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Australien er landet med de store vidder, de store drømme og de
helt store eventyr, og Western Australia er essensen af dette
med regionens sande pionerånd, mytiske indfødte kultur og
urgamle natur i ægte, autentiske rammer. Den bedste måde at
opleve Western Australia er med en 4-hjulstrukket autocamper
fra RedSands Campers!
Dels fordi en 4-hjulstræk er et must her for overhovedet at
komme frem mange steder, og dels fordi man med disse
autocampers kan komme helt tæt på naturen og få en ægte
outback-oplevelse, som tidligere (næsten) har været forbeholdt
pionerer og de indfødte.
Dette er et vaskeægte australsk outback-eventyr med kørsel ad
den legendariske grusvej Gibb Rivers Road, hvor køreturen er en
oplevelse i sig selv. Men også majestætiske vandfald som
Mitchell Falls, bjergtagende kløfter som Katherine Gorge,
urgammel aboriginer-kultur, unik indkvartering på store
kvægfarme som El Questro, saltvandskrokodiller i Kakadu og
kameler i Broome er elementer, som gør denne rejse
uforglemmelig.

Se solnedgangen på Cable Beach i Broome

Berømte kløfter som Windjana, Manning, Bells og
Katherine Gorge

Mærk støvregnen fra vandfaldene Mitchell, Twin og
Jim Jim Falls

Overnat på kvægfarme som Home Valley og El
Questro

Kør på den legendariske Gibb River Road

Se saltvandskrodillerne i Kakadu

https://www.benns.dk/oversigt-over-redsands-autocampere-i-australien
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Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Australien
Der er afrejse fra Danmark mod Broome i det vestlige
Australien. Der vil være et flyskifte undervejs. Nyd
flyveturen og forplejningen og faciliteterne ombord.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Broome, Australien
Der er ankomst til Broome i løbet af dagen. Bagagen
modtages, og I sørger selv for transfer til jeres hotel i
Broome. I skal bo på Seashells Broome de næste to
nætter.

'G'day' - Broomes tropiske paradis på Australiens

vestkyst byder jer velkommen. Her venter fascinerende
og farverig kultur, skønne strande, unik natur og ikke
mindst den berømte, afslappede atmosfære. Glæd jer til
'Broome time', - hvor alt gøres lidt mere adstadigt, lidt
mere 'loose', end I nok er vant til. Men det er
vanedannede.

Seashells Broome
Et dejligt lejlighedshotel, beliggende blot 300 m. fra den
22 km. lange, berømte Cable Beach. Bedre og mere
bekvemt bliver det næppe. En tropisk oase, der er
velegnet til par såvel som familier. Hotellet har alle
moderne bekvemmeligheder med stort poolområde,
herunder børnepool. Lejlighederne er veludstyrede med
bl.a. stort køkken, vaskemaskine, stor balkon/terrasse
m.m.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
Indkvartering: Seashells Broome eller tilsvarende



Broomes kameler på Cable Beach
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Dag 3: Broome | På egen
hånd
En hel dag på egen hånd i Broome. En spændende og
fascinerende by, hvis rige historie har skabt en
multikulturel smeltedigel, der afspejles tydeligt i byens
inviterende og laid-back stemning. Det varme klima og de
mange palmer giver stedet en sand tropisk vibe, der
passer som fod i hose til de mange strandhoteller og
lange, hvide sandstrande.

Solnedgang over Cable Beach
Her finder I 22 km hvid sandstrand med sand, der er
blødere og hvidere, end I næsten kan forestille jer. Cable
Beach er nok hovedårsagen til at mange besøger
Broome. Samtidig er vandet varmt og lavt med bløde,
ankelhøje bølger, som den eneste forstyrrelse ift. den
enorme blå horisont. Strandens navn stammer tilbage fra
1889, hvor et undersøisk telegrafkabel skulle forbinde
Australien med Indonesien, og åbne kommunikationen
videre ud i verden. Det husker ingen i dag, hvor navnet
næsten 100% er relateret til især den fantastiske
solnedgang. Dette er en MUST-DO aktivitet i Broome.

Smag på det lokale køkken
Broomes tropiske klima gør det nemt og ideelt at spise al
fresco. Her er masser af brede udendørs verandaer og
åbne træterrasser under palmerne, som faciliterer
udendørs spisning overalt. Så gør som de lokale. Her er
masser af frisk fisk og prøv også den særlige 'mango craft
beer' og den røgede barramundi fisk.

