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Tag med på en eventyrlig kør selv ferie i det vestlige Australien
hvor uforglemmelige nationalparker, rig flora og fauna,
farvestrålende koralrev og hyggelige byer venter.
I rejser til Perth og starter bilferien, hvor de første etaper tager jer
med til vestspidsen af Australien, som byder på fantastiske
vingårde i Margaret River-området, kænguruer i Cape Le Grande
og utrolige stenformationer ved Wave Rock.
Turen går videre nordpå langs kysten, hvor der venter helt
utroligt landskab i Cervantes, venlige delfiner i Monkey Mia, det
utrolige Ningaloo Reef og den flotte nationalpark Karijini. Turen
ender i Broome, hvorfra I atter vender snuden hjemad.
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.

Start rejsen i den hyggelige storby Perth

Besøg vingårde i Margaret River-området

Overnat under stjernerne i nationalparker

Se delfiner og søkøer ved Monkey Mia

Oplev det farverige koralrev Ningaloo Reef ved
Exmouth

Gå mellem vandfald og ferskvandspools i Karijini
National Park

Bo på unikke og særligt udvalgte indkvarteringer på
turen



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark
I dag starter et spændende eventyr i det vestlige
Australien. I rejser fra Danmark, har en mellemlanding
med flyskifte undervejs og ankommer til Perth i morgen.

Dag 2: Ankomst Perth
I ankommer til Perth, tjekker ind på det valgte hotel og
har resten af dagen på egen hånd til at nyde stemningen i
Perth.

Perth
Perth er hovedstaden i det vestlige Australien og er, med
sine 1,4 millioner indbyggere, landets fjerde største by.
Det er faktisk den eneste store by i området. Man må
rejse hele 2100 km til Adelaide for at finde en by med
over 100.000 indbyggere.

Byen blev grundlagt af britiske nybyggere i 1829 af frygt

for fransk kolonisering af området. Store dele af
økonomien i dag er baseret på minedriften i det vestlige
Australien.

Det siges at Perth er Australiens svar på Dallas og
Singapore, hvor det gamle bliver revet ned og erstattet
med det nye. Dette ses ved bredden af Swan-floden hvor
iøjnefaldende skyskrabere tårner over byen - som
desuden er en af de reneste i hele Australien.

Dag 3: Perth
I dag har I en hel dag til at nyde charmerende Perth.

Byens største turistattraktion er Kings Park som ligger
på en bakketop tæt på centrum. Her får I en
imponerende udsigt over byen og Swan-floden. Parken
er et nydeligt udflugtssted med turstier, cykeludlejning,
restauranter og store græsplæner.

Udover dette kan vi anbefale, at I får følgende

/oceanien/australien
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Smukt landskab ved kysten tæt på Broome
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attraktioner med:

Centrum med en blanding af skyskrabere og
historiske bygninger
Heirisson Island, en ø i Swan River med fritgående
kænguruer
Perth Zoo, som ligger over floden i South Perth
Strandene Cotteslo, Scarborough, Trigg, Mullaloo
og City Beach
Fremantle, som er en forstad med flotte historiske
bygninger

Dag 4: Perth - Margaret
River (270 km)
I dag begynder bilferien for alvor, og I starter dagen med
at hente jeres bil. Herefter kører i sydpå ad Bussel
Highway mod vinregionen Margaret River. På vejen
anbefales det, at I tager turen omkring Cape Naturaliste
Lighthouse og Ngilgi Cave, som ligger tæt på Yallingup.

Der er masser af smukke udsigter undervejs, så det er
bare om at nyde denne naturskønne, første køretur langs
kysten.

Dag 5: Margaret River
I dag har I hele dagen til at udforske Margaret River. Der
er massevis af hyggelige vingårde og lokale
madproducenter, I kan besøge, såvel som smukke
strande der indbyder til ren afslapning eller surfing.
Området er også kendt for sine fantastiske grotter,
heriblandt Mammont Cave, og flotte nationalparker.
Muligheder er der nok af, så det er helt op til jer at
bestemme, hvordan I bedst vil nyde dagen i området.

Dag 6: Margaret River -
Pemberton (133 km)
I dag går turen videre mod Pemberton. Det anbefales, at I
tager turen ind omkring det flotte Cape Leeuwin
Lighthouse, inden I fortsætter til byerne Manjimup og
Pemberton.

Ud på eftermiddagen kan I tage en tur til Gloucester
National Park for at se de spektakulære Karri-træer. Her
er stammen på det berømte Gloucester træ udstyret
med klatregreb, så man kan 'klatre' op til en platform som
ligger hele 61 meter over bakken. Træet blev oprindeligt
tilrettelagt på denne måde allerede i midten af
1940-tallet og brugt for at spejde efter brande.



Turen går også forbi charmerende Perth
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Dag 7: Pemberton - Albany
(240 km)
I rejser fra Pemberton og drager mod den
verdensberømte Valley of the Giants Tree Top Walk i
Walpole-Nornalup National Park. Derefter kører I langs
kysten, Inden I tager et stop i det fantastiske Greens Pool
tæt på Denmark, inden I fortsætter til Albany.

