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Australiens enestående
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37.398,-
Fra-pris pr. person i kr.

28 dage

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

da

Tag med på en unik rejse rundt i Australien, hvor I, udover at se
alle "must-sees" i Australien, også oplever nogle af de gemte
perler. På denne rejse skal I opleve Great Barrier Reef og Uluru
og Adelaide med en luftballontur.
Herfra starter jeres kør-selv-ferie videre til Flinders Range og
vinområdet Barossa Valley for at fortsætte mod de hyggelige
kystbyer. Den kulturelle metropol Melbourne skal I også opleve
og derefter en helt unik tur til øen, der er fuld af pingviner: Phillip
Island. Herfra går turen nordover gennem flere hyggelige byer til
Sydney med det smukke operahus.
Denne rejse er uden tvivl en perfekt rejse for jer, der vil opleve
mest muligt af fantastiske Australien!

Nyd nogle dage på utrolige Thala Beach Nature
Reserve

Mærk den røde sand mellem tæerne i Red Centre

Bliv imponeret af Uluru og solnedgang over "stenen"

Kom tæt på de søde dværgpingviner på Philip Island

Lad dig overraske af det kridhvide sand ved Jervis
Bay

Se de "3 søstre" i Blue Mountains

Udforsk Sydney på en skøn cykeltur



Dagsprogram
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Dag 1: Rejse fra Danmark
til Australien
I flyver fra Danmark mod Cairns i Queensland, hvor I har
mellemlanding undervejs på flyrejsen.

Dag 2: Ankomst til Cairns
og transport til Port
Douglas
I ankommer til Cairns tidligt om morgenen. Efter bagagen
er modtaget, er der er arrangeret transport til Port
Douglas-området, hvor I har hele 3 nætter på det skønne
Thala Beach Nature Reserve.

Dag 3-4: Port Douglas |
Thala Beach Nature
Reserve
Lige syd for Port Douglas bor I på det enestående Thala
Beach Nature Reserve. Der er tale om et bæredygtigt
resort, der ligger på et privat landområde mellem Cairns
og Port Douglas direkte ud til koralhavet og nærhed til
storslåede naturoplevelser ud på Great Barrier Reef og i
den nærliggende urskov Daintree Rainforest.

KLIK HER og læs mere om det skønne Thala Beach
Nature Reserve

Dag 5: Cairns - Ayers Rock
I forlader i dag Thala Beach Nature Reserve og Port
Douglas-området. Der er transport fra hotellet og Port

/oceanien/australien/queensland/thala-beach-nature-reserve
/oceanien/australien/queensland/thala-beach-nature-reserve


Wilpena Pound, Flinders Ranges
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Douglas til Cairns' lufthavn, hvor I tager morgenflyet ind
til Australiens hjerte, Red Centre, til Ayers Rock. Der er
en kort køretur fra lufthavnen ved Ayers Rock til jeres
hotel.

Dag 6: Ayers Rock |
Udflugt til Uluru med
solnedgang
I har mulighed for en rolig start på dagen, og I har god tid
til at slappe lidt af på hotellet, inden I skal på en
interessant udflugt til Uluru.

Udflugt til Uluru (Ayers Rock) inkl. solnedgang

Midt på eftermiddagen bliver I hentet på jeres hotel og
skal ud på en spændende 5 timers udflugt. Efter en kort
køretur er I fremme ved indgangen til Uluru Kata Tjuta
National Park. Herfra er det kun et spørgsmål om
minutter før Uluru (Ayers Rock) rejser sig monumentalt
med sine 348 meter i højden fra det omkringliggende
røde, og flade savannelignende landskab, og I kan
imponeres af denne kæmpe monolit.

Det første stop på turen giver jer mulighed for at tage de
første billeder af denne fantastiske ikon. Med Uluru i
synsfeltet lige foran jer, så kører I tættere på stenen. Ved
det næste stop har I mulighed for gå en tur (1 km tur hver

vej) langs Mala Walk ved foden af Uluru og ud til den
imponerende Kantju Gorge. Guiden fortæller undervejs
om Mala-folket og deres ceremonier.