Udforsk Broome med en gåtur i byen med Aboriginer
guide (for egen regning)
Lokalt indfødte Bart Pigram, Narlijia Cultural Tours,
tager jer gerne med på en to timers vandretur gennem
hjertet af Broome. Med brug af historiske kort, hører I
fortællingen om byens hovedgade og Chinatown. I hører
den fascinerende historie om perlefiskeriet for mange år
tilbage, hvor især Aborigonerkvinder var foretrukne
dykkere. Bart Pigram tilhører Yawuru folket, og Bart
fortæller om landskabets betydning for hans folk.
Gåturen er ca. på et par km., så det er en overskuelig
strækning i varmen. En fin oplevelse.

Indkvartering: Seashells Broome eller tilsvarende

Dag 4: Afhentning af
autocamperen | Broome -
Derby (ca. 220 km)
I dag begynder jeres Outback eventyr rigtigt. Jeres
4-hjulstrukkede autocamper fra RedSands Campers skal
afhentes ved selskabets depot her i Broome, og snart er I
klar til at begive jer ud på det første stræk, som går mod
Derby. En relativt nem og hurtig strækning.

Læs mere om RedSands Campers her.

Australien har en liste af berømte veje, som kendere

/oversigt-over-redsands-autocampere-i-australien
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giver alt for at køre på. Veje, der er indbegrebet af
Australien på forskellige vis. En af dem er Gibb River
Road, som I skal køre på noget af tiden under jeres
Outback eventyr i det vestlige Australien. Til forskel fra
de andre veje på listen, kan Gibbs River Road KUN køres
med 4-hjulstrækker.

Med jeres 4-hjulstrukkede camper tager denne vej jer til
vilde og afsidesliggende områder i Kimberley region og
giver jer muligheden for at campere ved afsideliggende
kløfter eller bo under luksuriøse forhold på
kvægstationer. I kan ride på hest over græsstepperne,
slappe af ved palmeomkransede varme kilder, tage en
scenisk flyvetur over urgamle klippeformationer, cruise
på floder og søer og svømme ved vandfald. I kan besøge
klippemalerier med mytiske Aboriginerfigurer og
historier og ride på kamel ind i solnedgangen på den
endeløse sandstrand på Cable Beach, Broome.

Derby, som I kører til i dag, var den første by i
Kimberley-regionen og tilbyder en helt unik índsigt i
regionens fortid. En helt unik attraktion er det meget
gamle Baobabtræ, kaldet Boab Prison Tree. Træet lyder
dette navn, fordi historien går at Aboriginerfanger blev
lænket her ifm. stop på vejen til fængslet i Derby. Træet
siges atvære mere end 1.500 år gammelt og har en
omkreds på over 14 meter.

Af andre attraktioner kan nævnes Wharfinger's House
Museum, The Royal Flying Doctor Base og Kimberley
School of the Air, der giver et glimt af moderne liv her på
kanten af den enorme og øde vildmark.

Når solnedgangen nærmer sig, bør I begive jer til byens
mole, hvor I kan observere nogle ganske store
tidevandsbølger slå ind mod land. Nogle af de største
tidevandsbølger på den sydlige halvkugle. Nær molen
ligger Derby Wharf Café, hvor I passende kan nyde en
sundowner.

Vi anbefaler, at I bor på Birdwood Downs Station, der
ligger lidt udenfor Derby, blot en kort afkørsel fra Gibb
River Road.

Forslag til overnatning: Birdwood Downs Station

Dag 5: Derby - Windjana
Gorge (ca. 222 km)
Turen i dag går fra Derby til Windjana Gorge. Sørg for at
få tanket godt op med benzin, vand, madvarer mv., FØR I
kører fra Derby. I kører østpå frem mod et af de bedste
steder at iagttage ferskvandskrokodiller, Windjana
Gorge. Her finder I masser af krokodiller, samt fugle. Vi
foreslår, at I overnatter ved Windjana Gorge og dermed
god tid til naturoplevelserne her.

Der er dog nok også tid til en afstikker til Tunnel Creek,
der ligger 33 km. fra Windjana Gorge. Her løber
vandløbet igennem en interessant 750 m. lang
underjordisk tunnel, der fører ud på den anden side af
Napier bjergkæden. Tag lommelygterne frem og se de



Windjana Gorge

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

fantastiske limstensformationer og - også - de mange
forskellige flagermus, der findes her. Vær forberedt på, at
man kan blive våd.

