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Tag på en autocamperferie af en anden verden i Australiens
"Golden Outback" i Western og South Australia. Et eventyr i
4-hjulstrukket autocamper fra RedSands Campers fra Perth til
Adelaide, inkl. en legendarisk køretur over The Nullarbor Plain,
som alene er en fuldstændig mageløs oplevelse!
Eventyret byder på gamle guldgravereventyr og Aboriginer-kultur,
samt Australiens hvideste sand ved Lucky Bay og den
surrealistisk lyserøde sø - begge dele i Esperance. I kan "surfe"
langs med nationens allerstørste bølge Wave Rock, spille golf på
verdens længste golfbane, se de kridhvide sanddyner i Eucla
med den gamle tilsandede telegrafstation, køre på verdens mest
lige vej, kryds de øde Nullarbor-sletter frem til Ceduna og meget,
meget mere!
Rejsen rundes af med fantastiske naturoplevelser i Gawler
Ranges og Ikara-Flinders Ranges, hvor naturfænomener som
Organ Pipes, saltsøen Lake Gairdner og Wilpena Pounds
"bjerg-amfitetater" opleves. Byerne Perth og Adelaide starter og
afslutter denne unikke autocamperferie.

Se den fantastiske klippeformation Wave Rock ved
Perth

Sæt tæerne i Australien hvideste sand ved Lucky Bay

Kryds den øde Nullarbor Plain i en 4-hjulstrukket
autocamper

Oplev de store sanddyner i Eucla

Saltsøen Lake Gairdner & Wilpena Pound

Nyd den laid back atmosfære i byerne Perth og
Adelaide

https://www.benns.dk/oversigt-over-redsands-autocampere-i-australien
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Perth i
Australien
Der er afrejse i løbet af dagen på flyrejsen til australien.
Der vil være et stop med flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Perth
Der er ankomst til Perth i løbet af dagen. I sørger selv for
transfer til jeres hotel i Perth. Nok lidt trætte efter den
lange flyvetur, vil vi foreslå, at I tager en afslappet dag og
går tidligt i seng, så I er klar til at gå på opdagelse i skønne
Perth i morgen.

Indkvartering: Mercure Perth eller tilsvarende

Dag 3: Perth
En hel dag på egen hånd i Perth. Her er masser af ting at
se og give sig til. Perth er en fantastisk by ud til Det
Indiske Ocean. En by, hvor livet leves let, afslappet og
laid-back. Hvad kan man andet, når solen - næsten - altid
skinner fra en skyfri, blå himmel, når man kan vælte sig i
skønne strande lige uden for døren, når man kan sætte
sætte tænderne i lækker mad fra hele verden, og når man
er fri for det sædvanlige forurening, trafikstøj og -kaos og
millioner af mennesker, som man møder i landets største
byer. Perth er i steder ukompliceret, levende og fuld af
musik og glade dage.

Perth er faktisk ret så øde og isoleret beliggende på
Australiens yderste vestkyst. Der er alligevel 4.000 km.
mellem Perth og Sydney. Det har så betydet at
indbyggerne i Perth er ret så kosmopolitisk orienteret og
er meget influeret af indtryk fra andre lande i Det Indiske
Ocean som Bali, Maldiverne, singapore, Sri Lanka m.m.
Lande som indbyggere i øvrigt mere hælder til at besøge
på deres ferier end fx. andre steder i Australien.



Wave Rock | Foto: Tourism Western Australia
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Største attraktioner i Perth:

Cottesloe Beach for en svømmetur og en
sundowner
Smukke strande og natur på Rottnest Island
Fremantle Prison fra 1855 og havde fanger ind til
1991
Cruise på Swan River
Shipwrecks Museum
Kings Park & Botanic Gardens
Bell tower
Fremantle Markets fra 1897
Scarborough Beach, ideelt for surfere
Rådhuset fra 1887
St. Mary's og St. Goerge's Cathedrals
St. John's Anglican Church fra 1882

Indkvartering: Mercure Perth eller tilsvarende

Dag 4: Afhentning af
autocamperen | Perth -
Wave Rock (ca. 336 km)
I dag begynder eventyret til Australiens Golden Outback
i jeres 4-hjulstrukkede autocamper fra RedSands
Campers' depot her i Perth. Camperen skal afhentes og
gøres klar til afgang. Sørg for at få tanket godt op med

benzin, mad og drikke. I tager Brookton Highway mod
først Darling Ranges sydøst for Perth. Her oplever I
hvordan skoven ved Darling Ranges åbner op for de
store vidder i 'hvedebæltet'

Læs mere om RedSands Campers her.

