
Kør selv ferie i det sydlige
Australien

Kør selv ferie i det sydlige
Australien

42.898,-
Fra-pris pr. person i kr.

28 dage

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

da

Tag med på en uforglemmelig rejse i det sydlige Australien, og
opdag alt fra spændende nationalparker med en unik flora og
fauna til vingårde, pulserende storbyer og charmerende
landsbyer.
Turen starter med arkitektoniske vidundere og cykel-sightseeing i
Sydney og går videre til Blue Mountains' smukke landskaber og
vinområdet Hunter Valley. Herfra kører I ned langs kysten mod
Melbourne med mange spændende og oplevelsesrige stop på
vejen. Fra Melbourne går turen videre mod Adelaide via den
sceneriske kystvej Great Ocean Road, hvor I har tid til at komme
omkring alt fra nationalparker til vingårde.
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 forskellige slags campingpladser.

Mærk stemningen i pulserende Sydney

Gå i de UNESCO-beskyttede Blue Mountains

Se pingvinerne gå i parade på Phillip Island

Oplev magiske Melbourne

Smag på udsøgte vine i Hunter Valley og Barossa
Valley

Kør på Great Ocean Road, se og de 12 apostle

Afslut i charmerende Adelaide
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Dag 1: Afrejse Danmark
I dag er starten på et fantastisk australsk eventyr. I rejser
fra Danmark, har en mellemlanding med flyskifte og
ankommer til Sydney i Australien i morgen.

Dag 2: Ankomst Sydney
I ankommer til Sydney og tjekker ind på jeres valgte
hotel. I dag har I dagen på egen hånd. Brug tiden på at
slappe af efter en lang flyvetur og blive bekendt med de
nye omgivelser, eller tag ud og udforsk denne pulserende
storby.

Sydney
Sydney er Australiens største by og hovestaden i New
South Wales regionen. Oprindeligt bygger byen på en
mere dyster historie: Efter James Cook satte sine ben i
Australien, netop her i Sydney, begyndte briterne nemlig
at sende straffefanger til stedet. Med tiden fik fangerne

mere og mere frihed, mens de arbejdede med at bygge
byen Sydney. I dag er byen mere kendt for sit smukke
operahus, som er tegnet af den danske arkitekt Jørn
Utzon, i 1957. Byen har mange spændende bydele og
ligger i smukke omgivelser, så I kan godt glæde jer.

Overnatning (Standard): Travelodge Hotel Sydney
(Guest Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): QT Sydney (King Deluxe) eller
tilsvarende

Dag 3: Sydney |
Cykelsightseeing i Sydney
I dag vågner I til Sydneys pulserende byliv, og efter en
god morgenmad er I klar til en aktiv dag med mange
spændende oplevelser og aktiviteter. I møder op ved 30
Harrington Street ved The Rocks, hvor I starter deres
Bonza Bike Tour - en 4 timers guidet cykeltur rundt i

/oceanien/australien/sydney
/oceanien/australien
/oceanien/australien/sydney
/oceanien/australien/sydney/qt-hotels-sydney
/oceanien/australien/sydney


Adelaide

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

Sydney.

Cykel-sightseeing i Sydney
I dag får I virkelig oplevet Sydney på nært hold. Med en
god guide cykler I rundt og oplever en række
seværdigheder på en lidt anderledes måde. Guiden vil
også give jer god information om de forskellige steder
undervejs, så I vil virkelig få mest muligt ud af hvert sted.
Turen tager jer med til følgende seværdigheder:

Sydney Opera House
Sydney Harbour
Sydney Harbour Bridge
Darling Harbour
Royal Botanic Garden
Hyde Park
Anzac War Memorial
Chinatown
Sydney Tower
Museum of Contemporary Art
Art Gallery of NSW
... og over 30 andre fantastiske attraktioner

Halvvejs på turen stopper I ved en hyggelig pub, hvor der
bliver tid til et velfortjent hvil og en forfriskning. Resten
af dagen har I på egen hånd, til at hygge jer og opleve alt
hvad byen har at tilbyde.