I kører på Gibbs River Road i dag, hvor de første 70 km.
er på asfalt. Herefter er det kørsel af grusveje frem til
Windjana Gorge (og faktisk helt frem til Kununurra på
Dag 14).

Tilbage på Windjana Gorge Campground er det tid til
afslapning, måske en drink før maden, der kan nydes
under stjernerne i den buldermørke australske
vildmarksnat. Camp'en har både toilet- og badefaciliteter
og træ til evt. båloptænding.

Windjana Gorge National Park
Windjana Gorge National Park er en af Kimberleys mest
imponerende kløfter med vandstribede klippevægge, der
rejser sig majestætisk 100 m. i vejret. Windjana Gorge er
hele 3,5 km lang og skærer sig igennem Napier
bjergkæden; en bjergkæde, der er en del af et urgammelt
kalkstensrev (et rev, som man også kan se ved Geikie
Gorge og Tunnel Creek)

Lennart River løber frit gennem Windjana Gorge i den
våde årstid, men i den tørre sæson er floden knap så
vandrig og danner i stedet vandhuller rundt omkring;
vandhuller, der er omgivet af træer og anden vegetation.
På den tid basker ferskvandskrokodiller gerne rundt i
vandhullerne, mens store Megabats og Corella papagøjer
holder til i træerne.

En 'normal' aktivitet er en vandretur i kløften.
Vandrestien begynder ved campingpladsen og løber de
nævnte 3,5 km. - hver vej. Time Walk vandrestien viser
jer havfossiler indlejret i kalkstensklipperne i kløften,
mens Savannah Walk byder på endemiske planter og
udsigt til dyrene på græsstepperne.

Forslag til overnatning: Windjana Gorge Campground

Dag 6: Windjana Gorge -
Manning Gorge (ca. 219
km)
Dagen i dag fører jer dybere ind i Kimberley regionen til
steder, som kun kan nåes med en 4-hjulstrækker. På
vejen kommer I forbi flere 'Gorges', som vi kan anbefale,
at I stopper ved. Først Bells Gorge, Hvor I nyde en
morgenvandretur afsluttende med en dukkert. Det tager
ca. 30 min. til fods at nå frem til kløften og derefter en 15
min. stejl vandring, før kanten af søen/vandet nåes. Bells
Gorge, som ligger i King Leopold Ranges Conservation
Area, er en af Kimberleys helt store attraktioner med sit
100 m. høje vandfald, den indbydende pool og den
fantastiske udsigt fra toppen af klipperne.

I fortsætter turen ad 'The Gibb' og bør tage en afstikker
ved Galvans Gorge. Her venter en vandretur i området
med spektakulære granit klippeformationer og smukke
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vådområder med masser af vandliljer.

Fremme ved Mount Barnett Roadhouse betaler I jeres
parkentré og campinggebyr. Her kan I også få fyldt op af
forplejning, vand, benzin m.m. Følg markørerne frem til
Manning Gorge Campground, hvor vi anbefaler, at I
overnatter. Også her venter en fantastisk kløft med
vandfald, klippemalerier m.m.

Manning Gorge
Manning Gorge er endnu en af de mange, unikke kløfter i
hele Kimberley regionen, hvor I kan campere under
stjernerne og dykke ned i den fascinerende
Aboriginerkultur og -historie. Denne smukke kløfter
byder på campingfaciliteter nær vandhuller ved Manning
floden. Gå en tur i vildmarken og på opdagelse i Manning
Gorge inkl. stedets vandfald. Nær vandfaldene kan I tage
en svømmetur og på vejen fordybe jer i urgamle
klippemalerier, som har været Aboriginernes foretrukne
'historiemedium'. Vandfaldene er på deres højeste fra
maj-juli, lige efter regntiden. Det er Kupungari folket, der
driver campingområdet, og som også byder jer
velkommen til Manning Gorge.

Forslag til overnatning: Manning Gorge Campground

Dag 7: Manning Gorge -
Drysdale River Station (ca.
168 km)
I forlader Manning Gorge området og fortsætter ad The
Gibb. I har en pæn tur foran jer for at komme frem til
jeres overnatningssted, som vi anbefaler er Drysdale
River Station, som er endnu en af de store kvægstationer
i Western Australia.

