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En utrolig smuk og tropisk rejse langs kysten af Queensland,
hvor I kommer tæt på det fantastiske koralrev, nogle af de
mange idylliske bounty-øer, kører gennem hyggelige byer, kan
gøre stop ved de smukkeste strande samt opleve regnskoven.
Undervejs skal I bo på nogle skønne, specielt udvalgte resorts
med meget charme.
Vi har krydret rejsen med nogle af Queenslands bedste
oplevelser og udflugter. I skal blandt andet opleve Great Barrier
Reef og bo på underskønne Daydream Island i Whitsundays. I
kommer på en luftballontur over og en tur rundt i den tropiske
regnskov. Der er også en udflugt til en af verdens bedste
strande, Whitehaven Beach, samt en heldagstur rundt på
verdens største sandø, Fraser Island, med de krystalklare søer
og uendelige strande.

I får friheden på en kør selv ferie

I skal overnatte på Daydream Island i the
Whitsundays

Opleve verdens største sandø, Fraser Island

Besøge den UNESCO-beskyttede regnskov, Daintree

Tage en luftballontur over Atherton Tablelands

Føle sandet mellem tæerne på utrolige Whitehaven
Beach

I skal bo på en række underskønne resorts

https://www.benns.dk/oceanien/australien/queensland
https://www.benns.dk/oceanien/australien/great-barrier-reef
https://www.benns.dk/oceanien/australien/great-barrier-reef
https://www.benns.dk/oceanien/australien/whitsunday-islands
https://www.benns.dk/oceanien/australien/fraser-island
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Dag 1: Afrejse Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Cairns i Queensland,
hvor der vil være mellemlanding undervejs. Jeres
fantastiske Australien-eventyr venter på jer.

Dag 2: Ankomst Cairns,
Australien
I dag ankommer I til Cairns, en skøn by på Queenlands
kyst. Efter en lang flyrejse er det tid til afslapning på jeres
hotel samt nyde den spændende by.

Cairns er en af de byer, som ligger nærmest Great Barrier
Reef, og herfra går der mange spændende ture ud på
revet. Selve byen har over 130.00 indbyggere, og der
findes en række aktiviteter og andre muligheder både i
og omkring Cairns.

Cairns har det man kan kalde vokseværk, og horisonten
bliver stadig tættere med skyskrabere. Udover det
sprudlende byliv er der også mange muligheder udenfor
byen. Vest for byen ligger Atherton Tablelands med
bjerge og fortryllende vandfald, nord for byen ligger
verdens ældste regnskov, og mod øst ligger Great Barrier
Reef med farvestrålende koraller og fisk.

Få en rolig start på ferien, og start med at gå en tur langs
havnepromenaden og væn jer til varmen og
tidsforskellen.

Dag 3: Cairns - Daintree
Rainforest
Denne dag er sat af til en dagsudflugt til regnskoven i
Daintree nationalpark og Cape Tribulation. I bliver
hentet på hotellet og kørt i bil fra Australian Luxury
Escapes. Dagen starter med en sejltur langs flodbredden

/oseania/australia/queensland
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/great-barrier-reef


Frodige Atherton Tablelands

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

i Daintree, hvor I vil lære om lokale fugle, pytonslanger,
unikke planter og ikke mindst, krokodiller.

I sejler mod den nordlige del af floden, ind i
Daintree-delen af regnskoven, og her kan man nyde en
kop te under regnskovens kaleche. Derefter fortsætter
rejsen over den nydelige Alexandra Range som går
gennem den lokale regnskov og videre til første stop,
hvor I skal på en naturskøn gåtur i dette fantastiske
økosystem. Se frem til en guidet tur hvor I vil se gamle
planter og et fantastisk dyreliv, I får også indsigt i den
lokale aboriginerkultur i området. The Wet Tropics er et
af de rigeste steder for biologisk mangfoldighed på
jorden, og Daintree er et sted med spektakulær skønhed,
robuste bjerge, dybe kløfter og rindende floder. I
fortsætter til en af de magiske strande som pryder
kysten af Cape Tribulation. Her vil guiden fortælle om
dyrelivet og økosystemerne som er unikke for denne del
af verden. Efter en gåtur bliver der til frokost i dag
serveret et dejligt måltid som inkluderer
regnskovsinspirerede lokale råvarer. Dette er en unik
mulighed for at nyde kvalitetsmad. I vil også få mulighed
for at komme på nært hold med krybdyr, frøer og øgler
som er endemiske i området. Hvis I foretrækker søde og
bløde dyr, så får I chancen for at ae kænguruer og
wallabies.

