Det ukendte Queensland

En fantastisk kør selv ferie, hvor det "ukendte" Queensland skal
opdages. I tager turen op gennem Queenslands Hinterland fra
Brisbane til Cairns, og på vejen venter bl.a. mægtig regnskov,
unikke nationalparker, endemisk dyreliv, historiske byer som
Grandchester med "old world charm", guldgraverrus i Charters
Towers og unikke geologiske undere i Undara.

26 dage
Fra-pris pr. person i kr.

36.898,-

Dette skal opleves på lige fod med Queenslands klassiske
attraktioner ved kysten som Great Barrier Reef, Whitsunday
Islands, Daintree Rainforest/Cape Tribulation og laidback
kystbyer som Airlie Beach. En kør selv ferie med det bedste af
Queensland inklusiv god overnatning hele vejen, hvor flere steder
imponerer med deres unikke karakter, beliggenhed og
atmosfære.

Start rejsen i den afslappede storby Brisbane

Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så
kan I vælge mellem mange slags campingpladser.

Se de unikke lavatunneller i Undara
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Besøg fem unikke nationalparker i The Hinterland
Bo på det unikke Spicers Hidden Vale
Tag på sceniske vandreture i Carnavan Gorge
Gå i sandet på The Whitsunday Islands inkl.
Whitehaven Beach
Urgamle Daintree Rainforest & Cape Tribulation

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Brisbane i Queensland,
hvor der undervejs vil være mellemlanding. I kan se frem
til nogle helt forrygende oplevelser "Downunder".

Dag 2: Ankomst til
Brisbane
I ankommer til Brisbane i Queensland i løbet af dagen. I
sørger selv for at komme til jeres hotel. I kan fx bo de
næste to nætter på hotel Royal on the Park i et Deluxe
City View Room. Royal on the Park er et af Brisbanes
mest ikoniske hoteller, så I er godt indkvarteret her de
næste par dage.
Royal on the Park
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Et ikonisk hotel i Brisbane og et varemærke for byen
siden 1969, hvor hotellet blev bygget. Virkelig central
beliggenhed ved Brisbanes Botanical Garden og store,
rummelige værelser med 'Old World Charm' har gjort
hotellet til et sted, som man kommer tilbage til - igen og
igen. Hotellet ligger ud til den ensrettede gade Alice
Street og ganske nær Brisbane River med vandre- og
cykelstier. Der er heller ikke langt til Queen Street Mall.

Dag 3: Brisbane | På egen
hånd
En hel dag på egen hånd i Brisbane. Brisbane blev
grundlagt i 1824 som en fangekoloni, men der er kun få
historiske reminiscenser i form af fangebyggede
sandstenshuse tilbage fra den tid. I dag er byens
arkitektur mere domineret af dels de såkaldte
'Queenslanders', som er smukke, gamle træhuse med
skønne, brede verandaer og dels de funklende
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Brisbane med egen bystrand

skyskrapere i byens centrale forretningsområde.
Generelt svøber Brisbane sig smukt om Brisbane floden,
der løber gennem byen. Om sommeren prydes byen af de
mange lilla jacarandatræer, de scarletfarvede
poincianatræer og de velduftende frangipanitræer, og
om vinteren går turister stadig rundt i T-shirts og korte
bukser, mens de lokale skutter sig noget mere, når
temperaturen falder til lige under 20 grader.
En by med masser af attraktioner som:
South Bank Parklands, byens åndehul med egen
bystrand m.m.
Lookout over byen fra Mount Coot-tha
Queensland Art Gallery
Brisbane Botanical Garden
Brisbane City Hall
Brisbane Greeters; frivillige, der tager jer med på
en vandretur i Brisbane (gratis, men drikkepenge
forventes)
St. John's Anglican Church. Blev endelig færdig i
2009, efter mere end 100 års arbejde
St. Stephen's Cathedral

Dag 4: Brisbane Lamington National Park
(114 km)
I dag begynder bilferien for alvor. I henter jeres bil, og
foran jer venter 114 km. frem mod Lamington National
Park, der ligger sydvest for Brisbane. Her kommer I til at
bo skønt på parkens legendariske hotel, O'Reilly's
Rainforest Retreat i et værelse med udsigt til bjergene,
og til hvilken udsigt!
I Lamington National Park er bjergene op til 1.000 meter
høje og byder på brusende vandfald og frodig, subtropisk
regnskov. Nationalparken er grundlæggende opdelt i 2
sektioner: Green Mountains og Binna Burra. Med
opholdet på O'Reilly's befinder I jer i Green Mountains.
Lamington er en del af Gondwana Rainforests,
Australiens verdensarv, som inkluderer det mest
udbredte område af subtropisk regnskov i verden, det
meste af verdens varme tempererede regnskov og
næsten alt af Antarktis' kolde regnskov.

Dag 5: Lamington National
Park | På egen hånd
Efter en dejlig morgenmad har I nu hele dagen på egen
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Udsigt over Lamington National Park

hånd til at gå på opdagelse i nationalparken. Det er ingen
hemmelighed, at mange kommer til dette område for at
vandre og opleve regnskoven på allernærmeste hold og
mærke roen og den afslappede stemning, når regnskoven
omslutter én. Derfor har vi samlet nogle forslag til
vandreture (for den erfarne vandrer. Kategorien er efter
australsk standard og går fra 1-5, hvor 5 er for den meget
erfarne vandrer).

det kølige sprøjt fra de mange vandfald, I bør møde på
denne tur som fx. Chalahn og Toolona vandfaldene, mens
I vandrer op gennem Toolona Gorge frem mod
Wanungara udsigtspunktet. Den smalle Toolona kløft har
skabt et beskyttet, fugtigt og skyggefuldt refugium for de
mange urgamle regnskovsplanter som fx. den gigantiske
kongebregne.