Drysdale River Station
Drysdale River Station en enorm familieejet og -drevet
kvægstation beliggende på Kalumburu Road, ca. 60 km.
nord for stedet, hvor Gibb River Road og Kalumburu
Road møder hinanden. Her er to steder, hvor man kan
indkvartere sig: 1. Ved stationens hovedbygning og 2.
Ved Miner's Pool ved bredden af Drysdale River, 5 km.
fra hovedbygningen. Det er nødvendigt at checke in og
lade sig registrere, inden man slår sig ned for natten.
Drysdale River Station byder på flere forskellige typer af
indkvartering lige fra små, spartanske værelser til store
værelser med plads til 4 personer og badeværelse
ensuite og med A/C. Alle værelser er med sengetøj, sæbe,
håndklæder m.m.

Forslag til overnatning: Drysdale River Station



Øde strækninger i Kimberley
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Dag 8: Drysdale River
Station - Mitchell Falls (ca.
186 km)
I det vestlige hjørne af Kimberley regionen, helt ud til
Stillehavet finder I Mitchell River National Park med de
berømte Mitchell Falls og det uberørte Mitchell Plateau.
I dag tager I turen til Mitchell Falls via det åbne og øde
Mitchell Plateau. Fremme ved Mitchell Falls Camp
Ground er der flere muligheder for at opleve området og
især Mitchell Falls.

Den korte og hurtige version er med en helikoptertur
over området. Den mere tidskrævende version er den 6
km. lange vandretur til vandfaldene. I kan vælge to ruter:
Ruten til Little Mertens Falls eller den til Big Mertens
Falls. I kan også vælge at tage til Surveyors Pool i
Mitchell River National Park via en 8 km lang vandretur
(frem og tilbage). Vandrestien udgår fra Surveyors Pool
Car Park. Sørg for at have godt med vand med på turene,
uanset hvad I vælger. Ved Surveyors Pool kan I fylde
jeres flasker med vand, inden turen tilbage.

Mitchell Plateau & Mitchell River National Park
Mitchell Plateauet er en del af den større Mitchell River
National Park. Et sandt vildmarkseventyr venter jer her
med fantastiske klippeformationer, tropisk regnskov og
de berømte Mitchell Falls. Mitchell Falls nåes via det
åbne spor over Mitchell Plateauet og en 6 km. vandretur
fra campingpladsen. Det vrimler med vilde dyr og

endemiske planter på plateauet. Her er regnskov, åbne
græsstepper med eucalyptustræer og vandveje med
pandanus palmer og papirbarktræer.

Mitchell River National Park er blandt de bedste
nationalparker i Australien med et helt spektakulært
landskab inkl. Mitchell Plateau og Mitchell Falls.
Mitchelle Falls er ikke de eneste spektakulære
naturforekomster. Her støder I også på Merton Falls,
Surveyors Pool, Mitchell og King Edward Rivers. Parken
er ligeledes hjemsted for urgamle hulemalerier, urørt i
mange århundreder.

Forslag til overnatning: Mitchell Falls Campground

Dag 9: Mitchell Falls -
Drysdale River Station (ca.
186 km)
I forlader Mitchell Falls området og kører retur mod
Drysdale River Station. Turen er kun kort, så snart er I
tilbage, hvor I overnattede forleden.

Forslag til overnatning: Drysdale River Station
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Dag 10: Drysdale River
Station - Home Valley
Station (ca. 236 km)
I er i dag tilbage på Gibb River Road for at kunne nå frem
til jeres næste overnatningssted, Home Valley Station.
På vejen passerer I Durack floden. Home Valley Station
er en enorm Outback oase med sine 1,2 mio ha land,
beliggende ved foden af bjergkæden Cockburn Range.
Home Valley Station er et sandt eldorado for 'outback
lovers' - et sted, hvor tårnende bjerge møder brusende
vandfald og diverse vådområder områder. Her er masser
af aktivitetsmuligheder lige fra adskillige vandrestier i
kløfterne og hesteridning til at kunne fiske efter
Barramundi. Det er muligt at få stedets kok til at
tilberede den eventuelle fangst af fisk.

Hvad med at deltage i en 'sunset tour' inkl. en sundowner
for at se det vidunderlige lysspil over bjergkæden, når
den skifter fra varm rød til dyb lilla. Magisk. I kan også
bare nyde solnedgangen fra Home Valley Stations
private udsigtspunkt med fejende flot udsigt til floderne
Durack og Pentecost.

Her er camping med og uden elektricitet og med adgang
til brusebad, toilet, barbecuesæt med gas. Her er også en
bar, der serverer drinks og måltider. Home Valley Station
byder på flere niveauer for indkvartering lige fra
luksuriøse forhold til mere rustik camping. Valget er
jeres.