I fortsætter køreturen rundt om Uluru og næste stop er
en kort gåtur ad Kuniya Walk og ind til Mutitjulu
Waterhole, et delvis permanent vandløb beliggende helt
tæt på Uluru-stenen. Her hører I skabelseshistorierne
om Liru (giftig slange) og Kuniya (python). I kommer til at
se gammel kunst på klipperne og lærer, hvordan Uluru
var og stadig er et meget vigtigt sted for aboriginerne. Et
sted der bliver brugt til at lære unge aboriginere om
deres historie og tilhørsforhold.

Herefter går turen til det nye Talinguru
Nyakunytjaku-udsigtsområde, hvor I har et helt frit
udsyn og kan iagttage hele Uluru samt i baggrunden se
Kata Tjuta (The Olgas klipperne). I har mulighd for at
nyde et glas mousserende vin, mens I ser solen gå ned
over Uluru og forsvinde i horisonten. Derefter er turen
slut og I bliver kørt tilbage til jeres hotel.

Dag 7: Ayers Rock -
Adelaide
I dag flyver I fra Ayers Rock til byen Adelaide i det sydlige
Australien. Ved ankomsten til Adelaide skal I selv sørge
for at komme frem til hotellet, hvor I skal bo de næste 2
nætter.



Nyd stranden i Port Douglas
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Dag 8: Adelaide
Adelaide er Australiens 4. største by med godt og vel 1,2
millioner indbyggere, og byen er særligt kendt for sine
mange festivaler. Adelaide er ikke en storby ligesom
Sydney og Melbourne, men den har sin helt egen
hyggelige charme med mange idylliske parker og brede
cykelstier. Desuden ligger den smukt omgivet af bjerge
mod øst og dejlige strande mod vest. Byen er også kendt
for at huse mange flotte regeringsbygninger, og for at
være et af landets finansielle knudepunkter. Alt sammen
placeret i byens 'city centre'.

Ved vandet ligger den hyggelige forstad Glenelg, hvortil
man kan tage en gammel sporvogn fra Victoria Square i
centrum af Adelaide.

Dag 9: Adelaide - Flinders
Ranges (456 km)
I dag begynder en ny etape af jeres rejse i Australien. I
henter jeres bil på udlejningsselskabets bykontor,
hvorefter I er klar til at køre ud på eventyr rundt i det
sydøstelige Australien.

200 km nord for Adelaide ligger Flinders Range National
Park, som er en 400 km lang bjergkæde med knaldrøde
og forrevne klipper, hulemalerier, rigt dyreliv og store
kløfter - et helt utroligt smukt område. Her skal I bo på

Ikara Safari Camp, hvor I kan glæde jer en helt fantastisk
oplevelse. Her kan I bo under den flotte stjernehimmel,
væk fra gadelygterne, men hvor I samtidig bor i
luksuriøse omgivelser i form af faste telte.

Dag 10: Flinders Ranges
I har dagen til at gå på oplevelse i Flinders Range. Det
mest kendte område her er Wilpena Pund i den sydlige
del, hvor I finder et kæmpe plateau, som er formet som et
amfiteater omkranset af 1000 meter høje bjerge. Vejen
til Wilpena Pound er asfalteret, mens resten af parken er
med grus- og jordveje. Udenfor den store bjergkrans gror
der stort set ikke noget, mens alt inde i Wilpena Pound er
grønt og frodigt. Af uforklarlige årsager regner det
væsentligt mere indenfor end udenfor.

Dag 11: Flinder Ranges -
Barossa Valley (398 km)
Er I til vin, ved I, at Australien avler noget af verdens
bedste af slagsen. Blot 50 km nordøst for Adelaide ligger
Australiens mest berømmede vinmarker i dalen Barossa
Valley, der strækker sig over 30 kilometer. Området er et
af mange vinproducenter i det sydlige af Australien.
Barossa Valley er særligt kendt for den søde Shiraz, der
på grund af den lange sommer og megen varme er meget



Glæd jer til en tur til regnskoven Daintree
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sukkerholdig.