Morans Falls sti/ 4,4 km frem/tilbage. Varighed ca. 1,5 t.
Vandreturen til Moran's Falls er en meget populær
vandring. Turen tager jer gennem subtropisk regnskov
med forvredne slyngplanter og fugleredebregner frem til
et udsigtspunkt med en fantastisk udsigt til Moran's
Falls, der falder 80 meter ned i dybet. Følg sporet over
den krystalklare å til Morans Clearing lookout og nyd den
fejende flotte udsigt til Albert River dalen mod Mount
Lindesay og Mount Barney i det fjerne.

Vandresti i kategori 4
Vanskeligt spor. Kan være lang og stejl visse steder
med få vejvisninger.
Stien kan være tilgroet og forvent væltede træer
og fedtet overflade på sten m.m.
Moderat fitness niveau er påkrævet sammen med
erfaring i at vandre i sådanne omgivelser. Stærkt,
godt fodtøj er et must og anbefales stærkt.
Forslag til andre aktiviteter på O'Reilly's Rainforest
Retreat

Vandresti i kategori 4
Vanskeligt spor. Kan være lang og stejl visse steder
med få vejvisninger.
Stien kan være tilgroet og forvent væltede træer
og fedtet overflade på sten m.m.
Moderat fitness niveau er påkrævet sammen med
erfaring i at vandre i sådanne omgivelser. Stærkt,
godt fodtøj er et must og anbefales stærkt.
Toolona Creek stien / 17,4 km frem/tilbage. Varighed: 6
t
Det anbefales, at denne vandring gøres med uret. Nyd
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Husk at medbringe...
En førstehjælpskasse
En hat, solcreme og solbriller
En lommelygte og noget spiseligt
Korrekt fodtøj - sikre og solide sko/støvler
Husk at medbringe godt med vand - gerne 2 liter
pr. person.
Mobiltelefon
Forslag til andre aktiviteter: Spot dyrelivet omkring
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Elabena Falls i Lamington National Park

hotellet
Udover den massive, grønne flora, som findes alle vegne,
er faunaen i området nær O'Reilly's lige så interessant og
betagende. Læs mere om O'Reilly's Rainforest retreat
her.

Dag 6: Lamington National
Park - Grandchester (136
km)
I forlader regnskovsområdet i Lamington National park
og kører videre nordpå mod den gamle by Grandchester.
Der er kun en relativ kort vej, så inden længe er I i
fremme i byen.
Grandchester
Den lille landsby ligger blot 60 km. fra Brisbane. Byens
absolutte stolthed og største attraktion er
jernbanestationen fra 1865. Før jernbanens tid var
Grandchester blot et ubetydeligt 'hul' på rejsevejen og
var mest kendt som Bigge's Camp. Queenslands
guvernør mente dog, at et sted, der blev centrum for en
så betydelig begivenhed, måtte hedde noget andet og
mere storladent; derfor navnet Grandchester.
Besøgende kan opleve et damplokomotiv på
Grandchester's Model Steam Railway.
Ikke langt fra jernbanestationen ligger de historiske
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bygninger fra en gammel gård. Disse bygninger er blevet
nænsomt restaurerede og er i dag omdannet til et
lækkert rustikt luksushotel, Spicers Hidden Vale. Glæd
jer, for det er her, I skal bo i nat.
De nærliggende landsbyer Walloon og Rosewood er af
lige så stor historisk betydning med gamle, charmerende
bygninger langs med gaderne. De er bestemt værd også
at se nærmere på, hvis tiden tillader det.

Dag 7: Grandchester Roma (421 km)
I forlader Grandchester og kører videre gennem The
Hinterland frem mod byen Roma. Der er et pænt stykke
vej i dag, så start tidligt for at få noget ud af dagen.
Roma
350 km nordvest for Toowoomba, ligger Roma, en
gammel by som Grandchester og med samme
uforlignelige 'Old World Charm'. Gå en tur ad 'Heroes
Avenue', australsk nationalarv, og nyd de gamle
bygninger og synet af de mere end 100 'flasketræer', der
hver især er et mindesmærke for en falden soldat under
1. Verdenskrig. Gå videre til Mount Abundance
Homestead, bygget i 1860, som er stedet for den første
bebyggelse i området. Denne gård har en vigtig
forbindelse til eventyrerne Sir Thomas Mitchell og
Ludwig Leichhardt.
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Unik indkvartering på Spicer's Hidden Vale i Grandchester

Udover den historiske betydning, er Roma samtidig
centrum for den sydlige halvkugles største kvægauktion.
Her sælges mere end 400.000 stykker kvæg om året.
Besøgende kan få et selvsyn af dette mægtige skue ved
enten at sidde på hegnet eller fra den mere komfortable
udsigtsplatform. Der er auktion hver tirsdag og torsdag,
og der sælges op til 12.000 stykker kvæg - hver dag. En
speciel oplevelse.
I området ved Roma er der fundet både olie og gas og gå
ikke glip af 'The Big Rig Oil & Gas Interpretative Centre
and Night Show' for at få mere indblik i den del af
området. Besøg 'Oil Patch' museet for at komme helt tæt
på de imponerende olieplatforme og en af de første
dieseldrevne boreplatforme i Australien.