Forslag til overnatning: Home Valley Station

Dag 11: Home Valley
Station - El Questro
Station (ca. 50 km)
Efter nogle overnatninger på kvægstationer, skal I i dag
køre den korte vej til den måske mest berømte
kvægstation af dem alle, El Questro Station. En enorm
kvægstation, der indgår i den endnu større El Questro
Wilderness Park.

På den korte vej dertil anbefaler vi, at I stopper for en
dukkert ved Durach River Crossing, fisker efter
Barramundi ved Jack's Waterhole (en barramundi kan
man også kalde for 'asiatisk havørred') eller nyder den
spektakulære udsigt over Cockburn bjergkæden og
Pentecost floden.

Herfra videre til El Questro Wildernes Park, som ligger
ved Kimberley-regionens østlige ende.

Bo på spektakulære El Questro Station
Dette er et sted, der skal opleves, for at man kan tro på
det. Et rigtig kvægstation på 1 mio ha. i det østlige
Kimberley er et helt naturligt
ophavssted for enorme kløfter, ferskvands pools,
vandrestier i vildmarken, Aboriginerkultur og
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hulemalerier og storslåede bjerge. Hele 4 flodsystemer
krydser parken, givende plads til et rigt, endemisk
dyreliv. Området har sin egen lille by med campingplads,
hytter, butik og lille flyveplads. Her finder I også
4-stjernet indkvartering eller, hvis I går 'all in', kan I
bestille en suite eller en villa i den 6-stjernede
luksuslodge, der kun har plads til 18 gæster i alt. Denne
villa har haft mange prominente filmstjerner, politikere
m.m. på besøg gennem tiden. Men mindre kan også gøre
det. Her finder I tilbud på en lang række aktiviteter som
hesteridning, fiskeri, dagsture og sceniske flyveture, og
for de mere eventyrlystne, chancen for at besøge The
Grotto Waterhole. En god introduction til området er et
cruise til Chamberlain Gorge.

The Grotto
The Grotto ligger ikke langt fra Kununurra, så I kan
sikkert gemme den oplevelse til besøget der. MEN The
Grotto er et lille, helt naturligt dannet vandhul/pool, som
er ideelt for at svømme og slappe af. Det bedste besøg
gøres måske i regnsæsonen, hvor vandmængden er
større og den tropiske følelse mere udtalt. Men et fint
sted at opleve ægte Kimberley stemning i et lille,
natur-amphiteater.

Forslag til overnatning: El Questro Station

Dag 12: El Questro Station
- Bungle Bungles (ca. 319
km)
En lang køredag er foran jer fra El Questro til Bungle
Bungles. Der er næppe tid til de store afstikkere fra 'The
Gibb', så vi anbefaler at fokusere på at komme godt frem
til Bungle Bungles.

Forslag til overnatning: Walardi Campground

Dag 13: Bungle Bungles
En hel dag til at gå på opdagelse i dette unikke område,
der først blev 'opdaget' officielt i 1983, selvom
Aboriginerne havde kendt til stedet i tusinder af år.
Purnululu betyder 'sandsten' på Aboriginernes sprog. De
fleste attraktioner kan opleves til fods, hvilket også giver
mulighed for at opleve de snævre klippeåbninger og de
skjulte kløfter; nogle af dem store nok til at afholde
koncerter. De 'bikube-stribede' Bungle Bungles ligger i
parkens sydlige ende sammen med berømte Cathedral
Gorge, mens Echidna Chasm ligger i parkens nordlige
ende.
Der er masser af information om vandremuligheder i
parken.
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Parken rummer helt naturligt et rigt dyreliv, heriblandt
130 fuglearter og unikke, endemiske dyr som
klohalewallaby og kortøret klippewallaby

Djaru og Gija folket er administratorer over Purnululu
National Park, og de fleste at de aktiviteter, de tilbyder
er fokuseret omkring Ord River og de nærliggende
vandhuller.