På mindre end 2 timers når I frem til den historiske by
Brookton. Stop her for en forfriskning og ny de smukt
restaurerede bygninger i byen. I kan også fortsætte til
Corrigin, hvor byens hundekirkegård er en stor
attraktion.

I kan også tage en afstikker fra hovedvejen for et af de
mest underlige syn i 'hvedebæltet' - nemlig Tin Horse
Highway of Kulin. Her ser I kunst i dens skæve
udformning med figurer og skulpturer i tin i alle mulige
fortolkninger. Helt sikkert anderledes.

Herfra er der ca. en times kørsel til en af Australiens
mest spektakulære og meget anderledes
klippeformationer, Wave Rock nær byen Hyden. Klippen
ligger i et større naturreservat og er i sandhed noget, der
kan få alle og enhver til at tabe kæben.

Wave Rock
Wave Rock er en imponerende urgammel
granitformation, som har fået sit navn på grund af en del
af klippen, som er formet som en surferbølge. Denne del
af klippen er 110 meter lang og omkring 15 meter høj.
Vind og vejr har gennem tusinder, ja nogle vil sige
millioner af år, formet klippen til den nuværende form.
De mørke striber på langs af klippen skyldes alger, der
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Lucky Bay med Australiens hvideste sand
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gror på overfladen af "bølgen", og giver den et helt
særligt præg.

Ikke langt fra Wave Rock ligger Mulka's Cave, der ligeså
er er en attraktion med sine mere end 450 Aboriginer
hulemalerier.

Hvis I er her om foråret, efter vinterens regn, vil I opleve
at de omgivende ørken er transformeret til et hav af
farverige, vilde blomster.

Forslag til overnatning: Wave Rock Caravan Park

Dag 5: Wave Rock-Cape Le
Grand National Park (ca.
431 km)
Sørg for at få fyldt op med forsyninger i Hyden, inden I
fortsætter mod Stokes National Park gennem et episk
pastoralt landskab, der bl.a. byder på smukke saltsøer.

I Stokes National Park finder I et dyrerigt kystlandskab
med lange, sandstrande med fine steder til at svømme,
fiske og iagttage fugle.

Ved Esperance kommer I forbi Pink Lake, som I bør
stoppe op for at se. Helt syret lyserød. Fremme i Cape Le
Grand National Park foreslår vi, at I slår jer ned for

natten ved Lucky Bay Campground.

Forslag til overnatning: Lucky Bay Campground

Dag 6: Cape Le Grand
National Park
En hel dag med oplevelser i Cape Le Grand National Park.
Parkens helt store attraktion og juvel er Lucky Bay.
Denne smukt formede bugt byder på - måske -
Australiens bedste strand. Givet er det af sandet går for
at være det hvideste, man kan opdrive i Australien, og
det azurblå vand spiller flot op mod sandet. Et meget
indbydende syn. Nyd en dag her med at slappe af, bade,
fiske eller gå en tur i området bag stranden. Ud for
kysten ved Cape Le Grand National Park ligger
Recherche ø-havet og frister med alle mulige
vandaktiviteter.

Alternativt kan I returnere til Esperance og køre på 'the
Great Ocean Drive Tourist Loop', som tager på en form
for 'beach hopping' til en lang række andre utrolige,
hvide sandstrande som Blue Haven Beach og Twilight
Cove.

Forslag til overnatning: Lucky Bay Campground



Spil på verdens længste golfbane, her i Kalgoorlie | Foto: Tourism Western Australia
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Dag 7: Cape Le Grand
National Park - Norseman
(ca. 250 km)
Man har sikkert ikke lyst til at forlade det smukke
strandområde, men I har en planlagt rute i dag, som tager
jer frem til Norseman, hvor turen over Nullarbor Plains
for alvor begynder.

Forslag til overnatning: Lucky Bay Campground

Dag 8: Norseman -
Balladonia (ca. 276 km)
Her i Norseman begynder for alvor den legendariske
køretur på tværs af The Nullarbor Plain; en tur der blandt
de mest berømte road trips i Australien. Blandt disse
finder I også køreturen ad Gibb River Road, som BENNS
også tilbyder. Læs evt. mere om den tur her.

