Storby, outback og koralrev i
Australien

Har I kort tid, og det er jeres første besøg i Australien, så er
denne rejse perfekt. I kommer til at Australiens største og mest
imponerende by, Sydney. I kan besøge Jørn Utzons operahus,
komme på udflugt til Blue Mountains, hvor bjerge og kænguruer
venter jer samt besøge vinområdet, Hunter Valley. Fra Sydney
går turen til den røde outback, hvor I skal opleve både den
magiske sten Uluru (Ayers Rock) og de specielle
klippeformationer Kata Tjuta (The Olgas). Rejsen slutter med
nogle dage i det tropiske Queensland og en oplevelsesrig tur til
revet, Great Barrier Reef.

14 dage
Fra-pris pr. person i kr.

31.398,-

Dette er rejsen til Australien for jer, som vil gerne opleve landets
varierede natur, kendte attraktioner og samtidig have lidt tid til
afslapning og strandliv.

Se Sydneys berømte operahus
Tag en udflugt til UNESCO-listede, Blue Mountains
Togtur til og overnatning i Hunter Valley samt
vinsmagning
Oplev Uluru (Ayers Rock) ved solnedgang
Besøg de imponerende klippeformation, Kata Tjuta
Udflugt til Great Barrier Reef
Tid til afslapning og strandliv i Port Douglas
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I flyver fra Danmark og sætter kursen mod Sydney i
Australien.

Dag 2: Ankomst Sydney,
Australien
I dag lander I i Australiens største by, Sydney. Fra
lufthavnen sørger I selv for transporten til hotellet.
I skal bo på et godt hotel, som ligger centralt i Sydney,
med gåafstand til mange af byens attraktioner. Vi
snakker selvfølgelig først og fremmest om det berømte
operahus. På vejen til operahuset kan I gå gennem byens
smukke botaniske have. Hvis I går helt ud til spidsen, til
Mrs. Macquire's Chair, får I det kendte postkortmotiv
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med udsigt til både operahuset og Sydney Harbour
Bridge.
Hvis I er trætte efter den lange flyvetur og blot vil ud og
strække benene, kan I gå fra hotellet til Circular Quay og
få det første indtryk af operahuset.

Dag 3: Blue Mountains udflugt
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 relativt tidligt om morgenen, 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.
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Oplev operahuset i Sydney. Foto: NSW Tourism

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.

På denne 3 timers togtur, med bare 7 stop, vil I:

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.

Fra Singleton Railway Station bliver I kørt til dagens
overnatningssted, Hunter Valley Resort. På resortet er
der planlagt en tur på vingården samt en 15 minutters
introduktion om stedets vinproduktion (på storskærm i
Wine Theatre). I skal selvfølgelig også smage på flere af
de lokale vine. I kan nyde resten af dagen i Hunter Valley.

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

Dag 4: Sydney - Hunter
Valley
Tidligt om morgenen tager I fra hotellet til Sydney
Central Station og går ombord på toget, som kører jer til
Singleton i vindistriktet Hunter Valley. Toget går kl. 9.29,
og I er fremme i Singleton kl. 12.40.
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Opleve smukke Ku-Ring-Gai National Park
Krydse flotte Hawkesbury River
Køre langs havet og passere flere østersfarme
Se området Central Coast
Køre gennem hjertet af Hunter Valley

Dag 5: Hunter Valley Sydney
I løbet af formiddagen bliver I kørt til togstationen. Toget
tilbage til Sydney går kl. 13.40, med forventet ankomst i
byen kl. 16.30. Resten af eftermiddagen og aftenen har I
på egen hånd i Sydney.
I kan f.eks. tage turen til:
The Rocks - Sydneys historiske område ved Sydney
Harbour Bridge. Her vil I opleve gamle bygninger
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Stenformationerne "The Three Sisters" i Blue Mountains National Park

som huser hyggelige restauranter, pubber og
caféer.
Darling Harbour - Et livligt havneområde hvor
restauranterne ligger side om side. På den ene side
af området ligger der et kæmpe shoppingcenter.
Queen Victoria Building på George Street. En
smuk bygning som huser hele 180 butikker.
Kings Street Wharf - en elegant havnefront med
flere gode restauranter