Dag 8: Roma - Carnarvon
Gorge (243 km)
I forlader Roma og kører videre nordpå mod Carnarvon
National Park og Carnarvon Gorge.
Carnarvan Gorge
Carnarvan Gorge er en stort set ukendt oase i
Queenslands Outback, men er egentlig blot 500 km. fra
kysten. Landskabet her er ganske spektakulært med
eucalyptustræer, palmetræer og bregner, der gror midt
imellem stejle klippevægge og kløfter i hvid sandsten.
Denne nationalpark er hjemsted for masser af forskellige
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dyr herunder det sjældne og endemiske næbdyr,
klatrepungdyr, sjældne fugle, pungrotter og wallabies.
Historisk set er området også interessant med flere
smukke, velbevarede hulemalerier, som landets urfolk
har efterladt.
Carnarvon Gorge strækker sig hele 35 km ind i hjertet af
den 302.000 ha. store Carnarvon National Park og når en
højde på næsten 600 moh. ved indgangen til kløften.
Carnarvon Gorge er en af Queensland mest
spektakulære og populære naturattraktioner.
Bare 5 min. fra kløftens udmunding ligger Takarakka
Bush Resort, og er den helt perfekte base for oplevelser i
og omkring Carnarvon Gorge. Resortet ligger smukt ved
Carnarvon Creek, og skaber et herligt fristed for både
gæster og dyreliv. Det ultimative vildmarkshotel, som
udgangspunkt for et eventyr ved en af Queenslands mest
ikoniske seværdigheder. I har to overnatninger her i
Carnarvon National Park med god tid til at opleve især
Carnarvon Gorge.

Dag 9: Carnarvon Gorge
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag har I en hel dag til
oplevelser i området ved Carnarvan Gorge.
Som I andre af Queenlands naturparker er vandring en af
de mest populære aktiviteter i Carnarvan Gorge. Der
findes et væld af forskellige vandrestier/vandreruter af
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'Old World Charm' i Roma

forskellig sværhedsgrad. Vi har udvalgt et par af mest
populære ruter til vandring på egen hånd:
Art Gallery /10,8 km frem/tilbage (3-4 timer)
Denne rute er meget populær, fordi den ikke kun byder
på smuk og bjergtagende natur, men også urgammel
historie. Ruten tager jer frem til et meget vigtigt sted,
hvor Aboriginerne for tusinder af år siden skabte diverse
hulemalerier. Her finder I mere end 2.000
indgraveringer, okkerfarvede stencils og
frihåndstegninger på den 62 m. lange væg i sandsten.
Dette sted regnes for et af de bedst bevarede for
stencilkunst i Australien.
Kategori 3 vandresti (for de, der har lidt erfaring
med vandring)
Veldefineret vandresti, blødt hældende med en let
stigning eller nogle få trin/trapper på vejen.
Stejle sektioner forekommer undervejs
Vær varsom, når I skal passere vandløb og ved
stiger og trapper
Fornuftigt fitnessniveau og godt fodtøj er
påkrævet
Af andre kortere gåture kan nævnes:
Mickey Creek Gorge - 3 km frem/tilbage (1,5 timer)
Kategori 3 vandring. Gå langs med Mickey Creek og søg
ind i sidekløften, hvor stien bliver lidt mere kuperet. Her
kan I støde på den tofarvede wallaby. Klipperne her kan
være lidt glatte, så forsigtighed og varsomhed tilrådes.
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Rock Pool - 600 m frem/ tilbage (30 minutter)
Kategori 3 vandring: The Rock Pool er udgravet fra
flodsengen ved Carnarvon Creek af det kraftigt
strømmende vand i tidligere tider. Slap af i skyggen af
figen- og casuarinatræer og hold udkig efter næbdyr og
skildpadder. Dette er det eneste sted i Carnarvon Gorge,
hvor man må svømme. Hvis I vil tage en dukkert, så
undgå at springe i poolen.
Carnarvon Gorge tilbyder en rig mosaik af naturskønhed
og kulturel mystik. For at beskytte dette unikke landskab
er det ikke tilladt at vandre i grupper større end 6
personer. Alle vandrere forventes at gå roligt og
afslappet for at minimere påvirkningen af det følsomme
økosystem.
Husk at medbringe godt med vand - gerne 2 liter pr.
person. Der er vandhaner i Carnarvon Gorge, men
vandet skal behandles først med relevante tabletter. Må
ikke drikkes direkte fra hanen.

Dag 10: Carnarvon Gorge Emerald (240 km)
I kører fra det natursmukke område ved Carnarvon
National Park og fortsætter op gennem Queenslands
Outback mod byen Emerald. I har 240 km foran jer, så
start tidligt, så I kan nå at se og opleve Emerald.
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Carnarvon Gorge

Emerald
Hvordan fik Emerald sit navn? Jo, takket være den
smaragdgrønne bakke, der ligger lidt nord for byen
kaldet Emerald Downs Hill. Emerald blev etableret i
1879 og er en lidt større landsby, der over tiden er blevet
et knudepunkt for det centrale højland og porten ind til
nogle af de største områder på den sydlige halvkugle,
hvor man kan grave efter safirer.