Crossing the Nullarbor

The Nullarbor strækker sig over 1256 km. gående fra
Norseman/Kalgoorlie i Western Australia til Eyre
halvøen i South Australia. Det går lige ud ret så meget af
vejen - noget vejen er berømt for: 'Australia's straightest

road'. Vejen over Nullarbor Plains er legendarisk af flere
årsager:

Her er øde, meget øde med stort set ingen træer
Hjemsted for en række endemiske dyr som emu,
kænguru, dingo m.m.
Her finder I en række unikke huler/grotter,
interessante Outback karakterer og verdens
længste golfbane

Gå ikke glip af...
Ruinerne efter Eucla Telegraph Station, som blev bygget i
1870'erne. Ruinerne er langsomt ved at blive opslugt af
de evigtskiftende sanddyner i Eucla.

Et godt råd...
Vejen over Nullarbor Plain er asfalteret, men der er
meget øde, så det er helt essentielt, at man er forberedt
på dette med nok benzin, vand, reparationsgrej mv.
Overnatningsmulighederne er desuden meget basale.

En af de mere unikke og kuriøse attraktioner i dette
område er, at man kan spille golf på verdens største
golfbaner. Ikke én sammenhængende bane, men en bane
på 18 huller, der spreder sig over 2 stater og 2 tidszoner.

Nullarbor Links
...er en 18 hullers, par 72 golfbane, der efter sigende er
'verdens længste golfbane'. Golfbanen strækker sig 1365
km langs Eyre Highway mellem staterne Western
Australia og South Australia. Idéen til banen blev skabt
over en flaske rødvin på Balladonia Roadhouse, og banen

/oceanien/australien/4wd-autocamper-fra-broome-til-darwin-71083


Balladonia Station | Foto: Tourism Western Australia
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åbnede officielt i 2009. Spillet kan begynde i
guldminebyen Kalgoorlie i Western Australia og slutte i
Ceduna i South Australia. Banens 18 huller består at 7
huller fra baner, der allerede eksisterede før 2009, og
nye 11 huler er skabt omkring 'Roadhouses' og 'Roadside
Stops'. Den gennemsnitlige afstand mellem hullerne er
66 km. med to huller, hvor der er næsten 200 km
imellem. De 18 huller gennemføres på 15 forskellige
'baner'.
Man køber sit score card i enten Kalgoorlie eller Ceduna
for 70 AUD (2013-tal) og spiller så hullerne, som man
kommer frem til de forskellige steder. Man kan spille med
egne køller eller leje på stedet. For at beskytte naturen er
det ikke tilladt at have køretøjer på fairways.

Fra Norseman til Balladonia
Turen i dag tager jer fra Norseman til Balladonia. Hvis I
vil spille golf på Nullarbor Links, skal I først tage en
detour til Kalgoorlie for at købe jeres score card i
turistinformationen. Herefter kan I spille de første to
huller på Kalgoorlie Golf Course, et hul på Kambalda Golf
club og to huller på Norseman Golf Club. Der er 190 km.
mellem Kalgoorlie og Norseman.

Turen ad Eyre Highway fører jer forbi Dundas Nature
Reserve. Stop ved Fraser Ranges og bestig de store
granithøje, der er omgivet af verdens største skov af
eucalyptustræer. Gå en tur mellem de høje, høje
eucalyptustræer, der er flere forskellige slags og se Mt.
Pleasant i det fjerne over trætoppene.

Besøg Fraser Range fårestation (105 km. øst for

Norseman), kig efter fugle, kameler og vilde blomster på
en vandretur i vildmarken og spil et enkelt hul golf ved
Sheep's Back. Kør yderligere 40 km. østpå til Newman
Rock for betagende udsigt til skov, bjerge og sletter. Der
er endnu 50 km., før I når frem til Balladonia Roadhouse,
som er det første stop på turen tværs over Nullarbor
Plain.

Balladonia fik sin helt særlige plads blandt
verdensnyhederne i 1979, da dele af USAs Skylap
rumstation faldt til jorden her. I kan se nogle af disse
nedfaldne dele på Balladonia Cultural Heritage Museum,
hvor I udover dette kan se en udstilling om områdets
Aboriginer kulturarv, den europæiske bosættelse og den
lokale flora og fauna. Museet ligger lige ved Balladonia
Roadhouse, hvor I kan køle jer af i poolen, spise middag
og evt. tilbringe natten ved camping området.

