydelige Bells Beach, som ligger i nærheden, eller
ved det smukke vandfald Erskine Falls. Nyd omgivelserne
på vejen fra Lorne til Apollo Bay. Denne kyststrækning er
blevet beskrevet af mange som noget af det smukkeste i
verden.

Vel fremme i kystbyen Apollo Bay kan I f.eks.:

Slappe af på stranden. Et tips er at tage videre til
Mounts Bay med de mange smukke strande.
Leje en kano og opleve kystlinjen og sætte kursen
mod nogle af de lokale sælkolonier. En fantastisk
oplevelse!



Udsigt over Sydney
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Besøge The Marriners Lookout - herfra får I en
nydelig panoramaudsigt over bugten.
Udsigtspunktet ligger nord for byen, bare følg
Marriners Lookout Road
Tag en vandretur på dele af den smukke sti "Great
Ocean Walk"
Smag på frisk fisk fanget af de lokale fiskere, f.eks.
Chris's på Beacon Point. Her får man en flot udsigt
med i prisen!
Gå en tur på havnen

Dag 9: Apollo Bay - Port
Fairy (188 km)
Efter et hyggeligt ophold i Apollo Bay, kører I denne
morgen langs den spektakulære Great Ocean Road til
Port Campell. Se de fascinerende klippeformationer, The
Twelve Apostles. Disse store stensøjler, som rejser sig i
vandet, har fået sin distinkte form efter tidens vejr og
vind og havets dramatiske bølger.

Efter Port Campell vil køre videre og se London Arch
(tidligere kaldt London Bridge) - en ødelagt naturlig bro
med to buer over vandet. I 1990 faldt den ene bue,
tættest mod land, sammen, og to turister strandede på
den ydre del af "broen" indtil en helikopter kom og
reddede dem.

Efter London Arch kører I videre, hvor "Shipwreck
Coast" starter, fra Port Campell til Warrnambool og
videre til Port Fairy.

Port Fairy er en anden hyggelig kystby, hvor det kan
virke som om tiden har stået stille. Her findes der mere
end 50 historiske bygninger, hvor flere af dem er
perfekte eksempler på 1800-tallets arkitektur.

Nogle forslag til attraktioner og oplevelser i Port Fairy:

Gå en tur rundt ved Fisherman's Wharf og se
fiskerne hive dagens fangst op
Gå til byens turistinformation og få et kort over
"the Historic Walk" og se de dekorative, historiske
huse
Se om I kan finde det mystiske skipsvrag
Mahogony, som mange tror ligger i sanddynerne i
det østlige af byen. Få "the Mahogany Walking
Track Guide" hos turistinformationen.
Hvis I vil være sikre på at se skibsvrag, kan I gå
"Shipwreck Walk Trail", hvor I vil se hele 6
skibsvrag, hvoraf den mest kendte er "The Thistle
Spil golf på byens flotte golfbane. Herfra har I en
fantastisk udsigt over byens bugt.
Besøg History Society Museum (åbent onsdage,
lørdage og søndage)
Lej en cykel og kom nemt rundt i byen
Slap af på stranden og nyd solen!



De "tre søstre" i Blue Mountains
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Dag 10: Port Fairy - Robe
(303 km / 520 km via
Grampians)
I dag kan I vælge mellem to ruter til Robe. Den korte rute
går via Portland og Cape Nelson, langs kysten direkte
mod Mount Gambier og herfra til Robe via Millicent.

Man bør starte tidligt om morgenen, hvis I vælger den
længere rute. På denne rute kører I via Penhurst til
Dunkeld, og fra Dunkeld venter jer en naturskøn køretur,
som tager jer gennem Grampians National Park og videre
til Halls Gap. Højdepunkterne i Grampians National Park
er blandt andet:

McKenzie Falls - et spektakulært vandfald
Reids Lookout - herfra får I en perfekt udsigt over
Victoria Valley, Victoria Range, Serra Range, Lake
Wartook og Mt Difficult Range
The Balconies - et andet flot udkigspunkt

Der er vandrestier af forskellig længde og sværhedsgrad
for at komme til nogle af disse attraktioner i parken.

Efter I har besøgt nationalparken, kører I tilbage til
Dunkeld og derefter videre til Mt Gambier og Robe.

Velkommen til Robe og delstaten South Australia! Robe
er en by og fiskerhavn ved Limestone Coast og er kendt

for sin unikke kombination af historiske bygninger,
fiskerbåde og smukke søer.

I Robe anbefaler vi jer at

Nyde de lækre strande: Tag en dukkert, lej et
surfbræt, eller en kajak, eller slap af i solen. Hvis
temperaturen tillader det, kan I også gå en tur
langs kystlinjen. Ved Guichen Bay er vandet roligt
og indbydende blåt
Se Lake Butler Marina - her er der en fin
promenade rundt om søen
Oplev de historiske bygninger i Robe. Besøg
informationscentret og få et kort.
Spis et godt måltid på en af byens restauranter og
smag på Robes kendte hummer om det er sæson.

Dag 11: Robe - Victor
Harbour (329 km)
Denne morgen kører I langs kysten og Coorong National
Park, hvor I passerer Lake Albert og Lake Alexandria.
Lige før I kommer til byen Tailem Bend, bør I tage en
omvej sydøstover mod Fleurieu-halvøen.

Når I ankommer til Victor Harbour anbefaler vi, at I går,
eller tager med "heste-sporvognen" (Victor Harbor
Horse Drawn Tram), over broen til Granite Island



Et par går ved de 12 Apostlene. Foto: Mark Watson/Visit Victoria
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Recreation Park.