Efter frokost bliver I bekendt med en usædvanlig
eksotisk frugt som stammer fra hele verdens tropiske
regioner. Sammen med frugttræerne er frugthaven også
hjem for smukke arter af tropiske blomstrende planter.
Formålet med frugten som dyrkes her er at lave en ren,

frisk is og sorbet som laves på ejendommen og den
sælges kun her.

Det sidste stop på dagens udflugt er ved den enestående
panoramiske udsigtspost Alexandra Range Lookout.
Herfra får man en spektakulær udsigt over udmundingen
af Daintree River, Snapper Island og på en klar dag, Port
Douglas. Det sidste højdepunkt for dagen er krydsningen
på Daintree River Ferry, det ikoniske fartøj som sejler jer
ud af regnskoven. I bliver samlet op og kørt hjem til
hotellet.

Dag 4: Cairns - Atherton
Tablelands (80 km)
Dagen i dag starter med en smuk solopgang, som I får lov
at nyde fra en varmluftballon. I bliver hentet på hotellet
og kørt til området, I skal flyve fra. Stig op og fly over det
naturskønne Atherton-landskab med regnskov og bjerge
under jer. Kig også efter det lokale dyreliv. Ca kl. 09.30
bliver I kørt tilbage til hotellet efter en magisk 30
minutters luftballontur.

Senere i dag henter I lejebilen, og sætter kurs mod
Atherton Tablelands. Atherton Tablelands er et frodigt
regnskovsområde ved Cairns. Der er ikke mere end
halvanden times køretur til Rose Gums Wilderness
Retreat, hvor I skal bo de næste to nætter, men der er
meget at se på vejen. Vi anbefaler at I tager nogle



Frodige Daintree National Park
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afstikkere med lejebilen, for at stoppe ved smukke
vandfald, kaffeplantager, sukkerrørmarker, vingårde og
spændende natur.

Dag 5: Atherton
Tablelands
I dag har I hele dagen til at udforske Atherton Tablelands
og de omkringlæggende omgivelser. Nyd omgivelserne
omkring Rose Gums Wilderness Retreat med en gåtur
eller fuglekigning, eller sæt jer i bilen og opdag endnu
flere steder i Atherton Tablelands.

I kan fx opleve:

Yungaburra - specielt kendt for "The Curtain Fig
Tree" - et af de største og mest kendte træer i
Australien
Millaa Millaa Falls - smukt vandfald hvor man kan
tage en dukkert
Mareeba - Her kan I opleve The Mareeba Wetlands
Lake Tinaro - Specielt populært for sejlsport,
vandski, svømning, fiskeri og camping
Atherton - En lille by som byder på frugthaver og
underjordiske grotter - som blandt andet huser
verdens største ametyst. Byen har også sin egen
Chinatown
Innot Hot Springs - tag en dukkert i en af de 6

varme kilder
Ravenshoe - Queenslands højstliggende by
Kuranda - En bjerglandsby med smuk natur, hvor I
kan opleve aboriginernes kultur
Kuranda Scenic Railway - Tag denne gamle og
utrolig smukke jernbane gennem Barron Gorge
National Park og nyd den storslåede udsigt

Dag 6: Atherton
Tablelands - Mission
Beach (137 km)
Spis en god morgenmad inden I forlader Atherton
Tablelands og sætter kurs mod Mission Beach. Mission
Beach er et naturligt holdepunkt mellem Townsville og
Cairns. Det er et uberørt tropisk paradis med regnskov,
og også stedet hvor man finder en 14 kilometer lang
gylden sandstrand. Mission Beachs afslappende natur
gør det til et attraktivt sted for alle slags rejsende at
besøge.