The Eungella National Park
The Eungella National Park ligger, som skrevet, i
bjergene 1 times kørsel vest for Mackay og ca. to timer
fra de populære Whitsunday Islands. Dette er en af de
parker i Australien med bedst biodiversitet med mere
end 860 forskellige planter voksende i den mest
utilgængelige vildmark, hvor bjergene når helt op i 1.200
moh.

Emerald var tidligere centrum for en stor produktion af
solsikker, men ikke mere. Men det forklarer nok, hvorfor
I finder et enorm efterligning - 25 m. højt billede - af Van
Goghs berømte solsikkemaleri. Maleriet kan ses i Morton
Park i den vestlige ende af Clermont Street.

Parken er hjemsted for Australiens største og ældste
subtropiske regnskove og er et sted, hvor man kan være
rigtig aktiv på grund af de mange muligheder for
vandring. I kan bl.a. udforske Cedar Grove Track med den
imponerende Strangler Fig Tree Arch. Stien fører lige
direkte igennem det enorme figentræ. Overvej en tur ind
i sidekløften Finch Hatton Gorge, som ligger i
begyndelsen af Eungella National Park. Her går
vandreruten The Araluen Cascades Track, som er en 2,8
km lang tur og tager ca. 90 minutter frem og tilbage.
Turen belønner jer med smuk regnskov og fører frem til
en naturlig klippepool og vandfald. Her kan I tage en
forfriskende svømmetur i poolen.

Endnu en stor attraktion i Emerald er den gamle
jernbanestation fra 1900. Nationalarv i Australien og
restaureret i 1980'erne. En smuk gammel bygning med
fine smedejernsdetaljer og et flot overdækket
indgangsparti med søjler.

Dag 11: Emerald - Eungella
National Park (428 km)
Et længere kørestræk venter jer i dag frem mod endnu en
nationalpark, Eungella National Park. I kører nu ud mod
kysten, for Eungella parken ligger blot en time vest for
byen Mackay på kysten.
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Også her i Eungella kan I spotte det endemiske næbdyr.
Et af de bedste steder at spotte dyret er ved Broken
River i parken. Her er der anlagt en 400 m. lang
'Platypus' gangbro, hvorfra man kan iagttage næbdyret i
dets naturlige omgivelser. Dyret er normalt aktivt i
skumringstiden og på overskyede dage, og det lever i
små, stille vandløb. Næbdyret kan som nævnt kun
opleves her i Australien, det tilhører kloakdyrene og er
helt særegent ved, at det er et æglæggende pattedyr.
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Carnarvon Gorge

Det har en helt flad krop, der gør, at mange forveksler
det med en odder. Næbbet afslører dog dyret. Næbdyret
er blot 30-40 cm langt med en hale, der kan blive op til 15
cm. lang.
Parken beskytter mange andre usædvanlige planter og
dyr, inklusive Eungella torrentfrøen, Mackay
tulipanegen, Eungella krebsen og Eungella
honningæderen. Parken ligger lige på grænsen mellem
det subtropiske og tropiske Queensland og rummer arter
fra begge vegetationstyper. Regnskov er meget typisk
her, men også åbent land med eucalyptustræer findes.

Dag 12: Eungella National
Park | På egen hånd
En hel dag på egen hånd i Eungella National Park. Her er
masser af muligheder for aktiv udfoldelse i form af både
vandreture og mulighed for Mountain Biking. I parken
findes mere end 20 km. vandrestier i varierende længde
og sværhedsgrad. Så der er noget for enhver. Her har vi
samlet et par forslag til vandreture i området:
Clarke Range Track /8,2 km hver vej / Varighed: 3-4 t.
frem og tilbage
Dette er en lidt længere rute og kræver, at man er
moderat i form og kan klare enkelte stejle momenter og
trapper. Fra Sky Window udsigtspunktet går I ned
gennem områder med Arcantopalmer og
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Alexandrapalmer. Hvis det er let regn eller tidlig
morgentåge, kan man her mærke regnskovens magi, når
bregnebladene glitrer i den lette brise i skoven. Fortsæt
ned til Broken River's vandløbet og fortsæt ad Granite
Bend Circuit og Rainforest Discovery Circuit for at
komme tilbage til gæsteområdet, hvor vandrestien
ender.
Bemærk: Broken River Crossing er meget afhængig af
vejret, og vandstanden kan være høj efter megen regn.
Derfor kan der være begrænset adgang under de forhold.
Ønsker I at krydse vandløbet, skal I være opmærksomme
på glatte sten og stærk strøm.
Cedar Grove track / 2,8 km hver vej / Varighed: 1-1,5 t.
frem og tilbage
Selv om ruten er kortere end Clarke Range Track, kræver
den stadig, at man er moderat i form og kan klare enkelte
stejle momenter og trapper. Turen går gennem regnskov
med glimt af Pioneer Valley gennem de høje træer. Stop
ved udsigtspunktet og nyd udsigten til dalen med
skaktern af grønne og brune felter op mod de stejle
bjerge på hver side. Fortsæt fra Pine Grove Track og bliv
bjergtaget af de enormt høje, røde cedertræer og
tulipanege. Bliv stående et øjeblik i hullet i det høje
Strangler Fig Tree. Efter at have krydset vandløb og gået
forbi skærmpalmer, kommer I frem til Sky Window
besøgsområdet, som er slutmålet for ruten.
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Masser af Safirer i Emerald - gør et godt køb!