Aktiviteter inkluderet: Guidet cykeltur i Sydney
Overnatning (Standard): Travelodge Hotel Sydney
(Guest Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): QT Sydney (King Deluxe) eller
tilsvarende

Dag 4: Sydney | På egen
hånd
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen i dag er på egen
hånd til at slappe af oven på den lange flyvetur, finde sig
selv og give sig tid til af nyde Sydneys byliv helt i jeres
eget tempo. Vi kan altid anbefale at I dykker mere ned i:

The Rocks
Ved foden af Harbour Bridge ligger The Rocks, Sydneys
historiske kvarter. Her finder I masser af gamle
bygninger og smalle, charmerende gader. The Rocks er
særligt populært hos turister på grund af de mange gode
restauranter, caféer og barer, som findes her, og ikke
mindst på grund af den flotte havneudsigt. De første
indbyggere her var den indfødte Gadigal stamme, indtil
de første europæiske bosættere kom til stedet i 1788.

Royal Botanic Garden, Mrs. Macquarie's Chair og
udsigten til Sydney Opera House
Ude på spidsen af halvøen Mrs. Macquarie's Point findes
et kendt udsigtspunkt, Mrs. Macquarie's Chair, hvorfra
man har det ikoniske udsyn til Operahuset og Harbour
Bridge, der er udødeliggjort på et utal af billeder. Stedet
er opkaldt efter hustruen til New South Wales' guvernør,
der plejede at komme her i det tidlige 19. århundrede.

/oceanien/australien/sydney/qt-hotels-sydney
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Her sad hun på sin sandstensstol, udhugget af fanger, og
nød udsigten.

En tur til Manly
Manly er en halvø, der ligger lidt nord for Sydney, og der
er færger, der sejler fra Sydney Harbour til Manly. En
sejltur på ca. 30 min. Her kommer I lidt væk fra storbyens
travle liv og får til gengæld rigtig, afslappet
feriestemning. På Manly Beach finder I er herligt
maritimt miljø med surfere, havnepromenade m.m. Den
afskærmede Shelley Beach lokker med skønt badevand.
The Corso er en travl gågade med hyggelige pubber,
restauranter m.m. Fra vandrestierne ved North Head er
der en fantastisk udsigt til Sydney Harbour og skyline.
Færgerne afgår fra Circular Quay.

Af andre seværdigheder kan nævnes:

Historiske The Sydney Observatory fra 1858, lige
ved The Rocks
Cadmans Cottage fra 1816, en af de få bygninger i
Sydney, som er tilbage fra koloniens første 30 år
Queen Victoria Building & Sydney Tower
Government House, Sydney Opera og Harbour
Bridge
Det nye, trendy distrikt omkring Oxford Street
Darling Harbour med masser af barer, cafeer og
restauranter

Uanset hvad I finder på, så nyd den afslappede og venlige
atmosfære, som 'Aussies' er så kendte for.

Aktiviteter inkluderet: Guidet heldagstur til Ku-ring-gai
Chase National Park
Overnatning (Standard): Travelodge Hotel Sydney
(Guest Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): QT Sydney (King Deluxe) eller
tilsvarende

Dag 5: Sydney - Hunter
Valley (174 km)
I dag starter bilferien for alvor, når I kører jeres første
strækning fra Sydney til Hunter Valley. Regionen ligger
en 3-timers køretur udenfor Sydney og I har to
overnatninger her.

Hunter Valley
Hunter Valley er Australiens ældste vindistrikt, og her
fremstilles mange af landets allerfineste vine. Mange
turister som trænger til et afbræk fra storbyen vælger at
rejse til Hunter Valley, men vinområdet er også et
populært rejsemål for australierne selv. Hunter Valley er,
som navnet indikerer, en dal, og imponerer med sit
frodige og smukke landskab. Vingårdene er storslåede og
vinrankerne endeløse.

Overnatning (Standard): Hunter Valley Resort (Hunter
Room) eller tilsvarende

/oceanien/australien/sydney/qt-hotels-sydney
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Overnatning (Superior): Hunter Valley Resort (Spa
Cottage) eller tilsvarende

Dag 6: Hunter Valley
I vågner op og har hele dagen foran jer i fantastiske
Hunter Valley. Dagen er på egen hånd, og kan nydes
præcis som I ønsker det. Hunter Valley har meget at
byde på - fra den fantastiske natur og landskabet som er
perfekt til alt fra diverse aktiviteter til vinsmagning. Her
finder du ridning på hesteryg, varmluftballoner,
faldskærmsudspring, golfbaner, spa, mountain biking og
meget mere. Det er ikke alle steder omkring Sydney som
tilbyder varierede og actionfyldte aktiviteter i ligeså stor
grad som Hunter Valley, så mange rejser hertil ene og
alene for at hoppe i faldskærm eller flyve med luftballon
for eksempel.