Dag 7: Mission Beach
I dag har I en hel dag til at nyde Mission Beach. I Mission
Beach møder regnskoven havet, så tag jer tid til at gå
langs den 14 kilometer lange strand. Vi anbefaler også at
tage en tur ud til Paronella Park hvor der findes et
gammelt spansk slot midt ude i regnskoven.



Lake Mackenzie på Fraser Island | Foto: Tourism Events Queensland
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Dag 8: Mission Beach -
Townsville (235 km)
Dagens destination er Townsville. Med mere end 320
solskinsdage om året, adgang til UNESCO-beskyttede
naturparker og flere frodige, tropiske parker, er
Townsville et helt naturligt, næsten uundgåeligt, stop på
en bilferie i det nordlige Queensland. Townsville er den
administrative hovedstad i North Queensland. På et
besøg her kan I tage på en udflugt til Great Barrier Reef.
Townsville har desuden verdens største akvarium med
levende koraller.

Dette er en livlig by med en herlig afslappet atmosfære.
Townsville kendetegnes af et livligt udendørsliv, fine
butikker og charmerende arkitektur. Samtidig er
Townsville en by med en fascinerende militærhistorie.
Den dag i dag har byen Australiens største militærstyrke.

Attraktioner i Townsville:

Lær mere om urbefolkningen på Aboriginal &
Torres Straits Islander Cultural Centre
Gå til toppen af den store, røde monolit, Castle Hill,
som dominerer byens centrum
Tag en gåtur langs byens strandpromenade eller
tag turen til byens lagune ved The Riverway
Complex
Se det sunkne, britiske krigsskib HMS Pandora som
sank i 1791 på The Museum of Tropical

Queensland
Hils på Australiens unikke dyreliv i naturparken
Billabong Sanctuary
Besøg Botanic Gardens som består af 4 forskellige
haver: The Palmetum, Anderson Gardens, Dad
Gleesons Memorial Gardens og Queens Gardens
Er I interesseret i at dykke, bør I opleve skibsvraget
af SS Yongala
Australiens «sukkerhovedstad», Burdekin, ligger en
times køretur syd for Townsville

Efter indtjekning på hotellet kan I nyde resten af dagen.

Dag 9: Townsville -
Daydream Island,
Whitsunday Islands (275
km)
Fra Townsville går turen sydover mod Airlie Beach, og
efter ankomst til Airlie Beach afleveres lejebilen.
Derefter tager I en båd til Daydream Island. Daydream
Island er den mindste ø i Whitsundays og ligger kun en 20
minutters bådtur fra fastlandet. Dette er et perfekt
udgangspunkt til Whitsundays og Great Barrier Reef.

/oceanien/australien/queensland
/oceanien/australien
/oceanien/australien/whitsunday-islands
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Dag 10: Daydream Island |
Halvdagsudflugt:
Whitsunday Islands
Nyd en god morgenmad inden I skal ud på en fantastisk
udflugt til selveste Whitsunday Islands som består af
hele 74 øer.

Båden I skal sejle med har siddepladser både inde og ude,
så I kan vælge det I foretrækker. På vej ud mod øerne
fortæller kaptajnen om historien her og om naturens
underværker. I får serveret te undervejs. I sejler ved de
smukke øer i Whitsundays, hvor de fleste er ubeboede,
og mod den verdensberømte Whitehaven Beach. Denne
strand, som er kåret som en af verdens smukkeste
strande, består af krystalklart vand og en silkehvid
sandstrand som strækker sig over hele 7 kilometer. I får
tid til at nyde Whitehaven Beach, så her kan I bade, sole
jer eller gå en tur langs den smukke strand, inden I sejler
tilbage mod Daydream Island.

Dag 11: Daydream Island
Daydream Island er den mindste ø i Whitsundays og er et
perfekt udgangspunkt til koralrevet. Øen ligger kun en
20 minutters bådtur fra fastlandet.

Uanset om I er til adrenalin eller afslapning, findes der
noget for enhver smag på Daydream Island. Fra snorkling
og helikopterture til afslapning ved stranden ved
solopgang - der er meget at opleve her.