Dag 13: Eungella National
Park - Airlie Beach (172
km)
I kører fra Eungella National Park og fortsætter ud mod
kysten mod Airlie Beach, som er porten ind til de magiske
øer i Whitsundays.
Selv om steder som Brisbane og Cairns måske er mere
kendte og eftertragtede, så er et besøg i Airlie Beach ikke
at kimse af. Der er masser af gode grunde til at stoppe op
her.
Whitehaven Beach / Whitsundays
Whitehaven Beach er helt retfærdigt blandt de
smukkeste strande i verden. Stranden ligger på
Whitsunday Island, som er den største ø i Whitsunday
Islands. Airlie Beach er udgangspunkt for et besøg til
Whitehaven Beach, uanset om det er med båd,
helikopter eller fly. Stranden er kridhvid på grund af
sandets helt særlige beskaffenhed med det ultrahøje
indhold af kisel. Stranden er hele 7 km lang og er et klart
must at opleve, når man er her.
Porten til ø-hop
Airlie Beach er porten ind til de 74 øer i Whitsunday
Islands. Kun 4 af øerne har hoteller, hvor man kan bo:
Hamilton, Hayman, Daydream og Long. De øvrige venter
bare på at blive udforsket af nysgerrige besøgende.
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Airlie Beach er 100% dedikeret til turisme. Her bor
faktisk kun 1.000 mennesker permanent, men det er ikke
noget, man mærker til og slet ikke, når man ser de mange
restauranter, barer, hoteller, butikker og turoperatører,
der ligger side om side i byens gader. Her er masser af
ting at lave. Man kan tage ud på Great Barrier Reef, man
kan ø-hoppe, men man kan også tilbringe noget tid i Airlie
Beach Lagoon om dagen og lytte til levende musik om
aftenen på en af byens laid-back restauranter/barer.

Dag 14: Airlie Beach |
Halvdagstur til
Whitsunday Islands
Nyd morgenmaden på jeres resort. I dag er der
arrangeret en udflugt til de berømte Whitsunday Islands.
I afhentes tidligt på resortet for transfer til Port of Airlie,
hvorfra udflugten udgår. Kl. 06.45 stiger I ombord på
båden, der skal sejle jer rundt i det smukke ø-hav
Whitsunday Islands, der ligger ret ud for Airlie Beach.
Ø-havet har i alt 74 øer, hvor langs de fleste er ubeboede.
Båden er velindrettet med masser af udendørs og
indendørs siddepladser, så alle kan få det, som de vil have
det. Nogle elsker solen, andre vil hellere sidde mere i
skygge (husk solcreme og hat og måske en langærmet
T-shirt til senere på dagen). Mens I sejler ud mod øerne,
fortæller kaptajnen om øernes historie og beskaffenhed.
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Broken River i Eungella National Park

Der serveres en kop te, mens I sejler. En af de mest
berømte øer er Whitehaven, som huser Whitehaven
Beach, som gentagne gange er kåret til verdens
smukkeste strand.
Et ophold på Whitehaven Beach er hovedformålet med
sejlturen. Nyd det smukke, krystalklare vand og den
kridhvide sandstrand (ekstraordinært hvid på grund af
det meget høje indhold af kisel). Gå en tur langs med
stranden, bad, svøm og slik sol, indtil det igen er tid til at
sejle retur til Airlie Beach. I er forventeligt tilbage kl.
14.15, hvorefter der er transfer tilbage til jeres hotel.
Læs mere om The Whitsunday Islands
Resten af dagen er på egen hånd.

Dag 15: Airlie Beach Townsville (275 km)
I kører fra Airlie Beach denne morgen og tager kystvejen
nordpå mod endnu en kendt kystby, Townsville.
Townsville har helt sikkert nogle af de samme elementer,
som I fandt i Airlie Beach: Afslappet livsstil, bragende
udsigt til Koralhavet, mulighed for udflugter til samme og
meget, meget mere. Men hvor Airlie Beach
grundlæggende var anlagt for turisterne skyld, har
Townville mere substans som by og med meget mere
historie.
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Townsville er smagen at det tropiske, nordlige
Queensland og porten ind til Queenslands nordligste
områder. Byen er et levende mix af moderne arkitektur,
gamle, velrestaurerede huse og bygninger, udendørs
caféer, restauranter, butikker, gallerier; alt bundet
sammen af en skyggefuld, træomkranset
strandpromenade. Nyd at kunne spise i det fri, nyd
muligheden for at kunne tage ud på Koralhavet eller nyd
blot udsigten fra en af byens mange parker. Det er
Townsville.
Byens enkeltstående største attraktion er den 2,2 km
lange The Strand, strandpromenaden som er fyldt med
dejlige caféer og med et vandland til børnene. Vil man se
byen lidt fra oven, bør man tage turen op til Castle Hill og
lade sig betage af 360 graders udsigten.
Når man vil spise om aftenen, anbefaler vi
restauranterne langs med Palmer St. and Flinders St.