Albany
Grundlagt i 1826 som en militær forpost, anlagt for at
undgå at franskmændene overtog regionen, er Albany
den ældste by i det vestlige Australien. Centrum af byen
ligger i den nordlige del ved Princess Royal Harbor, som
er en del af King Georg Sound, mens handelsdistriktet
ligger mellem Mount Clarence og Mount Melville. Byen
har en lang shippinghistorie, men er i dag mest kendt for
at være et udgangspunkt for turister som besøger
regionen, såvel som landskabet, naturen og
konserveringen af denne.

Dag 8: Albany
I dag har I en hel dag til at udforske Vestaustraliens
ældste by, Albany.

Byen er kendt for sine strande og og sin
hvalfangerhistorie. Selvom byens storhedstid som
hvalfangerby er overstået, er det stadig muligt at tage på

hvalspottingture eller besøge museet dedikeret til netop
hvalen.

Her er et par forslag til aktiviteter i Albany:

Whale World
The Gap
Natural Bridge
Albany Wind Farm

Dag 9: Albany - Esperance
(483 km)
I dag har I en lang strækning i bil foran jer og det
anbefales, at I starter tidligt. I følger kystlinjen til
Esperance med de mange smukke sandstrande.

Esperance
Kendt for sine smukke strande, som rolige Blue Haven og
surferparadiset West beach, ligger Esperance på
syd-vestkysten af Australien. Byen ligger i umiddelbar
nærhed til Cape Le Grand National Park, og har
skærgårdsøer som er fyldt med sæler og søløver. Byen
blev grundlagt i midten af 1800-tallet, men den
europæiske historie går så langt tilbage som til de
opdagelsesrejsende i 1600-tallet, og har fået sit navn, der
betyder håb, efter et fransk skib Espérance som søgte ly
der i slutningen af 1700-tallet.



Hils på søde kænguruer
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Dag 10: Cape Le Grand
I dag skal I nyde det fantastiske krystalklare vand og de
spektakulære syn i Cape Le Grand National Park. Cruise
gennem Recherche Archipelago, eller tag en 40
kilometer lang køretur på Great Ocean Drive og stop ved
utrolige Pink Lake og the Wind Farm.

Cape Le Grand
Der er få steder i Australien hvor kænguruer slikker sol
på stranden, men i Cape Le Grand National Park, er dette
bare et af mange uforglemmelige syn, I kan opleve. Lucky
Bay er nemlig hjemsted for en gruppe venlige kænguruer,
og her er mulighed for at oplevelse disse unikke dyr på
virkelig tæt hold. Nationalparken byder også på
fantastiske muligheder for at svømme, fiske, gå på tur i
bushen, og campere. Cape Le Grand er landskabsmæssigt
spændende og varierer fra massive granitblokke til
ferskvandpools og kridhvide strande med udsigt over de
nærliggende øer.

Dag 11: Esperance - Wave
Rock (382 km)
I dag går turen fra Esperance til Wave Rock, og eftersom
det er en relativt lang strækning, anbefales det at starte
tidligt.

Wave Rock
Wave Rock er en naturlig kalkstenformation som ligner
en bølge. Denne stenbølge er omkring 15 meter høj og
110 meter lang og er over 27 millioner år gammel. I
nærheden, ved Bates Cave, kan man finde mange gamle
aboriginske hulemalerier som er en oplevelse værd.
Stenen ligger i naturreservatet Hyden Wildlife Park.

Dag 12: Wave Rock -
Cervantes (521 km)
I dag har I en lang strækning foran jer, når I kører fra
Wave Rock til Cervantes.

Cervantes
Med en population på omkring 500 mennesker, er denne
lille fiskelandsby et hyggeligt sted at besøge. Dette er
også indgangsporten til Namburg National Park som
huser the Pinnacles - et ørkenområde med kalkstensøjler
som stikker op af sandet. Syd for byen ligger Lake Thetis
som er en saltsø med mange marine-fossiler.

Dag 13: Cervantes
I har en hel dag i Cervantes, og det anbefales at I tager
turen til Nambung National Park. Brug dagen på at
udforske og opleve disse utrolige og uforglemmelige



Fantastiske stenformationer i Nambung National Park
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kalkstensøjler, og hvis I føler jer ekstra eventyrlystne,
kan I prøve en omgang sandboarding.

Udover de fantastiske stensøjler, huser nationalparken
også Western-Grey kænguruer. Hvis man kommer tidligt
til parken kan man opleve, at de græsser i vegetationen i
parken. Da de er relativt vant til mennesker kan I, hvis I
er varsomme, komme relativt tæt på dem. Ud over
kænguruer finder man fugle som Bausin's sorte kakaduer
og emuer, og reptiler som bobtails, gouldvaran og
teppepytoner.

Dag 14: Cervantes -
Geraldton (222 km)
I dag går turen videre fra Cervantes til Geraldton via
Greenough.