Purnululu National Park & Bungle Bungles
Purnululu National Park er siden 2003 erklæret
UNESCO-verdensarv. Den 240.000 ha store
nationalpark ligger ca. 300 km. syd for Kununurra, med
Halls Creek beliggende i den sydlige ende. Stedet er
urgammelt og estimeres til at være 350 mio år gammelt,
hvilke man på mange måder kan fornemme, når man ser
på klipperne. Bungle Bungles, som er parkens store
enkeltstående attraktion, blev først opdaget i 1983, som
nævnt, men er hurtigt blev et eftertragtet rejsemål. De
fantastiske, 'runde, bikube-stribede' klipper i sandsten i
farverne orange og sort, danner en helt unik labyrint af
utallige, næsten helt skulpturelle klipperformationer.
Nogle er helt op til 250 m. høje, og rejser sig fra brat fra
den ellers tørre græssteppe. Et enestående syn, der på
mange måder minder om Kata Tjuta i Australiens Red
Center. I sandhed et helt særligt sted, hvor tidens tand
og historiens vingesus for alvor mærkes.

Must do's

Se Bungle Bungles fra oven med en helikoptertur

Besøg Cathedral Gorge, et utroligt naturligt
amphiteater i rød sandsten
De snævre klippeåbninger i kløfter i parken
nordlige ende, fx. Mini Palms Gorge
Oplev Aboriginerkulturen på nærmeste hold med
en guide

Forslag til overnatning: Walardi Campground

Dag 14: Bungle Bungles -
Kununurra (ca. 328 km)
I dag venter endnu et længere kørestræk frem mod
Kununurra. Kununurra er synonymt med eventyr med
områdets mange søer, floder, vandfald og muligheder for
at fiske efter Barramundi. Ikke svært at forstå hvorfor
Kununurra, som er navnet det indfødte har givet stedet,
kan oversættes til 'Big Water'.

Fremme i Kununurra anbefaler vi, at I slår jeg ned i
Hidden Valley Caravan Park. Har I lyst - og tid - til mere
klippeformation og gammel Aboriginerkultur, ligger
Mirama National Park klods op ad Hidden Valley
Caravan Park. Det er måske byens bedste hemmelighed.
Denne nationalpark kaldes i folkemunde for 'Mini-Bungle
Bungles' på grund af sine urgamle - over 350 mio. år
gamle - sandstensklipper, der danner amphiteatre,
klipperaviner og -kamme, og ligner til forveksling Bungle



Cathedral Gorge i Bungle Bungles

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

Bungles. Tag gåturen rundt i området selv, eller med en
lokal guide.

Forslag til overnatning: Hidden Valley Caravan Park

Dag 15: Kununurra -
Katherine (ca. 535 km)
Et langt kørestræk er foran jer i dag for at nå frem til
Katherine, der ligger i nabostaten Northern Territories.
Vi foreslår, at I bor på Nitmiluk Gorge Caravan Park. Et
godt udgangspunkt for oplevelserne ved Katherine. I har
to overnatninger i Katherine og således fin tid til
opdagelse i området.

Nitmiluk Gorge Caravan Park ligger ved indgangen til
Nitmiluk National Park (tidl. Katherine Gorge National
Park), som er den primære årsag til jeres besøg her.

Forslag til overnatning: Nitmiluk Gorge Caravan Park

Dag 16:
Katherine/Nitmiluk
National Park

En hel dag til oplevelser i Nitmiluk National Park. Her
møder I et unikt, råt landskab med dybe kløfter, lodrette
klippevægge, et unikt dyreliv og urgamle hulemalerier.

I kan opleve og udforske Katherine Gorge på mange
måder. I har jo tiden til at gøre noget på egen hånd, så det
er altid en god idé. Gå ruten Windolf Walk, som er en
moderat anstrengende vandresti, der går langs med
kanten af Katherine River og op til Pat's Lookout, hvor et
bjergtagende syn til kløften venter. Den 8,4 km. lange
retursti fører jer bla. forbi det smukke 'Southern
Rockhole', som er et vandfald i sæsonen.

Mange, som kommer hertil, tager gerne en sejltur i kano
på Katherine River. Det er en oplagt mulighed og
aktivitet, hvis man har mod på det. På den måde kommer
man forbi smukke vandfald, når det har regnet og ofte
tættere på det vilde fugle- og dyreliv. Den helt
spektakulære måde at opleve området på er med en
scenisk helikoptertur. Naturligvis en dyrere måde, men
også 'one-of-a-kind-experience'.

Gå heller ikke glip at stedets berømte 'sunset eller
sunrise cruise', hvor I oplever klippernes fænomenale
farvespil i det bløde sollys, når solen begynder sin op-
eller nedgang. Mens I sejler adstadigt på floden hører i
Aboriginerhistorier om Jawoyn-folkets spirituelle
verden.