Dag 16: Townsville Charters Towers (136 km)
I kører fra Townsville om morgenen og kører igen lidt ind
i The Hinterland mod den gamle guldgraverby Charters
Towers.
Charters Towers
Charters Towers ligger blot halvanden times kørsel fra
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I Eungella National Park kan I se det sjældne næbdyr

Townsville. Ikke langt i nutid, men et besøg i denne
fortryllende by er virkelig mere end halvanden times tid
væk. Her kommer I rigtigt tilbage i tiden, og at køre
gennem byens gader er som en levende montage af
Australiens historie og kulturarv. Byens historie er
stærkt relateret til et guldfund i 1871, gjort af
aboriginerdrengen Jupiter Mosman. Rygtet spredte sig
med lynets hast, og snart var her mere end 65 hoteller,
og 25.000 mennesker var flyttet til området.
Charters Towers blev den næststørste by i Queensland
på den tid og hurtigt kendt som byen, der havde alt, hvad
enhvert civiliseret menneske kunne ønske sig. Byen fik
derfor øgenavnet 'The World'. Den tids storhed kan
stadig opleves på museer, rundture og gennem de
smukke gamle bygninger i byen. Byen har flere
bygninger, som er nationalarv: Stock Exchange Arcade,
The World Theatre, City Hall og the Post Office Tower.
Kirkegården, som blev etableret i 1895, er hvilested for
Jupiter Mosman.
Et besøg her bør også indeholde
et besøg ved den ikoniske drive-in bio,
et besøg på Towers Hill for en bjergtagende udsigt,
et besøg ved Venus Gold Battery for at se den
største, overlevende batterirelikvie fra
guldgravertiden og ikke mindst prøve at vaske guld
ved Miners Cottage.

Dag 17: Charters Towers Undara (383 km)
I kører fra den historiske by Charters Towers denne
morgen og har et længere stræk foran jer frem mod de
vidunderlige og særegne naturoplevelser ved Undara.
Her skal I opleve noget helt særligt. Dels skal I besøge og
udforske Undara Volcanic National Park, og dels skal I bo
helt unikt og særpræget i en togvogn ved Undara
Experience.
Undara Volcanic National Park
Undara er et ord fra Aboriginerne og betyder 'lang vej'.
Denne park beskytter et af de største lavatunnel/
lavahulesystemer i hele verden. For mere end 190.000 år
siden gik en stor vulkan i udbrud og væltede flydende
lava ud over det omkringliggende landskab. Lavaen flød
hurtigt ned igennem en udtørret flodseng. Det øverste
ydre lag af lava kølnedes og formede en skal, mens den
flydende lava nedenunder langsomt tørrede ud,
efterladende en serie af hule 'rør'.
I dag gror der masser af vild vegetation oven på tuberne
og ofte ved indgangen hertil. Visse steder er taget til
tunnellerne kollapset og har skabt ideelle betingelser for
vækst for regnskoven og for beskyttelse af vilde dyr. Her
finder I klippewallabies, insektædende flagermus
kolonier og ugler. Fugle søger beskyttelse i de frugtfyldte
trækroner, og rovdyr ligger på lur.
Unik indkvartering: The Undara Experience
Undara Experience er en helt unik indkvartering. I skal
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bo i gennemrestaurerede og smukt indrettede togvogne.
Vognene står langs med den originale Cobb & Co. vej,
under de skyggefulde træer og omgivet af vildmark og
dyreliv. Indkvarteringen har vundet flere priser for sin
egenart. Udover indkvarteringen byder stedet også på en
pool, en kiosk, spisemuligheder og mulighed for masser
af guidede aktiviteter i det unikke område.
Som morgenmad kan vi anbefale den berømte Bush
Breakfast. Frokost og middag kan passende indtages på
Fettler's Iron Pot Bistro. For en kølig øl og/eller en frisk
drink er Saloon Car Bar altid klar.

Dag 18: Undara
En hel dag til at udforske det geologisk interessante
område. I kan gøre det på egen hånd, eller benytte jer af
de meget erfarne og vidende Savannah guider, som er på
resortet. Det kan være en god investering. Som i mange
andre nationalparker er der også her et net af fine
vandreruter variende i længde fra 2,5 km - 12 km.
Herunder finder I nogle forslag til korte, relativt lette
vandreture i nationalparken (for at I også har tid til besøg
i lavatunnellerne):
Bemærk! Besøg i Lava Tubes SKAL være med
autoriseret guide af hensyn til beskyttelse af det
følsomme mikroklima i grotterne.
Kalkani Crater Rim Walk / 2,5 km frem og tilbage / 1,5
t. vandring
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En kategori 3 vandring, som er for de let øvede, og de,
som er i moderat god form.
Vandringen begynder ved Kalkani området, og herfra
vandrer I op mod kanten af Kalkani krateret og tager
turen rundt på kanten. Nyd udsigten ud over
lavasletterne til andre vulkanske skorstene. Hold udkig
efter de distinkt mørkere slyngplanter følgende lavaen
fra Undara krateret. Forskellige tegn på denne rute
forklarer den eksplosive geologi i området inklusive
ophavet for de forskellige vulkaner, man kan se under
vandringen. Der må ikke køres på Mountain Bike på
dette vandrespor.
Det vilde dyreliv i parken
I parken findes mere end 120 forskellige fuglearter
inklusive den uhyre sjældne lyshovede båndhøg. Det
bedste tidspunkt for at se fuglelivet er om morgenen. I
lavagrotterne finder I i tusindvis af insektædende
flagermus, som især i skumringstiden skaber et sandt
spektakel, når de kommer frem fra grotterne. Plettede
pythoner og andre rovdyr ses ofte ved indgangen til
grotterne for at være i den bedste position til at fange
flagermusene.
Besøg i Undara Lava Tubes
The Undara Lava Tubes er et delikat og følsomt
økosystem, der skal passes og respekteres. For at
beskytte økosystemet foreskriver parkledelsen, at alle
turene i parken skal være med autoriserede guider.
Undara Experience tilbyder en lang række forskellige
ture i parken, alle guidet af erfarne og meget vidende
Savannah guider. Turene er designet således, at
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Ø-havet ved Whitsunday Islands

gæsterne får en interaktiv oplevelse i lavatuberne.
Der er lavatuber i 23 lande i verden, men dem i Undara er
efter sigende de bedste og de længste.