Forslag til overnatning: Balladonia Hotel Motel

Dag 9: Balladonia -
Caiguna - Madura (ca. 342
km)
Begynd dagen med en dampende, god kop kaffe på
Balladonia Roadhouse og fyldt depoterne godt med vand,
mad og benzin. Spil en runde golf på par 3 hullet kaldt
'Skylab'. Det er her i Balladonia, at golfbanen begynder at



90 Mile Straight - her går det lige ud - hele vejen
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blive lidt særegen. Hullerne i Nullarbor består af 'greens'
og 'tees' og 'fairways' i vildmarkens golde omgivelser. At
spille golf på den måde er sin egen helt særlige Outback
oplevelse.

Spørg på motellet om vejen til de nærliggende Balladonia
Rocks (løst oversat betyder Balladonia 'store røde
klipper', og ordet kommer fra et Aboriginerord. Her får I
en fantastisk udsigt over det flade landskab. The Afghan
Rocks ligger 14 km. øst for Balladonia, et sted, hvor
afghanske kameldrivere for år tilbage fik vandforsyning.

Herfra fortsætter køreturen ad 90 Mile Straight, som er
en af verdens længste strækninger af helt LIGE vej. Husk
at tage et billede af det ikoniske skilt med de tre
forskellige dyr. 90 Mile Straight slutter i Caiguna, hvor I
drejer af og kører sydpå for at opleve Caiguna Blowhole
og mindesmærket for John Baxter - de nærliggende
klipper hedder Baxter Cliffs. John Baxter blev dræbt af
Aboriginere, mens han krydsede Nullarbor i 1941
sammen med Edward John Eyre. Spil par 4 hullet kaldt
'90 Mile Straight' her.

Fra Caiguna roadhouse er der 65 km til Cocklebiddy, som
engang var et missionshus for Aboriginere. Her kan I
spille par 4 hullet kaldt 'Eagles Nest'. Man skal også sætte
sit ur 3/4 time frem her. Jeres 4-hjulstrækker gør det
muligt at udforske Nuytsland Nature Reserve, hvor I kan
opleve en række af små klippegrotter og jordfaldshuller.
Cocklebiddy Cave er Nullarbors mest berømte
klippegrotte, som dog pt. ikke er åben for besøgende.
Vær forberedt på uvejsomt terræn, så gør kun dette,

såfremt I er erfarne kørere i 4-hjulstrækker.

I dette område finder I også The Eyre Bird Observatory,
Australiens første af sin slags. Det blev etableret i 1977 i
den gamle telegrafstation fra 1847, beliggende på
grænsen mellem skov og hvide klitter i gåafstand til
stranden. Eyre Bird Observatory ligger ca. 34 km væk fra
Eyre Highway i sydøstlig retning og belønningen er synet
af fx. grårygget brillefugl, sanghonningæder, brunfalk og
smukke lyserøde og hvide Inkakakadu.

Tilbage på Eyre Highway fortsætter I 92 km. til Madura,
midtvejs mellem Perth og Adelaide. Her opdrættede man
tidligere robuste heste, kaldt 'Walers', til brug for en
hestebrigade, som blev brugt under 1. Verdenskrig. I dag
er det får, der går rundt og græsser ved Madura
Roadhouse, hvor I kan få tanket forsyninger, overnatte
og spille en gang golf på par 3 hullet kaldt 'Brumby's Run'.

Forslag til overnatning: Madura Pass Oasis Motel

Dag 10: Madura - Border
Village - Nullabor
Roadhouse (ca. 378 km)
Fra Madura fortsætter Eyre highway uanfægtet ud i
horisonten de næste 117 km til Mundrabilla Roadhouse,
hvor Australiens største meteorit blev opdaget. Tag



Den gamle telegrafstation i Eucla | Foto: Western Australia
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endnu et spil golf på par 4 hullet kaldet 'Watering Hole'
og få fyldt bilen op med drikkevarer, mad og benzin,
inden I fortsætter endnu 66 km til toppen af Hampton
Tablelands ved Eucla, hjemstedet for for de fascinerende,
evigt foranderlige sanddyner i Eucla National Park.

Her er et must at opleve den gamle telegrafstation,
engang Australiens mest travle, som efterhånden bliver
'spist' af sanddynerne. Gå ned til den forladte mole, der
engang blev brugt til at sende forplejning til pionererne,
og nyd den smukke, hvide sandstrand. Besøg et lille
museum her og nyd den fantastiske udsigt fra toppen af
bjergforkastningen.