Overnatning (Standard): Hunter Valley Resort (Hunter
Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Hunter Valley Resort (Spa
Cottage) eller tilsvarende

Dag 7: Hunter Valley -
Blue Mountains (236 km)
I dag kører I videre fra sceniske Hunter Valley til de
uforglemmelige Blue Mountains. Da det er en relativ lang
strækning anbefales det at starte lidt tidligt på dagen, for
at få mest muligt ud af dagen og tid til at stoppe på vejen.

Blue Mountains
Grønklædte bjergtoppe og blå oliedamp fra
eukalyptustræerne, som er koalaenes favoritmad, er
hvad der venter dig, når du rejser til Blue Mountains, 60
km vest for Sydney. Nationalparken har meget at byde
på, og det meste er centreret omkring den største by,
Katoomba. Byen ligger på en bjergskråning med en
imponerende udsigt over de blågrønne fjelde. I udkanten
af Katoomba står 3 store sandstensøjler på række ud
over bjergskråningen. Søjlerne kaldes for "Three Sisters",
og det er muligt at komme ud til den første søjle via en
lille bro. Herfra kan man gå ned til bunden af dalen ved
hjælp af trappetrin som er hugget ind i naturlandskabet.

Overnatning (Standard): The Carrington Hotel (Colonial
Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Spicers Sangoma Retreat
(Lodge Suite eller Tent Suite) eller tilsvarende
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Dag 8: Blue Mountains
I dag har I en hel dag til at udforske denne fantastiske
nationalpark. Der er utallige muligheder for spændende
udflugter her i Blue Mountains som passer til ethvert
niveau, så nyd det fantastiske landskab og den unikke
flora og fauna.

Overnatning (Standard): The Carrington Hotel (Colonial
Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Spicers Sangoma Retreat
(Lodge Suite eller Tent Suite) eller tilsvarende

Dag 9: Blue Mountains -
Jervis Bay (273 km)
I dag går turen videre fra Blue Mountains mod Jervis Bay.
Dette er en relativt lang strækning, så det kan betale sig
at starte tidligt. I kører mod Huskisson og Jervis Bay.

Når I ankommer, kan det anbefales at gå på opdagelse i
Jervis Bay. Se om I kan få øje på delfinene, som man ofte
finder legende rundt i bugten, eller om I kan spotte
kænguruer, wallabies, wombats, echidnas eller nogle af
de mange sjældne fugle- og dyrearter i naturen omkring
Jervis Bay. Den nærliggende strand Hyams Beach er
også et besøg værd, da den er kendt for at have det mest
hvide sand i verden.

Overnatning (Standard): Dolphin Sands Bed & Breakfast
(Garden Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Paperbark Camp (Original
Safari Tent) eller tilsvarende

Dag 10: Jervis Bay -
Batemans Bay (141 km)
I dag bærer turen videre fra Jervis Bay til Batemans Bay.
Denne naturskønne tur tager jer med langs den skønne
kystlinje, hvor I har havet på den ene side af vejen og
frodig, grøn nationalpark på den anden side. 'The Bay' er
et udmærket sted at køre såvel som gå tur, da der er
mange flotte stier i nationalparken Clyde River. De
imponerende bjerge skaber rammen for denne flotte
nationalpark og her kan I opleve smukke vandfald der
pryder parken. Gå ikke glip af Fitzroy Falls og Belmore
Falls.

Overnatning (Standard): Sunseeker Motor Inn
(Executive Twin) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Lincoln Downs Resort
(Executive) eller tilsvarende

/oceanien/australien/blue-mountains
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Dag 11: Batemans Bay -
Merumbula (175 km)
Fra Batemans Bay kører I langs the Princes Highway og
gennem hyggelige byer til grænsen mellem New South
Wales og Victoria. I kører gennem Tilba Tilba og langs
den utrolige Sapphire Coast til byen Merimbula. Her
venter laguner, søer og det glitrende hav som kun er
separeret af fantastisk hvide sandstrande og som toppes
med den uberørte bushen som strækker sig helt til
bjergene.