Dag 19: Undara - Atherton
Tableland (198 km)
Turen i dag tager jer igen ud mod kysten mod Atherton
Tablelands, der ligger blot 45 min. kørsel fra Cairns.
Atherton Tablelands er et grønt, frugtbart plateau i den
store bjergkæde, Great Dividing Range, der strækker sig
3.600 km fra det nordligste Queensland ved Cape York
langs med det østlige Australien helt ned til The
Grampians National Park nær Melbourne.
Jeres indkvartering her er helt i top på Rose Gum
Wilderness Retreat i et Studio Treehouse. En fantastisk
beliggenhed omgivet af regnskov på alle sider. Læs mere
om Rose Gum Wilderness Retreat her.
Atherton Tablelands byder på et utal af muligheder for
aktiviteter herunder vandring. I har egen bil, og området
er særdeles velegnet til at køre rundt i og opleve nogle af
de mange naturattraktioner, der ligger i nærheden af
jeres indkvartering. I har hele 3 dage her i Atherton
Tablelands med rigtig god tid til oplevelser og afslapning.
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Dag 20: Atherton
Tableland | På egen hånd
En hel dag til oplevelser og afslapning i Atherton
Tablelands. Her er et utal af muligheder for aktiviteter, til
fods og med jeres bil. I en omkreds af 60 min. kørsel kan I
besøge:
Landsbyer & markeder i Malanda, Yungaburra &
Atherton
Talrige vandfald - Millaa Millaa Falls, Malanda Falls
& Millstream Falls
Vulkansøerne Eacham & Barrine
Giganttræer: Curtain Fig Tree & Cathedral Fig
Tree
Vådområderne Bromfield og Nyleta (Hasties)
Malanda Environmental Park
Butikker med kunsthåndværk og antikviteter
Historiske attraktioner: Kinesisk tempel &
Herberton landsbyen
Mamu Tree Canopy Walkway
Mt. Hypipamee Crater National Park
Hertil kommer masser af vandrestier i regnskoven i
området ved Rose Gum Wilderness Retreat.
Mamu Tree Canopy Walkway
Dette er en gangbro hævet 15 meter over jorden, som
tager jer rundt i regnskovens frodige vildnis. Et 10 m
stort fremspring og et 37 m højt observationstårn med to
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Det gamle jernbanehotel i Charters Towers

udsigtsplatforme, sørger for uhindret udsigt til North
Johnstone River Gorge og til de regnskovsklædte
bjergtinder. 1.100 m. vandresti forbinder de i alt ca. 350
m. hævede gangbroer.
Vulkansøerne Eacham og Barrine
Disse to søer er en del af Crater Lakes National Park,
men er hver især også nationalpark, skabt i 1934. Begge
søer indgår i det siden 1988 UNESCO beskyttede Wet
Tropics of Queensland. Begge søer har vandreruter hele
vejen rundt, og ved Lake Barrine er der mulighed for at
leje en båd og sejle på søen. Søerne er omgivet af
regnskov med gigantiske kauri-nåletræer, røde
cedartræer, enorme bregner og blomstrende
paraplyplanter. Søen gemmer på masser af vilde dyr som
kæmpemuræner, amatystpythoner, den savtakkede
skildpadde, sorte ænder, hvidbrystet havørn og mørk
rørhøne m.m.
Lake Barrine blev dannet for mere end 17.300 år siden,
og Lake Eacham for mere end 9.300 år siden. Der er intet
nyt vand, der strømmer ind i søerne. Vandet i søerne
svinder bl.a. ved fordampning, og vand tilføres kun via
regn. Vandstanden kan variere med 4 m. fra den våde til
den tørre sæson.
Herberton, historisk landsby
Den historisk landsby, Herberton, er et open-air
museum, der præsenterer historien om Australiens
pionerer. Den særlige fokus er på tinminebyen
Herberton, den ældste by i the Tablelands og er fra 1880.
Byen blev etableret på grund at et veritabelt boom i
efterspørgselen efter tin på den tid. Den historiske by

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

hylder den æra, da minedrift dominerede de mineralrige
bjerge i Atherton Tablelands. Byen rummer masser af
reminscenser og memorabilia lige fra købmandsvarer og
tobak til motorkøretøjer og krigsmateriel fra omkring
1900-tallet.

Dag 21: Atherton
Tableland | På egen hånd
En hel dag til oplevelser og afslapning i Atherton
Tablelands. Måske I skal overveje en eller flere af de
aktiviteter der er beskrevet under dag 20.

Dag 22: Atherton
Tableland - Cairns (80 km)
I dag forlader I The Hinterland igen og kører endeligt
mod kysten og mod slutmålet for jeres bilferie, Cairns.
Der er blot 80 km. til Cairns, så inden længe er I fremme.
Bilen skal afleveres i dag. Sørg for at blive indkvarteret
først, så kan I altid aflevere bilen om eftermiddagen.
Resten af dagen er på egen hånd til at nyde den
afslappede stemning i Cairns. Der en dejlig
strandpromenade, som man kan gå en tur ad.
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Læs mere om Cairns her.