Tilbage i Eucla er det tid til at spille endnu et par 4 hul
kaldet 'Nymph Hole' på Eucla Golf Course for at køre de
sidste 12 km frem til grænsen til South Australia ved
Border Village. Kør straks til Giant Kangaroo for at spille
et par 3 hul kaldet 'Border Kangaroo', før I igen tanker op
med benzin, mad og drikkelse.

Følg Eyre Highway gennem Nullarbor National Park
langs med de lodrette 90 m. høje og 200 km. lange Bunda
Cliffs, som er den længste strækning med havklipper i
verden. Oplev Australiens sydlige kyst droppe dramatisk
i havet fra en af fem dedikerede udsigtspunkter over den
fænomenale kyststrækning. Vær forsigtig, når I går over
limstensklipperne, da de let eroderer.

Herfra går Eyre Highway igennem klassisk Nullarbor
territorium med et træløst og tilsyneladende uendeligt
fladt landskab, hvor I vil se mange semitrailers og

lastbiltog, der transporterer gods på tværs af
kontinentet.

Der er 184 km. mellem Border Village og Nullarbor
Roadhouse. Fremme ved Nullarbor Roadhouse er det tid
til at spille et par 5 hul kaldt 'Dingo's Den Hole' ved det
nyligt restaurerede Roadhouse, før I kan hygge jer i dette
Roadhouse med et spil pool og lidt middag. Husk at gå
udenfor og nyd det storslåede stjernehimmel, - her er der
ingen lysforurening.

Forslag til overnatning: Nullarbor Roadhouse

Dag 11: Nullarbor
Roadhouse - Ceduna (ca.
297 km)
Fra Nullarbor går turen videre mod Nundroo, og her
rejser I gennem Yalata Aboriginal Land. For at kunne lave
afstikkere fra hovedvejen er det nødvendigt med en
tilladelse. Den kan I få på White Well Ranger Station på
den korte tur på 20 km sydpå frem til Head of Bight.
Head of Bight er en stor bugt i Sydaustralien, hvor man
kan se hvaler. Her får I et af de bedste landbaserede
udsigtspunkter til bugten og til de sydlige rethvaler, der
ofte kælver her i perioden fra maj til oktober.

Tilbage på Eyre Highway er der 130 km. til det næste



Cummings lopokout ved Ceduna | Foto: Tourism Australia
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Roadhouse ved Nundroo og tid til at spille det næste hul -
et par 5 hul kaldet 'Wombat Hole'. Her kan I tage en 55
km afstikker til den pittoreske fiskerlandsby Fowlers
Bay, hvor I kan se hvaler fra de forrevne havklipper. Det
er også muligt at tage på en hvalsafari, hvor man også kan
se sæler, søløver m.m. Hvis ikke kan I gå en tur langs med
sandstranden og iagttage dyrelivet i Fowlers Bay
Conservation Park.

Videre de 71 km. til Penong, hvor dusinvis af gamle
vindmøller kan ses på stedets museum. Her spilles endnu
et par 4 hul kaldet 'Windmills Hole' på Penong Golf
Course. 22 km syd for Penong ligger Cactus Beach med
verdensklasse surfing. Man kan også bare svømme
fredeligt i det indhegnede område.

Fra Penong er der 72 km til Ceduna, som ligger ved
Murat Bay. Her kan I købe Aboriginer kunst og håndværk
i Ceduna Aboriginal Arts & Crafts Centre og spille de
sidste to huller på Nullarbor Links (par 5 hullet kaldt
'Oyster Beds Hole' og par 4 hullet kaldt 'Denial Bay Hole'
på Ceduna Golf Club).

Forslag til overnatning: Big4 Ceduna Tourist Park

Dag 12: Ceduna - Gawler
Ranges National Park (ca.
277 km)
I har nu krydset den flade Nullarbor Plain, og I bevæger
jer nu til andet territorium. Dagen i dag tager jer fra
Ceduna til Gawler Ranges National Park.