Overnatning (Standard): Comfort Inn Merimbula
(Standard) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Fairway Motor Inn (Deluxe
Queen) eller tilsvarende

Dag 12: Merimbula - Lakes
Entrance (267 km)
I dag har I en relativt lang strækning fra Merimbula til
Lakes Entrance og det anbefales, at I starter tidligt. I
rejser sydpå via Cann River langs the Princes Highway. I
kører af motorvejen ved Cabbage Tree Creek og besøger
the Cape Conran Coastal Park og landsbyen Marlo. I
kommer tilbage på motorveien ved Orbost som ligger på

flodbredden af the Snowy River og kører til Lakes
entrance. Dette smukke område består af floder, søer og
laguner som slutter sig til området 90 Mile Beach. Her er
gode muligheder for at tage på flodkrydstogt eller en
sejltur rundt på Australiens største flodsystem. Det
anbefales også at udforske den nærliggende landsby
Metung som ligger skønt placeret ved en sø.

Overnatning (Standard): Comfort Inn & Suites
Emmanuel (King Room with Spa) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Lakes Entrance Waverley
House Cottage (2 bedroom) eller tilsvarende

Dag 13: Lakes Entrance -
Wilsons Promontory (274
km)
I dag kører I videre fra Lakes Entrance mot Wilsons
Promontory. I fortsætter langs the Princes Highway og
kører gennem det imponerende bushlandskab i Victoria.
Sydøst for Sale ligger the Holey Plains State Park, hvor et
stop kan anbefales. Her kan I nemlig opleve den unikke
australske flora og fauna, inden I ankommer til
Gippsland-regionen. I fortsætter videre mod syd via
Yarram og Foster, og ankommer til det sydøstlige
Wilsons Promontory, som er fyldt til randen med grønne,
frodige skove og haver, fantastiske bjerge, rindende
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floder og sceniske landsbyer indrammet af fantastiske
hvide sandstrande.

Overnatning (Standard): Prom Country Lodge (Deluxe)
eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Prom Country Lodge (Deluxe)
eller tilsvarende

Dag 14: Wilsons
Promotory - Phillip Island
(124 km)
I dag fortsætter I turen videre fra Wilsons Promontory til
Phillip Island, og følger den fantastiske kystlinje. Det
anbefales, at I starter tidligt om morgen, da det er en
relativt lang strækning, I skal køre, og da der er mange
hyggelige mindre byer og landsbyer på vejen, som kan
være et stop værd. I vil opleve det nydelige Bunurong
Marine og Coastal Park på Cape Paterson - et fint sted at
udforske det maritime liv i Victoria.

I rejser videre og ankommer til Phillip Island, som måske
er mest kendt for de små pingviner. Hver aften ved
solnedgang foregår den berømte 'pingvinparade', hvor
hundredevis af små, blå pingviner går i land for at fodre
deres sultne unger som venter rundt omkring i huler i
sanddynerne, noget som helt klart er værd at opleve.

Overnatning (Standard): Phillip Island Apartments (1
Bedroom) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): OakTree Lodge (1 Bedroom
Apartment) eller tilsvarende

Dag 15: Phillip Island -
Melbourne (141 km)
I forlader Phillip Island, og tager den cirka 2 timer lange
køretur til Melbourne hvor I skal være de næste par
dage.

Melbourne
Med næsten 5 millioner indbyggere er Melbourne
Australiens næst største by. Melbourne ligger smukt til i
den store bugt Port Phillip Bay, og byder på et specielt
godt udvalg af varieret kultur, mode, sport og industri.
Floden Yarra River strækker sig gennem hele byen og er
stort set omgivet af frodige og grønne områder alle
steder. Centrum af Melbourne er relativt enkelt at
overskue med det nærmest gitterformede vejmønster.
Melbourne er en af verdens største byer i udstrækning,
og en af de letteste måder at komme rundt til de mange
bydele på er med den ikoniske sporvogn som præger
gadebilledet.