På vingårdene i området er der mulighed for, at de store
vinnørder kan få rundvisning og indsigt i metoderne ved
produktionen af de verdenskendte vine. De fleste
vingårde tilbyder også smagsprøver, inden I køber den
rette vin.

Dag 12: Barossa Valley -
Robe (355 km)
I dag skal I køre videre til Robe. Robe har en spændende
kombination af historiske bygninger, havet og
fiskerbåde. Robe er en rigtig hyggelig by, og der er også
mange strande, som man kan slappe af på. Besøg f.eks.
den 17 km. lange "Long Beach".

Dag 13: Robe - Port Fairy
(284 km)
I dag kommer I til den charmerende fiskerby, Port Fairy.
Gå en tur langs vandet og se fiskerne komme tilbage med
dagens fangst. I kan også tage på en sejltur til Lady Julia
Percy Island, hvor en sælkoloni opholder sig. Hvis I er
heldige, kan I også spotte hvaler i vintermånederne.

Dag 14: Port Fairy - Lorne
(229 km)
I tager afsked Port Fairy, og fortsætter mod Lorne, og
her anbefaler vi, at I gør stop ved Otway National Park.
Her kan I komme op at i trætoppene langt over jorden. I
går på stier, og kan roligt nyde den smukke udsigt.
Erskine Falls ligger heller ikke langt fra Lorne, og er
bestemt også et besøg værd.

I Lorne er der både mulighed for at nyde stranden, fiske
eller blot gå rundt i byen.

Dag 15: Lorne - Melbourne
(142 km)
I dag skal I køre til den multikulturelle metropol,
Melbourne. Melbourne er en sand kulturby, hvor mange
forskellige nationaliteter har sat deres præg på byen. Stil
bilen, og tag med en sporvogn for at få en bedre
fornemmelse af byen.

Dag 16-17: Melbourne
I dag har I hele dagen i Melbourne. Besøg nogle af de



Lorne - et smukt sted
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mange kirker, der ligger rundt omkring i byen. 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.

Dag 18: Melbourne -
Phillip Island (142 km)
I dag går turen til Phillip Island, som byder på noget helt
unikt, som de fleste af os drømmer om at se i den frie
natur - pingviner. Når mørket falder på, vrimler stranden
med små pingviner, der efter en lang dags togt i havet,
vender tilbage til deres unger, som står på stranden, og
venter på dem. En helt særlig oplevelse.

Dagen i dag byder på en tur til en helt ny "underground
viewing experience", hvor I kan opleve pingvinerne valtre
i jeres øjenhøjde. Her kan I, uden at forstyrre
pingvinerne, opleve dem på tætteste hold, samtidig med
at en ranger vil fortælle jer om det hele.

Dag 19: Phillip Island -
Bairnsdale (276 km)
I dag forlader I skønne Phillip Island, og kører mod
Bairnsdale. Bairnsdale er det ideelle udgangspunkt for at
udforske det enorme Gippsland Lakes, Mitchell-floden og
de ??omkringliggende skove.

Dag 20: Bairnsdale -
Merimbula (272 km)
I kører længere nordpå til Merimbula. Tager man til
Merimbulamellem slutningen af september og slutningen
af november, er det anbefalesesværdigt at tage at tage
en tur på havet, hvor der rig mulighed for at spotte
pukkelhvaler. I kan også tage på stranden eller besøge
Ben Boyd National Park.

Dag 21: Merimbula - Jervis
Bay, Paperbark Camp (337
km)
I kører videre til Jervis Bay, hvor I finder de fineste hvide



Gå på opdagelse i Melbourne
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sandstrande. I skal bo på Paperbark Camp. Det er ejerne
Jeremy og Irena Hutchings, der sammen med familien
kører stedet, og det er en af de mest luksiøse former for
camping i Australien. Stedet her fokuserer også meget på
eco-tourisme. Campen tilbyder en helt unik blanding af
god mad og vin og en hyggelig atmosfære midt i bushen.
Alt i alt er dette en spændende oase at opleve naturen
fra.