Gawler Ranges National Park

Rød jord. Blå himmel og rå vildmark. Velkommen til
Gawler Ranges. Gawler Ranges er fotografens drøm og
dyreelskerens paradis. Tag på en vandretur i vildmarken
eller med jeres 4-hjulstrækker for at spotte vilde dyr, -
der er masser af dem. Når I kører i Gawler Ranges og ser
de bløde, grønne bakker kan det være svært at forstå, at
dette smukke landskab er resultatet af et mægtigt
vulkanudbrud for millioner af år siden. Ikke blot faunaen
er rig her, - også floraen er der rigeligt af med bl.a. den
særlige Swainsona Formosa blomst, som er en af
Australiens mest kendte, vilde blomster.

Hvad kan man lave her?

Gå en tur på saltsletten ved Lake Gairdner (hvis den
ikke er oversvømmet)
Lake Gairdner er et et helt særligt sted at besøge. Meget
populær blandt fotografer på grund af den utrolige
kontrast, som er mellem den røde jord/de røde klipper,
de hvide saltsø og den smukke blå himmel. Et fantastisk



Organ Pipes i Gawler Ranges | Foto: Tourism Australia
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farvespil. Som noget særligt anvendes søen til at køre
race på under den årlige 'Speedweek' - afholdt af Dry
Lakes Racers Australia.

Udforsk de unikke 'Organ Pipes'
I skal næsten se det naturligt dannede amfiteater, kaldet
Organ Pipes. En helt særlig klippeformation, som til
forveksling ligner et kæmpeorgel, heraf navnet.
Klipperne er dannet ifm. et stort vulkanudbrud for
millioner af år siden. Kravl op på toppen og nyd udsigten,
gerne med en drink i hånden.

Besøg på Mt Ive Station
Denne familieejede fårefarm er bestemt et besøg værd.
Her mødes I af et spektakulært, urgammelt landskab
med historiske landemærker og bygninger, gode
kørespor for en 4-hjulstrækker, kænguruer og privat
adgang til kanten af Lake Gairdner. Det er også muligt at
sove på området. Hvad mere kan man ønske sig?

På udkig efter vilde dyr
Hvis det er vilde dyr, I er interesserede i, er der ganske
fine chancer for at spotte kænguruer, wombats,
pungrotter, hoppende mus, den sky gulfodede
klippekænguru og i omegnen af 140 forskellige fugle.

Forslag til overnatning: Kolay Hut Campground

Dag 13: Gawler Ranges
National Park - Lake
Gairdner (ca. 78 km)
I forlader Gawler Ranges National Park og kører den
korte vej til Lake Gairdner. Vi forslår, at I bor på
Waltumba Tank Campground.

Lake Gairdner
Lake Gairdner er Australiens fjerdestørste saltsø og som
nævnt stedet, hvor man også kører bilrace, når
forholdene er til det. Flere rekordforsøg med bil har
været foretaget her. Et populært sted for fotografer, og
stedet har også været med i flere film. Når man står ude
midt på søen er det næsten som om, at horisonten helt
forsvinder. Der er adgang til søen fra Waltumba Tank på
Moonaree Station Road eller via Mount Ive Station
(adgang fåes ved Mt. Ive Homestead).

Lake Gairdner ligger på den nordlige side af Gawler
Ranges og er mere end 160 km lang og 48 km bred, og
tykkelsen på saltet er visse steder 1,2 meter. Søen fik sit
navn i 1857 efter Gordon Gairdner, som havde en vigtig
stilling under det engelske styre.

Lake Gairdner danner sammen med Lake Everard og
Lake Harris nationalparken Lake Gairdner. Disse søer var
engang for mange år siden en del af et enormt
indlandshav, der strakte sig helt op til Carpentariabugten
i det nordligste Australien mellem Northern Territories



Den enorme saltsø Lake Gairdner | Foto: South Australia Tourism
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og Queensland.

Forslag til overnatning: Waltumba Tank Campground

Dag 14: Lake Gairdner -
Port Augusta (ca. 220 km)
I forlader Lake Gairdner området og kører videre østpå
mod Port Augusta, som ligger ved Spencerbugten. Port
Augusta har ikke de helt store attraktioner, men har
gennem de senere år profiteret en hel på interessen for
eco-turisme og i den forbindelse interesse for at besøge
den nærliggende Ikara-Flinders National Park med de
helt spektakulære naturoplevelser. Tag en slapper i Port
Augusta og gør jer klar til de næste dage, hvor I skal
besøge Ikara-Flinders National Park.

Forslag til overnatning: Discovery Parks Port Augusta

Dag 15: Port Augusta -
Flinders Ranges (ca. 173
km)
I dag kører I fra Port Augusta til Flinders Ranges med
Wilpena Pound i Ikara-Flinders Ranges National Park. Vi

foreslår, at I bor på Wilpena Pound Resort for den
ekstraordinære oplevelse.