Ud over ferskvandskrokodillen kan I opleve kænguruer,
masser af fugle i alle størrelser og farver, skildpadder og
muligvis den søde lille klippewallaby, der hopper nemt og
elegant rundt på ujævne klippefremspring.

/oceanien/australien/nitmiluk-national-park
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Forslag til overnatning: Nitmiluk Gorge Caravan Park

Dag 17: Katherine -
Kakadu National Park (ca.
460 km)
I forlader Katherine området og har en lang køretur
foran jer frem mod endnu en fantastisk nationalpark,
Kakadu National Park. Fremme i Kakadu anbefaler vi
indkvartering på Garnamarr Camping Area. Læs mere om
Kakadu National Park her.

Forslag til overnatning: Garnamarr Camping Area

Dag 18: Kakadu National
Park
Nyd morgenmaden i de forrygende omgivelser og gør jer
klar til endnu en dag fuld af oplevelser. I dag kan vi
foreslå besøg ved to af Kakaduparkens helt store
seværdigheder på at blive oplevet. Vi taler om
vandfaldene Jim Jim Falls og Twin Falls inkl. Twin Falls
Gorge. Vejen til Twin Falls Gorge er ikke ligefrem, og I
skal med 4-hjulstrækker, båd og til fods ad en vandresti
og en gangbro for at komme frem til kløften. Det er hele

umagen værd. Fremme kan I kan nyde stedets
sandstrand og synet af vandfaldene.

Vejen frem til Jim Jim Falls er lige så eventyrlig. Mere
kørsel i 4-hjulstrækker, vandretur gennem skov og lidt
over stok og sten fører jer frem til vandfaldet og poolen
ved foden af vandfaldene. Tag en dukkert her omgivet af
150 m. høje klippesider.
Nyd eftermiddagen i de smukke naturomgivelser.

Sidst på eftermiddagen vender I retur til jeres camp, for
den sidste aften undet stjernerne i Outback'en og den
utæmmede vildmark.

Af andre ting I kan foretage jer her i Kakadu skal nævnes:

Et ikonisk Yellow Waters cruise - et absolut 'must
do' på de kanter. Yellow Waters Cruise er ejet af
Aboriginere og turen er fokuseret omkring et
spektakulært vådområde, hvor det er muligt at se
masser af vildt bl.a. de enorme krokodiller, som det
nordlige Australien er kendt for. Et helt unikt
vådområde.
Besøg ved Nourlangie Rock. Her får I syn for sagen
på hvordan Aboriginerne har levet i dette område
siden tidernes morgen. Miljømæssige og sociale
ændringer afspejles i klippemalerierne og også i
jorden, hvor arkæologer har opdaget en Aboriginer
bosættelse, der er mere end 20.000 år gammel.
Besøg ved det kulturelt meget vigtige Aboriginer
Art Site ved Ubirr. Her ser I en lang række af
klippemalerier og anden Aboriginer kunst, som

/oceanien/australien/kakadu-national-park
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jeres guide vil fortolke for jer. Hør bl.a. historien
om regnbueslangen og tag turen op til Nadab
udsigtspunktet for at få et betagende panorama
over flodsletten og længere ud til Arnhemland.

Efter en oplevelsesrig dag er det nu tid til at finde et godt
og roligt sted for i stilhed at nyde solnedgangen i Kakadu,
før det igen er tid til at køre til jeres camp, hvor vi i dag
anbefaler et nyt sted: Red Lily Billabong Campground.
Nyd endnu en aften under stjernerne.

Forslag til overnatning: Red Lily Billabong Campground

Dag 19: Kakadu National
Park - Litchfield National
Park (ca. 230 km)
Fra Kakadu National Park kører I mod Litchfield National
Park. Parken ligger ca. 230 km. vest for Kakadu (og 150
km. syd for Darwin), så I er relativt hurtigt fremme i
nationalparken. Her venter vandfald, rivende vandløb og
takkede, rå klippeformationer i rød sandsten. Enorme
termitboer er noget, der kendetegner Litchfield, og dem
ser I naturligvis flere steder og også gerne nærmere på.
Vær fremme i tide til en svømmetur ved Florence og
Wangi vandfaldene. Vi anbefaler, at I bor på Florence
4WD Campground, som ligger nær Florence vandfaldet.

På vejen til Litchfield passerer i Mary River. Gør et stop
her for at spotte verdens største krokodilleart;
saltvandskrokodillen.