Dag 22: Jervis Bay
Gå på oplevelse i naturen omkring Jervis Bay. Se evt. om I
kan spotte delfinen, der ofte leger rundt i bugten året
rundt, eller gå på opdagelse i naturen, og se om I kan
finde kænguruer, wallabies, echidnas, wombats og de
mange sjældne fugle, som holder til heromkring.

Dag 23: Jervis Bay - Blue
Mountains (Katoomba)
(260 km)
I kører 260 km videre til de imponerende Blue
Mountains. Blue Mountains har meget at byde på, hvoraf
det meste er centreret omkring den største by,
Katoomba. Byen ligger på en klippekant med en
imponerende udsigt ud over de grønblålige bjerge, og i

udkanten af Katoomba står 3 store sandstensøjler på
række ud over klippekanten. Denne stenformation
kaldes for "Three Sisters", og det er muligt, via en lille
bro, at komme ud til den første søjle. Herfra kan man på
naturtrapper gå den lange vej ned i bunden af dalen.

Man kan også tage en tur med Scenic Railway, der er
verdens stejleste jernbaneforbindelse. Det
specialbyggede tog transporterede engang minearbejde
til og fra en kulmine 400 meter nede af den næsten
lodrette klippevæg. I dag er det turister, der bliver
transporteret i toget ad den 45 grader stejle
jernbaneforbindelse, og selvom man er lukket godt inde i
et gitter, er det med at holde fast, når toget kører af sted.

Dag 24: Blue Mountains -
Sydney (102 km)
Turen går nu mod storbyen Sydney, som nok også er
Australiens mest berømte by. En fantastisk verdensby
med smukke strande, ikoniske bygninger, historiske
landemærker, prisvindende restauranter og en levende
kultur- og underholdningsscene. Sydney har noget for
alle og enhver - og i ethvert prisleje. En vaskeægte
drømmedestination med et væld af muligheder.

Det er også i dag, I skal aflevere jeres bil. Herefter kan I
tage ned til Sydney Harbour og se Harbour Bridge og
Sydney Opera House - det er et imponerende syn. Gå



Blue Mountains - en spændende oplevelse
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rundt i området ved Circular Quay, og indsnus den
forjættende atmosfære, der er med den livlige
færgetrafik og de mange caféer og restauranter, der
ligger som perler på en snor langs havnefronten helt ud
til operahuset. Byens centrum ser om muligt endnu mere
betagende ud fra søsiden, så tag evt. en af færgerne til
Cookatoo Island eller Watson Bay, og nyd det
enestående syn.

The Rocks

The Rocks er Sydneys ældste og historiske område, og
her findes stadig nogle af husene tilbage fra den tid i
1788, hvor de britiske straffefanger ankom. Området er i
dag meget charmerende med masser af pubber, caféer og
hoteller.

Nær The Rocks, på den anden side af vejen, der fører
over Harbour Bridge, ligger Millers Point og Sydney
Observatory. Et smukt sted med en uforlignelig udsigt til
Harbour Bridge. I dette område finder I også en række af
de gamle havnemoler', som i dag er gennemrenoverede,
og tjener et formål dels som mondæne boliger og dels
som et område med caféer og fornemme restauranter. Et
ganske spændende og charmerende sted at opleve på
egen hånd.

Darling Harbour

Darling Harbour er Sydneys store forlystelsesområde.
Området var før i tiden blot rustne jernbanespor og
bolværker, men en fremsynet byplan omdannede stedet

til et dynamisk og livligt område fyldt med museer,
modebutikker, superlækre restauranter og
underholdning.