Dag 23: Cairns | Tur med
varmluftsballon
Endnu en dag med aktivitet. Tidlig morgen hentes I på
jeres hotel for at blive kørt lidt udenfor Cairns, hvor jeres
varmluftsballon er ved at blive gjort klar til den 30 min.
lange svævetur over landskabet. En helt vidunderlig
oplevelse, hvor I stiger op over Atherton Tablelands
samtidig med solen og ser det smukke landskab neden
under blive vakt til live. Her kommer regnskovsklædte
bjerge og roligt landskab til syne. Hold udkig efter vilde
dyr. Nede på jorden igen er det kl. 09.30 retur til Cairns
med forventet ankomst til jeres hotel før middag.
Bemærk! Nogle kan have en vis højdeskræk, men typisk
flyver ballonen ikke højere, end at man kan fornemme
jorden. Dermed fjernes højdeskrækken betydeligt, og
man har overskuddet til at nyde stilheden og det
betagende skue. Det er en helt ekstraordinær oplevelse,
som man bør unde sig at tage med på.

Dag 24: Cairns | Udflugt til
Daintree Rainforest
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Nyd morgenmaden på hotellet. I dag venter en hel dag i
det fascinerende regnskovsområde Daintree National
Park nord for Cairns. I afhentes på jeres hotel, og derfra
går turen gennem frugtbart landbrugsområde frem til
Daintree National Park. Denne nationalpark er på
UNESCOs verdensarvsliste, og der venter jer en
oplevelsesrig dag.
Fremme i nationalparken begynder første del af dagens
oplevelser med et cruise ned ad Daintree River. Der
sejles ganske tæt på bredden, helt ind under træernes
kroner for - forhåbentligt - at få øje på dyreliv, bl.a. den
stærkt blå Ulysses sommerfugl, isfugle, pythoner og ikke
at forglemme krokodiller, der dovner sig i mudderet ved
bredden. Fremme ved slutmålet for sejlturen venter en
kop te under trækronerne.
Næste del af turen tager jer op i højderne i
Alexandra-bjergkæden gennem frodig regnskov. Her
begynder en scenisk vandretur gennem det imponerende
økosystem. Guiden fortæller løbende om de urgamle
planter og træer og det - ofte - endemiske dyreliv i
skoven. The Wet Tropics, som dette enorme område
også kaldes, er begunstiget af en af de højeste
biodiversiteter på kloden og er samtidig hjemsted for en
uforlignelig naturskønhed, spektakulære bjerge, dybe
kløfter og brusende floder.
Man kommer ikke udenom Aboriginernes kultur i
Australien - også her i Daintree, hvor jeres guide giver jer
en dybere indsigt i den fascinerende kultur.
Cape Tribulation er en del af Daintree National Park, og
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det er her at næste oplevelse skal nydes. Her venter ikke
mindst betagende, næste uberørte sandstrande, og jeres
guide fortæller indgående om stedets dyreliv og unikke
økosystem, helt særegent for denne del af verden. Man
føler sig - næsten - som en Robinson Crusoe, når man
står på de øde strande.

Det er blevet dagen, hvor hjemrejsen mod Danmark
påbegyndes. I checker ud fra jeres hotel og sørger selv
for transport til lufthavnen, der ligger ganske nær
midtbyen i Cairns. I løbet af dagen flyver I hjemad.

Frokost er inkluderet i dagens udflugt, og ikke mange har
fået muligheden for at nyde sin frokost i så smukke
naturomgivelser, så nyd det! Er der andre på stedet end
jer, er sandsynligheden for at det er en kænguru eller en
wallaby på udkig efter mad ret stor!

Dag 26: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark med bagagen fuld af store
oplevelser.

Efter frokost besøger I en frugtplantage, hvis eneste
formål er at producere lækre frugter til at lave ren, frisk
is eller sorbet. Der er naturligvis mulighed for
smagsprøver.
Sidste stop på dagens udflugt gøres ved Alaxandra Range
Lookout, hvor I får den mest betagende, postkortværdige
udsigt over Daintree River, Snapper Island og - på en klar
dag - den charmerende kystby Port Douglas.
Krydsningen af Daintree River med færgen er tegnet til,
at I nu forlader den ikoniske regnskov og vender tilbage
til den civiliserede verden ved Cairns. I er tilbage på jeres
hotel tidligt på aftenen.

Dag 25: Cairns | Hjemrejse
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Priser og afgange
Rejseperiode April - juni - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
I delt dobbeltværelse
36.898,00 DKK

Rejseperiode Juli - oktober - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
I delt dobbeltværelse
37.298,00 DKK

Rejseperiode November - marts - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo Euro Tourer
34.698,00 DKK

Rejseperiode April - juni - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo Euro Tourer
33.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - oktober - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo Euro Tourer
31.298,00 DKK

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Brisbane inkl. skatter og afgifter
23 nætter på hotel
19 dages leje af bil fra Brisbane til Cairns, inkl. fri km og forsikringer
Halvdagstur rundt om Whitsunday Islands
30 min. ballonflyvning i varmluftsballon
Heldagstur til Daintree Rainforest
Fly Cairns - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfers, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning med mindre andet er oplyst
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Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter og parkering
Visum/indrejsetilladelse til Australien Læs mere her
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Opgradering af flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 15.800 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.

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Brisbane inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel i Brisbane
22 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje fra Brisbane til Cairns
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Halvdagstur rundt om Whitsunday Islands
Fly Cairns - 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.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i Australien & New Zealand her.
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Hvad er inkluderet i prisen?

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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