Litchfield National Park

130 km. syd for Darwin ligger nationalparken Litchfield
med en smuk overdådig natur, regnskov, historiske
ruiner fra pionertiden, store brusende vandfald, idylliske
bademuligheder ved de små klippesøer og ikke mindst,
som et af områdets kendetegn, enorme termitboer
overalt i landskabet. Læs mere her.

Forslag til overnatning: Florence 4WD Campground

Dag 20: Litchfield National
Park
En hel dag til at nyde de mange attraktioner i Litchfield
National Park. Vi har samlet nogle forslag til, hvad I
kunne gøre i denne park.

Gå ikke glip af...

En svømmetur ved foden af et eller flere af de store
vandfald: Florence, Wangi Wangi eller måske
Tolmer
En flyvetur i helikopter over området. Korte ture

/oceanien/australien/litchfield-national-park
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såvel som ture på op til én time. Måske over The
Lost City.
Se de enorme termitboer

Topattraktioner i Litchfield National Park

Litchfields termitboer
Hele hære af termitter har skabt et surrealistisk,
gravstensagtigt landskab beatående af gigantiske
termitboer over 17 km. Nogle at termitboerne er mere
end 2 meter høje

En kølig dukkert ved foden af et vandfald
De mange vandfald er sammen med termitboerne,
Litchfields varemærke. I bor nær Florence vandfaldet, så
start jeres 'vandfaldsodyssé' her. Fra Florence Falls
begiver I jer ud på den 1,5 km. lange Florence Creek
Walk, der fører frem til Buley Rockhole, som er samling
af naturlige varme kilder. Videre følger Tolmer Falls og
den 45 min. lange Tolmer Falls Walk. Sluttelig bør I
besøge Litchfields største og mest tilgængelige vandfald,
Wangi Falls, hvor I kan svømme igen og returnere til jeres
camp via den 1 km. lange Wangi Wangi Walk.

Besøg Blyth Homestead
Blyth Homestead kan dateres helt tilbage til 1920'erne
og er et eksempel på det barske pionerliv, som blev levet
i den australske vildmark på den tid. Gården blev forladt i
1960'erne, og på gårdens område var dengang også en
gammel tinmine, som nu er i ruiner. Gården er i dag
renoveret så langt at huset rummer en mindre udstilling

om det prøvelser og tragedier som livet på den øde
lokation bød på. Der er gratis entré, men man behøver en
4-hjulstrækker for at kommer derhen. Vejen er IKKE
farbar i perioden november - april.

Off the beaten track med bl.a. forskellige flyveture
Se Wangi Falls og klippefremspringet med
fugleperspektiv på en 6 min. flyvetur. I kan også vælge en
15 min. tur, som ud over Wangi Falls dækker Tjaetaba og
Tolmer vandfaldene og 'The Lost City', en 30 min. tur, der
følger Reynolds River eller måske den ultimative tour,
der varer en time, og, som noget særligt, lander ved et
privat vandfald, hvor man kan få sig en svømmetur.

Forslag til overnatning: Wangi Falls Camping Area

Dag 21: Litchfield National
Park - Darwin (ca. 110 km)
| Aflevering af
autocamperen
Det australske vildmarkseventyr spiller på sidste vers. I
dag skal køre det sidste stræk frem mod Darwin, som er
den største by i Northern Territory. Fremme i Darwin
afleverer I jeres autocamper, og sørger selv for transfer
til jeres hotel, som er Rydges Darwin Central. Et godt
hotel, der ligger ganske nær Darwin Waterfront med
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masser af restauranter og caféer, som er helt perfekt, når
I afslappet skal læne jer tilbage og tænke tilbage på de
sidste tre ugers fantastiske oplevelser i den australske
Outback. Nyd den sidste aften i tropiske Darwin.

Indkvartering: Rydges Darwin Central eller tilsvarende

Dag 22: Darwin -
hjemrejse
Der er hjemrejse fra Darwin i løbet af dagen. Der vil være
et flyskifte på vejen hjem til Danmark.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 23: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
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Rejseperiode April  - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen

I delt 2p. 4WD camper
38.998,00 DKK

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

I delt 2p. 4WD camper
43.798,00 DKK

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

I delt 2p. 4WD camper
38.998,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 16.500 per person
Business Class: fra kr. 36.700 per person
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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

2nt. på hotel i Broome

18 dages leje af 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

Envejsleje

Leje af sengetøj, campingstole og køkkenbord og
-udstyr

1nt. på hotel i Darwin

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

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-broome-til-darwin-71083?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/4wd-autocamper-fra-broome-til-darwin-71083%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