På øen findes der også et øko-venligt og lærerigt Living
Reef Center som omfavner 200 meter af
hovedbygningen. I dette gigantiske akvarium, som
rummer 1,5 millioner liter vand, findes rokker, søstjerner,
krabber og over 100 unikke typer fisk. Udforsk
observatoriet under vand på en gruppetur sammen med
marinebiologer, og få en unik oplevelse.

Dag 12: Daydream Island -
Brisbane
Spis en god morgenmad, inden der er bådtransfer fra
Daydream Island til Hamilton Island, og derefter flyver I
fra Hamilton Island til Brisbane. Ved ankomst i Brisbane
drager I til hotellet for at tjekke ind, og derefter har I
resten af dagen til at udforske den flotte by.

Brisbane
Brisbane er hovedstaden i Queensland, og er Australiens
tredjestørste by. Byen har en perfekt balance mellem
skyskrabere og den klassiske australske 'laid back'
atmosfære.

Brisbane, med sine omkring 2,4 millioner indbyggere, er

/oceanien/australien/whitsunday-islands
/oceanien/australien/brisbane


Skibsvraget Maheno på Fraser Island | Foto: Tourism Events Queensland
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Australiens tredje største by, og også en af de ældste.
Byen er kendt for sin distinkte
«Queenslander»-arkitektur, og er akkurat stor nok til at
huse imponerende skyskrabere, men samtidig lille nok til
at skabe den australske «laid back» stemning som
kendetegner de mindre byer i landet.

Queenslands kendte metropol kan byde på mere end 600
spisesteder, en tropisk oase midt i centrum, frodige
parker og strande. Her er nogle forslag til aktiviteter og
attraktioner:

Cykle eller gå rundt i South Bank langs
Brisbane-floden. Her er der altid livligt, med
parker, restauranter, caféer, barer og museer.
South Banks «streets Beach» er en unik,
menneskeskabt strand, med ægte sand, midt i
centrum. Stranden ligner en lagune, med nok vand
til at fylde fem olympiske svømmebassiner,
omkranset af palmetræer og tropiske planter.
South Bank er også stedet for kulturelle oplevelser,
som Gallery of Modern Art, State Libary of
Queensland og Queensland Museum.
Hvis I har modet, kan I gå over Story Bridge og få
en fantastisk udsigt over byen.
Landemærket The Old Windmill - en gammel
vindmølle bygget af fanger i 1828, hvilket gør den
til byens ældste bygning.
City Botanic Gardens ved Brisbane-floden - Haven
har været her siden 1865, og her ligger også en
restaurant, samt en del aboriginer-kunst.

Dag 13: Brisbane -
Rainbow Beach (237 km)
I dag skal I hente en ny lejebil, og næste stop er Rainbow
Beach hvor I skal overnatte de næste 2 nætter. Der er en
kørestrækning på ca. 3 timer foran jer.

Rainbow Beach, som er kendt for klipper med fargerigt,
mineralrigt sand, er en idyllisk australsk strandby på
Butchulla-land ved foden af Inskip-halvøen.

Dag 14: Rainbow Beach
I dag har I hele dagen til at nyde livet på Rainbow Beach
og området omkring. Denne livlige kystby tilbyder en
idyllisk 'getaway' for jer der holder af smukke
sandstrande, fiskeri, og afslapning. En slående naturlig
skønhed med farverige klipper, og attraktioner som
Carlo Sand Blow og Double Island Point.

Bushwalk i Cooloola National Park
Gå ud til Double Island Point Lighthouse
Carlo Sandblow - byder på en flot udsigt
Udforsk de farverige sandbanker
Fisk



Daydream Island i Whitsundays
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Dag 15: Rainbow Beach -
Fraser Island (123 km)
Næste stop på rejsen er Fraser Island, og køreturen tager
cirka 1,5 time. Fraser Island ligger lige syd for Great
Barrier Reefs koraløer. Denne UNESCO-beskyttede ø er
måske det eneste sted i verden hvor frodig regnskov
breder sig udover hvide sanddyner. Her er det kilometer
på kilometer med nydelige strande, eksempelvis 75 Mile
Beach.