Dag 6: Sydney - Ayers
Rock
I dag tager I til lufthavnen og sætter jer på flyet, som skal
tage jer til Ayers Rock. I lander i lufthavnen Ayers Rock
først på eftermiddagen. Vel fremme sørger I selv for
transport til Desert Gardens Hotel.
Uluru ved solnedgang
Om eftermiddagen skal I opleve den storslåede udsigt til
Uluru med de smukke farver ved solnedgang. Nyd
omgivelserne omkring den hellige monolit. Nyd det hele
med et glas mousserende vin og lette forfriskninger,
mens solen går ned i vest.
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Dag 7: Ayers Rock halvdagstur til Kata Tjuta
Denne dag venter der en spændende udflugt!
I tager til indgangen til Uluru Kata Tjuta National Park.
Herfra venter der en køretur gennem ørkenlandskabet til
den imponerende stenformation, Kata Tjuta (Køreturen
er ca. 40 km.). Når I kommer frem, går I til det bedste
udsigtspunkt for at se de 36 kupler, som udgør dette
åndelige sted, mens I samtidig kan nyde solens
morgenglød og ørkenen, som kommer til live.
I tager derefter til vestsiden af Kata Tjuta, hvor det er tid
til at slappe af og nyde en picnic-morgenmad. Herefter
kommer I til indgangen til Walpa Gorge, navngivet efter
vinden (Walpa) som "fløjter" mellem de massive kupler,
som former Kata Tjuta.
Guiden vil fortælle jer, hvilken åndelig betydning dette
hellige sted har for aboriginerne. Gå en tur mellem disse
mægtige stenvægge, mens guiden også forklarer jer,
hvordan miljøet og geologien her har udviklet sig over
millioner af år.
Resten af dagen har I på egen hånd.
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Blue Mountains. Foto: Hugh Stewart/NSW Tourism

Dag 8: Ayers Rock - Cairns
- Port Douglas
I dag er det tid til at tage afsked med Red Centre. I sørger
selv for transporten til lufthavnen, som kun ligger 8 km.
fra hotellet. Herfra tager I flyet til Cairns.
Der er arrangeret privat transfer fra lufthavnen i Cairns
til jeres hotel i Port Douglas, som bliver jeres hjem de
næste 5 nætter. Køreturen til hotellet tager ca. 1 time.
Resten af dagen har I på egen hånd i Port Douglas.

meget spændende!
Port Douglas har også meget at tilbyde:
Besøg Four Mile Beach
Opleve byen fra oven i helikopter
Få en flot udsigt over Four Mile Beach fra Flagstaff
Hill
Shop på Macrossan Street
Nyd folkelivet langs Crystalbrook Superyacht
Marina. Her er der restauranter, barer og caféer
Tag turen til Rex Smeal Park - en flot park

Dag 9: Port Douglas

Dag 10: Great Barrier Reef

Endnu en dag til at blive bedre kendt med Port Douglas, i
Queensland, byen hvor regnskoven møder koralrevet.
Det er nemlig få andre steder i verden, som grænser til to
UNESCO-beskyttede områder på samme måde som i
Port Douglas - vi snakker selvfølgelig om Great Barrier
Reef og Daintree National Park.

Se frem til en indholdsrig dag! Tidligt om morgenen
bliver I hentet på hotellet og kørt til Reef Marina,
"indgangsporten" til Great Barrier Reef, verdens største
koralrev og levende organisme.