Ikara-Flinders Ranges National Park
Ikara-Flinders Ranges National Park ligger i den nordlige
centrale del af Sydaustraliens største bjergkæde,
Flinders Ranges. Parken dækker et område på 912 km²,
nordøst for den lille byen Hawker. Parkens mest
karakteristiske landemærke er Wilpena Pound, et stort
80 km² plateau formet som et amfiteater, omkranset af
høje bjerge, deriblandt bjergkædens højeste top, St. Mary
Peak, med sine 1.170 meter.

Dette ekstraordinære og 800 millioner år gamle landskab
har været hjem for Adnyamathanha-folket i titusindevis
af år. I februar 2016 blev nationalparken omdøbt, og
inkluderer nu det adnyamathanhaske ord "Ikara", som
betyder "mødested" og henviser til Wilpena Pounds
traditionelle navn. Mens resten af parken har grus- og
jordveje, er vejen til Wilpena Pound asfalteret.

Denne park er en af South Australias største
attraktioner, og når man er her, forstår man hvorfor.
Parken har det hele med dramatiske bjergkæder og
kløfter, idylliske vandløb med frodig vegetation og vilde
dyr i rigelige mængder. Hertil kommer urgamle
Aboriginer hulemalerier, imponerende fossiler og en
virkelig velbevaret kulturarv.

Parken er på ca. 95.000 ha og de naturmæssige
højdepunkter er Heysan Range, Brachina og Bunyeroo
Gorges og Wilpena Pound, det enorme naturlig



Wilpena Pound | Foto: Wilpena Pound Resort
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amfiteater, dannet af bjergkæder.

Masser af muligheder for at opleve de naturmæssige som
kulturmæssige seværdigheder på egen hånd eller på
guidede udflugter.

Wilpena Pound Resort
Fremme ved idylliske Wilpena Pound Resort kan I slappe
af på hotelværelset, hvis I ikke overnatter på
campingpladsen, spise en god middag på hotellets
restaurant, bade i poolen eller tage turen til
nationalparkens informationscenter. Lad batterierne op,
så I er klar til morgendagens aktive eventyr. Wilpena
Pound er det eneste resort i Ikara-Flinders National Park.

Resortet har 60 hotelværelser, 15 'glamping' safaritelte,
en natursmuk campingplads, en informationscenter for
parken, restaurant, bar/bistro, swimmingpool og et lille
supermarked.

Resortet tilbyder et væld af aktiviteter lige fra guidede
ture i 4-hjulstrækker til guidede vandreture med en
Aboriginer guide, vandreture i vildmarken, og ikke
mindst de eftertragtede flyvninger over området.

Et værdigt sted at lade sig indkvartere, når man skal
opleve et af verdens ældste landskaber.

Forslag til overnatning: Wilpena Pound Resort

Dag 16: Flinders Ranges
Nyd dagen i Flinder Ranges. Der er meget at opleve. I kan
gøre en masse ting selv med jeres 4-hjulstrækker.
Herunder har vi beskrevet 3 populære køreture i
området. Alternativt kan I jo bare slappe af og/eller tage
med på nogle af resortets arrangerede ture.

Lette, sceniske køreture fra Wilpena Pound
Resort

The Flinders Ranges har nogle af de mest sceniske
køreruter i Australien. Der er flere, der let kan gøres ud
fra Wilpena Pound Resort, og der er ikke længere, end at
I kan være tilbage på resortet til Happy Hour!

Køretur 1:
Rute: Wilpena / Bunyeroo Gorge (vilde dyr og
interessante klippeformationer) / Brachina Gorge
(urgammel geologisk historie med 580 million år på
bagen) / Aroona Valley (af mange betragtet som det
smukkeste sted i Flinders Range) / Blinman (historisk
mineby med ture i området) / Wilpena. Ca. 140 km
kørsel.

Køretur 2:
Wilpena / Brachina Gorge / Blinman / Parachilna Gorge
(spektakulære klippeformationer og masser af 'Red
River' eukalyptustræer) / Parachilna (gammel togstation
og det ikoniske Prairie hotel ) / Moralana Scenic Drive
(pas mellem Wilpena Pounds ydre væg og de farverige
klinter ved Elder Range, massivt krat af cypresser) /



Hyggelige Adelaide
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Wilpena. Ca. 190 km. kørsel.