Dag 16: Fraser Island
I dag har I en hel dag på denne herlige ø, og på dette
tryllebindende sted er der lidt af hvert at opleve. Hvad
med at tage med på et «eco-adventure» gennem vilde og
næsten ufremkommelige terræn, eller en bådtur langs
øen for at se Fraser Islands naturskønhed udefra?

Fraser Island kan opleves på egen hånd, men det
anbefales at tage med på en organiseret udflugt, da de
erfarne guider her kan fortælle jer om stedets flora og
fauna og historie.

Fraser Island byder også på gode fiskemuligheder, både
for erfarne og uerfarne. Prøv fiskelykken på 75 Mile
Beach, Sandy Cape, Indian Head eller fra bryggen ved
Kingfisher Bay Resort.

Dag 17: Fraser Island -
Noosa Heads (183 km)
Efter et herligt ophold på Fraser Island går turen i dag
tilbage til fastlandet, og næste stop er strandbyen Noosa
Heads som ligger en 2 timers køretur mod syd. Nyd den
afslappende køretur der er foran jer, og ved ankomst kan
I gå langs stranden, spise et godt måltid eller tage en
shoppingtur i de mange butikker som Noosa tilbyder.

Dag 18: Noosa Heads
Nyd dagen i Noosa Heads hvor der er mange
aktivitetmuligheder at vælge mellem. I kan fx tage med
på en afslappende bådtur i Noosa Everglades (ikke
inkluderet i prisen) og nyde synet af omgivelserne
bestående af mangroveskov, et rigt fugleliv og uberørte
vandveje, eller tage en slentretur i den stilfulde by og
blive en del af Noosas charmerende cafékultur. I kan
også vælge, at tage en tur gennem Noosa nationalpark.
Med sit spektakulære kystlandskab, er dette uden tvivl
en af Australiens mest besøgte parker. Både skoven og
regnskoven her er hjem for blandt andet koalaer og den
sjældne fugleart, den brune kakadue.

/oseania/australia/fraser-island
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oseania/australia/great-barrier-reef
/oceanien/australien/fraser-island


Smukke Brisbane | Foto: Tourism Events Queensland
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Dag 19: Noosa Heads -
Brisbane - Hjemrejse
I dag kører I fra Noosa Heads mod lufthavnen i Brisbane,
hvor I skal aflevere bilen og senere flyve hjem mod
Danmark.

Dag 20: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark med store minder fra jeres
enestående eventyr i Australien.

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

Delt dobbeltværelse
38.598,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
38.898,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
42.498,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
39.298,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 13.900 per person
Business Class: fra kr. 32.900 per person

Bemærk:

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



Hvad er inkluderet i prisen?
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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 Danmark - Cairns inkl. skatter og afgifter

Privat lufthavnstransfer i Cairns

2nætter på hotel i Cairns

Heldagstur til Daintree Rainforest

6dages leje af bil fra Cairns til Airlie Beach, inkl. fri
km og forsikringer

2nætter på resort i Atherton Tablelands

30 minutter med varmluftsballon over Atherton
Tablelands

2nætter på resort i Mission Beach

1nat på hotel i Townsville

Bådtransfer fra Airlie Beach - Daydream Island

3nætter på Daydream Island

Bådtransfer Daydream Island - Hamilton Island

Fly Hamilton Island - Brisbane inkl. skatter og
afgifter

Privat lufthavnstransfer i Brisbane

1nat på hotel i Brisbane

7dages leje af bil fra Brisbane, inkl. fri km og
forsikringer

2nætter på resort i Rainbow Beach

2nætter på resort på Fraser Island

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Evt. vejafgifter og parkering

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/queensland/queenslands-perler-76253?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/queensland/queenslands-perler-76253%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Bestil din
næste rejse
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rejseeksperter, som har mange
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                Bestil                

Heldagstur i 4WD bus rundt på Fraser Island

2nætter på hotel i Noosa

Fly Brisbane - Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/queensland/queenslands-perler-76253?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/queensland/queenslands-perler-76253%3E