Overnatning (Standard): Causeway Inn On The Mall
(Queen room) eller tilsvarende
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Overnatning (Superior): QT Melbourne (King room) eller
tilsvarende

Dag 16-17: Melbourne |
Sightseeing til fods om
formiddagen
I har to hele dage i Melbourne, hvoraf der den ene dag er
organiseret en guidet sightseeingtur til fods som starter
med dejlig kop morgen-te. Herefter vil I spadsere
gennem Melbournes hyggelige sidegader og få en
førstehåndsoplevelse af hvad de lokale elsker ved byen.
Opdag blandt andet små og spændende lokalbutikker,
specielle og unikke cafeer, selvstændige designere,
gadekunst, smuk arkitektur og de historiske gader. Her
er det virkelig bare om at suge den kreative energi til jer
og nyde den unikke stemning dette kunstnerområde
byder på. Guiden vil give jer et fantastisk indblik i dette
område, og det vil give jer en gylden mulighed for at
komme tilbage til favoritstedet om aftenen.

Den guidede tur ender omkring kl. 13.00 og I har resten
af dagen på egen hånd.

Hvis I ønsker at udforske Melbourne yderligere, kan vi
anbefale, at I tager turen til:

Eureka Tower - Bygningen er hele 297 meter høj.
Herfra vil I få en fantastisk udsigt over hele byen.

Shrine of Remembrance - et enormt
krigsmonument som hædrer de australske faldne
soldaterne, og ligger lige ved St. Kilda Road.
Monumentet ligger på et højdedrag med en flot
udsigt over byen.

Royal Botanic Gardens - I tilknytning til
monumentet ligger en af Melbournes mange
smukke parker, som nogen også hævder er et af
verdens flotteste parkanlæg.

Fitzroy Gardens - Her finder I Cook's Cottage,
Captain James Cook's fødested. Hans lille
stenhytte blev flyttet fra Yorkshire i England til
Melbourne i 1934. Lige i nærheden finder I også
Treasury Gardens.

St. Kilda Beach - Byens mest populære strand.
Stranden ligger i en charmerende jødisk bydel med
små gadecaféer som er kendt for sine himmelske
kager. Mange butikker i Melbourne er lukket om
søndagen, men i St. Kilda er der altid liv i gaden.

Victoria Market - I Victoria Parade finder man
byens største marked.
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Dag 18: Melbourne -
Apollo Bay (199 km)
Fra Melbourne kører I til Geelong og ind på Surfcoast
Highway, som fører til den flotte ferieby Torquay. Her
kører I ind på Great Ocean Road. Vil I udforske dette
flotte område lidt mere, er det muligt at tage en omvej
langs kysten (cirka 20 kilometer ekstra), for at nyde den
spektakulære udsigt over Bells Beach. I kører forbi de
sceneriske kystferiebyer Anglesea og Lorne før I
ankommer til Apollo Bay. Det er værd at bemærke, at
den sidste strækning mellom Lorne og Apollo Bay er
kendt for at være en af verdens smukkeste ruter at køre.

Apollo Bay
Apollo Bay er en hyggelig lille by som ligger ved foden af
de frodige åer i Great Otway National Park, og et fint
sted at stoppe for natten. Her finder I både hyggelige
hoteller og campingpladser. Er I ude efter en bedre
middag, kan et besøg på Chris's Beacon Point Restaurant
varmt anbefales. Her sidder man på toppen af en klippe
med en flot udsigt over Stillehavet.

Overnatning (Standard): Comfort Inn The International
(Standard) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Captain's at the Bay(Terrace)
eller tilsvarende

Dag 19: Apollo Bay - Port
Fairy (187 km)
I kører fra Apollo Bay om morgenen og rejser langs den
berømte Great Ocean Road til Port Campbell. Vejen vil
på et tidspunkt forlade kysten og dreje mere ind i landet
til de bregnedækkede bakker til Cape Otway, som er et
uberørt regnskovsområde.

Vejen ledes tilbage til kysten igen og her venter nogle
spektakulære stenformationer, inkluderet de 12 Apostle
som er enorme stensøjler formet af det heftige hav. I
fortsætter til Port Campbell, hvor I vil se London Bridge,
som er en ødelagt stenbue, før I kører til Warrnambool.
Det kan også anbefales at tage turen til Tower Hill
Nature Reserve hvor man ofte kan observere koalaer,
emuer og kænguruer. Til sidst på dagens køretur
ankommer I til Port Fairy, som er en hyggelig
fiskelandsby, hvor I skal overnatte.