Området blev opkaldt efter en tidligere guvernør af New
South Wales, og alle kan være med her. Her finder I også
Australiens nationale maritime museum, Sea Life Sydney
Aquarium og Wild Life Sydney Zoo. Området hænger
godt sammen via smuk havnepromenade. Der er blot 10
min. til Sydneys andre store attraktioner som The Rocks,
operahuset og Circular Quay.

Royal Botanic Gardens

Byens grønne hjerte og åndehul er Royal Botanic
Gardens. En stor park i nærheden af Operahuset med en
forbilledlig udsigt til landemærket. En frodig oase med
palmer, eksotiske planter og grønne, velplejede
græsplæner, hvor både lokale og turister slikker sol,
spiser picnic og nyder den smukke udsigt og stilheden.

Dag 25: Sydney |
Halvdagstur: Sydney
Classic Cycle tour
I dag skal I på en fire timers cykeltur rundt i Sydney. Her
bliver I taget med rundt til metropolens mest ikoniske
seværdigheder med en guide, som undervejs fortæller



Pingvin på Philip Island
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om de forskellige ting, I cykler forbi.

Se operahuset, Sydney Harbour Bridge, Darling Harbour,
the Royal Botanic Gardens, Hyde Park, the Anzac War
Memorial, Chinatown, Sydney Tower, Parliament House,
Museum of Contemporary Art, Art Gallery of NSW og
over 30 andre attraktioner! I gør et kort stop ved en
hyggelig pub på halvvejen. Turen slutter omkring kl.
14.30 ved The Rocks.

Dag 26: Sydney - Dagen på
egen hånd
I dag har I hele dagen på egen hånd til at nyde det
pulserende byliv i Sydney, og få de sidste oplevelser med
jer, inden hjemrejsen begynder i morgen.

Dag 27: Afrejse fra Sydney
Efter mange dage fyldt med mindeværdige oplevelser
tager I i dag afsked fra Australien og sætter kursen mod
Danmark igen.

Dag 28: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark efter en ferie, der har budt på
masser af spændende oplevelser.



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

Standard
37.398,00 DKK

Premium
45.198,00 DKK

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

Standard
41.398,00 DKK

Premium
49.298,00 DKK

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

Standard
38.098,00 DKK

Premium
45.898,00 DKK

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

Standard
37.998,00 DKK

Premium
45.298,00 DKK

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

Apollo Euro Tourer
41.898,00 DKK

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

Apollo Euro Tourer
46.298,00 DKK

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

Apollo Euro Tourer
40.698,00 DKK
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Rejseperiode November - marts  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Apollo Euro Tourer
40.998,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Cairns inkl. skatter og afgifter
Transfer Cairns - Port Douglas t/r
3 nætter på hotel i Port Douglas
Fly Cairns - Ayers Rock inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel ved Ayers Rock
Halvdagstur ved Ayers Rock med solnedgang
Fly Ayers Rock - Adelaide inkl. skatter og afgifter
20 nætters indkvartering fra Adelaide til Sydney
16 dages leje af bil fra Adelaide til Sydney, inkl. fri km og forsikringer
2 x morgenmad og 2 x middag på Ikara Safari Camp
1 times udflugt med pingviner på Phillip Island
2 x morgenmad og 2 x middag på Paperback Camp
Guidet cykeltur i Sydney
Fly Sydney - Danmark inkl. 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
National Park Fee på turen i Red Centre
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse til Australien Læs mere her

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 17.100 per person
Business Class: fra kr. 36.700 per person

Bemærk:

Ved rejse omkring jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.

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

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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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 - Cairns inkl. skatter og afgifter
Transfer Cairns - Port Douglas t/r
3 nætter på hotel i Port Douglas
Fly Cairns - Ayers Rock inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel ved Ayers Rock
Halvdagstur ved Ayers Rock med solnedgang
Fly Ayers Rock - Adelaide inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel i Adelaide
16 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje: Adelaide - Sydney
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
3 nætter på hotel i Sydney
Guidet cykeltur i Sydney
Fly Sydney - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
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?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
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