Køretur 3:
Wilpena / Arkaroo Rock (Aboriginer hulemalerier) /
Brachina Gorge / Moralana Scenic Drive / Hawker /
Wilpena. Ca. 175 km Kørsel.

Forslag til overnatning: Wilpena Pound Resort

Dag 17: Flinders Ranges -
Adelaide (ca. 450 km)
I forlader dette fantastiske naturområde, og bevæger jer
tilbage mod moderniteten og storbyen. I kører direkte
mod Adelaide.

Forslag til overnatning: Big4 West Beach Parks

Dag 18: Adelaide |
Aflevering af autocamper
I skal aflevere jeres autocamper i dag, og efterfølgende
kan nyde resten af dagen i den afslappede storby
Adelaide.

Adelaide er med sine 1,2 millioner indbyggere

Australiens fjerdestørste by, og er særligt kendt for
mange festivaler. Men det er også her, man for alvor
møder de indfødte, aboriginerne, når man kommer
sydøst fra og er på vej mod Outbacken eller Western
Australia. Ønsker I at høre mere om aboriginernes helt
særegne kultur, bør man besøge Tandanya, der er et
center for aboriginer-kunst, håndværk, teater, musik og
dans.

Adelaide har sin helt egen charme, der klart adskiller sig
fra de større og nok mere kendte storbyer, Sydney og
Melbourne. Her er masser af idylliske parker og meget
cykelvenligt med brede cykelstier. Bag byen ligger der
bjerge mod øst, og mod vest finder I en række fine
strande. I Adelaide finder I flere, flotte
regeringsbygninger, og som et af landets finansielle
centre ser I flere finansielle institutioner/bygninger. Alt
sammen placeret centralt i byens Downtown.

Ude ved vandet ligger Adelaides hyggelige forstad
Glenelg. Tag en gammel sporvogn fra Victoria Square i
centrum af Adelaide ud til Glenelg og nyd den afslappede
strandstemning i et smukt maritimt miljø.

Adelaide er generelt en hyggelig og rolig by, hvilket også
viser sig ved, at byen har den ældste
befolkningssammensætning i Australien, hvor 27
procent af indbyggerne er over 55 år gamle. Byen har
også en stor kultur og tradition for dejlig mad og
australsk vin. Ikke langt fra Adelaide ligger det berømte
vinområde Barossa Valley. Bestemt et besøg værd.



Masser af muligheder for at være aktiv i Perth
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Bud på byens største attraktioner:

Adelaide Oval, byens berømte cricket stadion
South Australian Museum
Botanic Gardens
West Terrace Cemetery fra 1837
Rundtur på Coopers Brewery
Penfolds 175 år gamle vingård i Barossa Valley,
nok Australiens mest kendte vin
St. Peter's Cathedral
Besøg i Glenelg

Så der er nok at give sig til på dagen i dag.

Indkvartering: Rydges Adelaide

Dag 19: Adelaide -
hjemrejse
Der er hjemrejse fra Adelaide mod Danmark i dag.

Dag 20: Ankomst til
Danmark

Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode December - januar  - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen

I delt autocamper/værelse
35.898,00 DKK

Rejseperiode Februar - marts  - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen

I delt autocamper/værelse
28.598,00 DKK

Rejseperiode April   - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen

I delt autocamper/værelse
32.798,00 DKK

Rejseperiode Maj - september  - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen

I delt autocamper/værelse
36.398,00 DKK

Rejseperiode Oktober - november  - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen

I delt autocamper/værelse
32.798,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 14.600 per person
Business Class: fra kr. 35.400 per person



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                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

2nætter på hotel i Perth

15 dages leje af en 4-hjulstrukket autocamper fra
RedSands Campers inkl. 4WD vejkort

Ansvars- og kaskoforsikring med 500 AUD i
selvrisiko (Selvrisiko kan elimineres med en
rejseforsikring købt gennem BENNS)

Ubegrænset km (5.250 km hvis med Toyota Land
Cruiser Prado 4WD)

Envejsleje

Leje af sengetøj, campingstole og -bord og
køkkenudstyr

1nat på hotel i Adelaide

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning med andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Evt. vejafgifter og parkering

Overnatning på campingpladser

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/4wd-autocamper-fra-perth-til-adelaide-71082?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/4wd-autocamper-fra-perth-til-adelaide-71082%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