Overnatning (Standard): 54 on Banks (Queen Suite) eller
tilsvarende

Overnatning (Superior): Oscars Waterfront Boutique
(Courtyard room) eller tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/great-ocean-road
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Dag 20: Port Fairy -
Grampians National Park
(156 km)
I dag går turen nordpå til den fantastiske Grampians
National Park med skovstier, vandfald og
stenformationer. I vil rejse via Penhurst til Dunkeld, lidt
syd for nationalparken. Herfra kører I den sceneriske
rute gennem Grampians National Park til Halls Gap, hvor
nogle af højdepunktene er McKenzie Falls, Reids Lookout
og the Balconies. The Grampians har nogle af de bedste
stier til gåture i bushen, såvel som mountainbiking,
bjergklatring og rappelling i Australien.

Overnatning (Standard): D'Altons Resort (Standard
Studio) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): DULC Cabins (1 Bed Cabin)
eller tilsvarende

Dag 21: Grampians
National Park
I dag har I en hel dag til at lave lige præcis, hvad I har lyst
til i Grampians National Park. Her er meget at tage sig til,
og dagen kan foregå helt i jeres eget tempo.

Nationalparken er en af Victorias mest populære
feriedestinationer og er kendt for sine fantastiske
stenformationer, nydelige blomsterenge, rig aboriginsk
såvel som europæisk arv og kultur. Området byder med
andre ord på noget for enhver smag.

Overnatning (Standard): D'Altons Resort (Standard
Studio) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): DULC Cabins (1 Bed Cabin)
eller tilsvarende

Dag 22: Grampians
National Park - Mildura
(378 km)
I dag venter en lang strækning på hele 378 kilometer, og
det anbefales, at I starter tidligt. I kører fra Halls Gap,
besøger The Silo Art Trail via the Stawell Warracknabeal
Road og the Henty Highway på vej til Mildura.

The Silo Art Trail
The Silo Art Trail er Australias største udendørsgalleri og
strækker sig over 200 kilometer og forbinder landsbyene
Brim, Lascelles, Patchewollock, Rosebery, Rupanyip og
Sheep Hills. Dette kunstprojekt hylder lokale helte med
enorme portrætter på gamle og nye siloer, nogle går helt
tilbage til 1930-tallet. Projektet, som startede i 2016
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med et enkelt portræt på en silo i Brim, blev en
kæmpesucces og spredte sig hurtigt.

Overnatning (Standard): Quality Hotel Mildura Grand
(Quality Room) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Quality Hotel Mildura Grand
(Quality Room) eller tilsvarende

Dag 23: Mildura - Paringa
(134 km)
I rejser fra Mildura og mod Paringa, via the National
Highway. Mærk den unikke charme og karakter af
Renmark Paringa distriktet, som ligger langs den
pragtfulde Murray River. Byerne Renmark, Paringa og
Lyrup tilfører et signifikant element til det pulserende og
levende Riverland Community. Paringa er kendt for
deres vinmarker, mandel-, citrus- og stenfrugthaver,
såvel som stålbroen over the Murray River som kan
åbnes for at lade både passere.

Overnatning (Standard): Berri Resort Hotel (Standard)
eller tilsvarende

Overnatning (Superior): The Frame (Pastiche) eller
tilsvarende

Dag 24: Paringa - Barossa
Valley (192 km)
I dag kører I mod Adelaide langs Sturt Highway. I kører
gennem smukke Barossa, og tager jer god tid til at
udforske regionens bedste vingårde. I kan blandt andet
besøge producenter som Penfolds Barossa, Saltram
Wine Estate, Wolf Blass og Jacob's Creek. Det anbefales
også at tage turen til Barossa Farmers Markets og
Maggie Beer's Farm Shop. Barossa er kendt for dets
Shiraz og Eden Valley Riesling, så vel som andre premium
vine, regionale produktioner og gode restauranter.

Barossa Valley
Barossa Valley strækker sig over 30 kilometer og er et af
mange vinområder i den sydlige del af Australien.
Barossa Valley er specielt kendt for dens søde Shiraz,
som på grund af den lange sommer og varmen er meget
sukkerholdig. På vingårdene i området kan de store
vinentusiaster få mulighed for at komme med på
rundvisning, og få indsigt i metoderne i produktionen af
de verdenskendte vine. De fleste vingårdene tilbyder
også smagsprøver, så man får købt den helt rigtige
vinsort til ferien.