Daintree National Park
Dette er Australiens største tropiske regnskov og en af
verdens ældste! Her finder man utallige plante- og
dyrearter. I kan vælge mellem flere forskellige dagsture
til Daintree National Park, som vi gerne hjælper med at
arrangere. En af dem er med en aboriginal-guide, hvor I
lærer mere om overlevelsesteknikker i regnskoven -
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Kl. 08.15 går I ombord på katamaranen Lagoon 500 og
dermed er I klar til en heldagstur i båd ud til The Low
Isles, en tropisk koralø i Great Barrier Reef. Se frem til at
udforske hvide sandstrande og nyde synet af palmerne.
Desuden er øen også omgivet af koralrev.
Lagunen her er "levende" med sit koralrev, som har et
fantastisk og farverigt liv under havoverfladen - noget
som gør det til et ideelt sted at snorkle. I kan tage med på
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Kænguruer på en vingård i Hunter Valley

en guidet snorkletur med en marinespecialist, eller en
guidet tur ombord på en båd med glasbund. Nyd en
tropisk frokostbuffet ombord på katamaranen. Ombord
kan I også få te om morgenen og om eftermiddagen.
Turen slutter ca. kl. 16.00 og I vil blive kørt tilbage til
hotellet.

Aftenen varer omkring 4 timer, og I bliver selvfølgelig
kørt tilbage til hotellet igen. Læs mere om Flames in the
Forest her.

Resten af aftenen har I på egen hånd i Port Douglas.

Dag 13: Hjemrejse

Dag 11 - 12: Port Douglas

Efter nogle afslappende dage i Port Douglas, er det
australske eventyr nået til vejs ende. I vil blive kørt til
lufthavnen i Cairns, hvorfra I starter flyrejsen tilbage
mod Danmark.

Hele to dage i Port Douglas til at gøre akkurat det, I har
lyst til! Hvis I ønsker at se mere af Australiens unikke
dyreliv, kan I f.eks. tage turen til Port Douglas' Wildlife
Habitat. Her kan I opleve kænguruer, koalaer, krokodiller
og meget, meget mere.
Da Port Douglas ikke kan siges at være en kulturby,
sammenlignet med mange andre byer i Australien, kan
det anbefales at deltage på "Flames of the Forest" for en
kulturel "indsprøjtning" med fokus på aboriginernes
historie og traditioner.

Dag 14: Ankomst
Danmark
I lander i Danmark igen.

Flames of the Forest byder på en spændende
kombination af regnskovens mystiske atmosfære og
historiefortælling, traditionel musik og dans. Derudover
bliver der serveret lækker vin og mad med lokale
ingredienser. Med andre ord en ganske underholdende
aften! Man bliver hentet på hotellet og kørt til et område
i Daintree-regnskoven (køreturen tager ca. 20 minutter).
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Priser og afgange
Rejseperiode December - marts - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
31.698,00 DKK

Rejseperiode April - maj - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
31.398,00 DKK

Rejseperiode Juni - august - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
32.198,00 DKK

Rejseperiode September - november - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
32.498,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 14.600 per person
Business Class: fra kr. 37.300 per person
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

3nætter på hotel i Sydney

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

Heldagstur til Blue Mountains
Forplejning medmindre andet er oplyst
Tog og transfer fra Sydney til Hunter Valley Resort
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
1nat på Hunter Valley Resort
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Rundtur i vinmarkerne og vinsmagning på Hunter
Valley Resort

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Tog og transfer fra Hunter Valley Resort til Sydney
Fly Sydney - Ayers Rock inkl. skatter og afgifter
2nætter på hotel ved Ayers Rock
5timers udflugt til Kata Tjuta inkl.
picnic-morgenmad
Uluru solnedgangstur
Fly Ayers Rock - Cairns inkl. skatter og afgifter
Transfer fra lufthavn i Cairns til hotel i Port Douglas
5nætter på hotel i Port Douglas
Heldagstur til Low Isles inkl. frokost
Transfer fra hotel i Port Douglas til lufthavn i Cairns
Fly Cairns - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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