På Granite Island kan I nyde kystlandskabet og udforske
øens interessante historie langs "Kaki Walk", eller se om I
kan spotte fisk fra kajen - fra juni til oktober kan man
være heldig at få øje på Rethvaler! På land kan man også
være heldig at se kolonien af små pingviner som lever på
øen.

Dag 12: Victor Harbour -
Kangaroo Island (62 km)
I dag kører I til Cape Jervis og tager færgen til Kangaroo
Island. Se frem til en indholdsrig dag!

Kangaroo Island er den største ø langs South Australias
kyst og her finder I flot natur med unik flora og fauna.

Kystlinjen på øen ændrer sig fra en langstrakt, rolig
strand ved Emu Bay til robuste klipper og
adrenalinfremkaldende surfing i syd. På vestsiden af
Kangaroo Island finder man to af øens naturlige
seværdigheder: Admirals Arch, en stor, naturskabt
stenbro. Stien, som fører jer til Admirals Arch, er også en
oplevelse i sig selv. Herfra kan man få øje på søløver,
delfiner og nogle gange også hvaler. Det andet
naturunder er Remarkable Rocks, som er nogle enorme
granitsten.

Australien er kendt for sit unikke dyreliv, og endnu mere
unikt er det på Kangaroo Island, da øen er hjem til over
12 forskellige arter, som man ikke finder nogle andre
steder i landet. På Kangaroo Island lever de mere kendte
dyr også såsom wombats, koalaer, kænguruer (en art
som kun lever på øen) og en lille pingvinkoloni.

Dag 13: Kangaroo Island
Listen over ting man kan lave på Kangaroo Island er
næsten uendelig. I dag har I tid til at udforske naturen og
det vilde dyreliv på øen i al sin pragt. Nogle af
højdepunkterne her er Flinders Chase National Park,
Kelly Hill Caves, "Koala Walk" og sælerne ved Seal Bay.
Nyd dagen på Kangaroo Island.

Dag 14: Kangaroo Island -
Adelaide (107 km)
I dag tager I videre fra Kangaroo Island og tager færgen
fra Penneshaw tilbage til Cape Jervis. Det tager ca. 2
timer at køre direkte til Adelaide, og hvis tiden tillader
kan I vurdere at stoppe på Fleurieu-halvøen og udforske
stedet mere. Fremme i Adelaide finder I hotellet, som
bliver jeres hjem de to sidste nætter i Australien.

Festivalglade Adelaide er landets 5. største by, men er



Melbourne
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ganske forskellig fra storbyerne Sydney og Melbourne.
Her kan man slappe af i idylliske parker og cykle langs
byen brede cykelstier. Adelaide ligger flot placeret blandt
bjerge mod øst og smukke strande mod vest. Tag f.eks.
den gamle sporvogn fra Victoria Square i centrum ud til
den charmerende forstad Glenelg.

I har bilen frem til i morgen. Den skal afleveres inde i
byen, eller i lufthavnen, omkring samme tid som I
hentede bilen i Melbourne, så undgår I ekstra udgifter.

Dag 15: Adelaide
I dag leverer I jeres lejebil og har resten af dagen i
Adelaide. Her er nogle forslag til, hvad I kan lave på jeres
sidste dag i Australien for denne gang:

Besøg byens smukke strande - f.eks. Henley Beach
eller Semaphore
Tag turen til Adelaides store madmarked. I kan
købe noget god mad og tage det med ud i en af
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
Tag ud og shoppe i Rundle Mall og området East
End
Vil I spise på restaurant kan vi anbefale at besøge
Rundle Street, Chinatown, Gouger Street, Leigh
Street og Peel Street.

Nyd dagen i Adelaide og gør lige hvad I har lyst til.

Dag 16: Afrejse fra
Adelaide
I dag starter I på hjemrejsen tilbage til Danmark. I ordner
selv transporten til lufthavnen.

Dag 17: Ankomst
Danmark
I lander i Danmark.



Priser og afgange
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Rejseperiode April - august  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
23.798,00 DKK

Premium
26.298,00 DKK

Rejseperiode September - november  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt dobbeltværelse)

Standard
24.398,00 DKK

Premium
27.498,00 DKK

Rejseperiode December - marts  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
24.798,00 DKK

Premium
27.498,00 DKK

Rejseperiode  April - august  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Apollo Euro Tourer
26.098,00 DKK

Rejseperiode September - november  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt autocamper)

Apollo Euro Tourer
25.698,00 DKK

Rejseperiode December - marts  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Apollo Euro Tourer
27.398,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Sydney inkl. indtjekket bagage, forplejning, inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Melbourne inkl. indtjekket bagage, skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Melbourne
7 dages leje af bil fra Melbourne til Adelaide, inkl. fri km og forsikringer
6 nætter på hotel mellem Melbourne og Adelaide
Færge til Kangaroo Island t/r
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2 nætter på hotel i Adelaide
Fly Adelaide - Danmark inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: Fra kr. 15.800
Business Class: Fra kr. 36.700

Standard eller Premium hoteller:

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

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Melbourne inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Melbourne
9 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje fra Melbourne til Adelaide
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Fly Adelaide - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Læs mere om Apollo

Vigtigt om ovenstående priser

Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien

Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.

Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i Australien & New Zealand her.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-med-apollo-autocampere-i-australien-new-zealand
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?

da
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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                

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/sydaustraliens-hojdepunkter-14337?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/sydaustraliens-hojdepunkter-14337%3E