Overnatning (Standard): Barossa Weintal (Standard)
eller tilsvarende

Overnatning (Superior): The Louise (Vineyard Suite)
eller tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide


Charmerende gader i Melbourne
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Dag 25: Barossa Valley -
Adelaide
Brug dagen på at udforske Barossa Valley og andre
kendte vingårde som Yalumba, Orlando og Penfolds.
Desuden er der masser af små andre lokale vingårde,
som bare venter på at blive opdaget. Området er også et
udmærket sted for gourmetprodukter og lokale
delikatesser. I løbet af eftermiddagen rejser I videre til
Adelaide via landsbyene Lyndoch og Williamstown.

Adelaide
Adelaide er Australiens femte største by med ca. 1,2
millioner indbyggere, og er kendt for sine mange
festivaler. Adelaide er ikke en storby, på samme måde
som Sydney og Melbourne, men den har en helt særegen
og hyggelig charme, med idylliske parker og brede
cykelstier. Desuden ligger den smukt omringet af bjerge
mod øst og indbydende strande mod vest. Byen er også
kendt for sine mange flotte offentlige bygninger, og for at
være et af landets finansielle knudepunkter. Alt sammen
placeret midt i centrum. Ved havet ligger den hyggelige
forstad Glenelg, og man kan tage en gammel sporvogn
fra Victoria Square i centrum af Adelaide for at komme
dertil.

Overnatning (Standard): Ibis Styles Grosvenor (Classic
Queen) eller tilsvarende
Overnatning (Superior): Peppers Waymouth Hotel
(Deluxe Room) eller tilsvarende

Dag 26: Adelaide
I dag har I en hel dag til at nyde Adelaide. Det er masser
at tage sig til her, og da det er jeres sidste hele dag i
Australien på denne rejse, er det bare om få det meste ud
af tiden i dag. Vi kan blandt andet anbefale følgende
aktiviteter i Adelaide:

Art Gallery of South Australia
South Australian Museum
Botanic Gardens
Adelaide Zoo
Shopping i Rundle Street

Da Adelaide også byder på et smagfuldt køkken, kan vi
anbefale, at I tager turen til Gouger Street, hvor I kan
vælge mellem flere restauranter og caféer fra alle
verdenshjørner. Gaden er også «indgangsporten» til
byens Chinatown. Familievenlige restauranter finder
man blandt andet på Leigh Street, King William Road og
Unley Road.

Overnatning (Standard): Ibis Styles Grosvenor (Classic
Queen) eller tilsvarende

Overnatning (Superior): Peppers Waymouth Hotel
(Deluxe Room) eller tilsvarende

https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide
https://www.benns.no/oseania/australia/adelaide


MacKenzie Falls, the Crampains
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Dag 27: Afrejse Adelaide
I dag er jeres australske eventyr overstået for denne
gang, og I rejser fra Adelaide, har en mellemlanding med
flyskifte på vejen, og lander i Danmark i morgen.

Dag 28: Ankomst
Danmark
I ankommer til Danmark, og nu er det tid til at komme
hjem og fordøje alle de mange indtryk og oplevelser I har
haft på denne uforglemmelige rejse.



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

Delt dobbeltværelse
42.898,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
45.998,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
44.798,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
44.398,00 DKK

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

Apollo Euro Tourer
37.498,00 DKK

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

Apollo Euro Tourer
34.998,00 DKK

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

Apollo Euro Tourer
36.998,00 DKK

Prisen inkluderer:
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Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter
25 nætter på hotel
Guidet cykeltur i Sydney
21 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
Sightseeingtur til fods i Melbourne
Fly Adelaide - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering af flyrejse

Economy Extra: kr. 17.600 per person
Business Class: kr. 38.500 per person

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Sydney
Guidet cykeltur i Sydney
23 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Sightseeingtur til fods i Melbourne
Fly Adelaide - 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

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-med-apollo-autocampere-i-australien-new-zealand
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kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien

Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.

Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i Australien & New Zealand her.

https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?

da

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

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                

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/kor-selv-ferie-i-det-sydlige-australien-76863?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/kor-selv-ferie-i-det-sydlige-australien-76863%3E