Geraldton
Som hovedhavn og centrum af midt-vest regionen af
Australien, har Geraldton en central rolle på vestkysten.
Byen er også en populær turistdestination og er kendt
for sit gode og solrige klima såvel som smukke
omgivelser. Det er fundet bevis på, at der har boet
mennesker i dette område i over 40.000 år, og
aboriginerne som boede i dette område var kendt som
'yamatji- og wajarri- folket'. Aboriginerne hjalp også de
første europæiske bosættere, som kom i 1800-tallet,

med at finde permanente vandkilder.

Dag 15: Geraldton -
Kalbarri (155 km)
I dag går turen videre mod nord, når I kører mod Kalbarri.
I rejser langs North West Costal Highway til Kalbarri
National Park og det anbefales, at I stopper i
nationalparken såvel som i Murchison River. I rejser
herefter videre til Kalbarri, som er en hyggelig
kystlandsby placeret ved udmundingen af Murchison
River.

Kalbarri
Kalbarri er opkaldt efter en lokal aboriginsk mand fra
Murchison-stammen og er i dag en populær fiske- og
turistdestination. Området har været beboet af
aboriginere i tusindvis af år, og de har en drømmehistorie
om regnbueslangen som dannede Murchisonfloden, da
hun kom fra indlandet til kysten. Europæerne kom
allerede til området i starten af 1700-tallet, men det var
ikke før 1950-tallet, at byen officielt blev grundlagt.

Dag 16: Kalbarri - Monkey
Mia (399 km)



Fra stranden Cable Beach i Broome
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I dag går turen videre nordpå fra Kalbarri mod området
Shark Bay World Heritage Area og Monkey Mia på the
North West Coastal Highway. Det er en relativt lang
strækning som venter, og det anbefales derfor at I
starter tidligt.

Når I nærmer jer Shark Bay anbefaler vi at I tager turen
til Hamelin Pool og ser de levende stromatolitter. Vi
anbefaler også, at I tager jer tid til at besøge den utrolige
110 kilometer lange Shell Beach, som er en strand
bestående af milliarder af små hvide skaller. Stop også i
Eagle Bluff og nyd en fænomenal udsigt, inden I
ankommer Monkey Mia.

Monkey Mia
Det er antaget, at dette usædvanlige navn på denne lille
by stammer fra en kombination af det aboriginske udtryk
for hjem, og at 'monkey'-delen enten kommer fra et skib
som besøgte området eller fra de malaysiske
perlefarmere som arbejdede her i 1850-tallet og havde
aber som kæledyr. Men selv om det er et omdiskuteret
navn, er Monkey Mia bedst kendt for delfinene som
kommer helt op til stranden for at blive fodret såvel som
det nærliggende område Shark Bay.

Dag 17: Monkey Mia
I dag har I en hel dag til at slappe af i de skønne
omgivelser ved Monkey Mia. Det anbefales, at I besøger
delfinerne som dagligt bliver fodret ved stranden, og

ellers bare nyder de utrolige strande her i området.

Ønsker I at udforske mere, er det muligt at booke
sejlture som tager jer med ud på havet for at se søkøer,
og observere hvordan de græsser af søgræsset under
vandet. Vi anbefaler også et solnedgangscruise på the
Shotover catamaran.

Dag 18: Monkey Mia -
Carnavon (352 km)
I dag går turen videre nordpå langs the North West
Coastal Highway mod Carnarvon.

Carnarvon
Beliggende ved udmundingen af Gascoyneelva ved Det
indiske hav, er Carnarvon det kommercielle centrum for
den lukrative Gasconyeelva. Byen blev grundlagt som
koloni i 1883 og har i dag i underkanten af 4500
innbyggere. I 1960-tallet etablerede NASA en
sporings-central for satellitter og et
kommunikations-center for Apolloprojektet.

Dag 19: Carnavon -
Exmouth (364 km)



Se søde koalaer
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I dag går turen videre nordpå fra Carnarvon mod Coral
Bay og passerer Minilya Roadhouse. Coral Bay er
indgangsporten til det fantastiske koralrev, Ningaloo
Reef, og huser Ningaloo Marine Park med en undervands
observeringsplatform. Det rige og farverige koralrev er
et skønt sted for snorkling og dykning, og kan måle sig
med det mere velkendte Great Barrier Reef, som ligger
på vestkysten. I rejser videre til havnebyen Exmouth,
hvor I skal være de næste par nætter.

Exmouth
Beliggende ved bredden af floden Exe er Exmouth, den
vestlige indgangsport til the Jurassic Coast. Det har
været en populær feriedestination siden 1700-tallet, og
er det ældste feriested i Devon. Med sin lange, gyldne
sandstrand og naturlige pool er det virkelig et
ferieparadis for familier med børn. I dag er det også et
populært sted for mere aktiv vandsport som windsurfing,
kajak og kitesurfing.

Dag 20: Exmouth
I dag har I en hel dag til at nyde Exmouth og de storslåede
omgivelser. Det anbefales, at I udforsker de fantastiske
koralrev, samt de flotte strande og kystlinjen området
har at byde på.

Dag 21: Exmouth - Karijini
(658 km)
I dag venter turens længste strækning i bil, og da den er
over 650 kilometer lang, anbefales det at I starter tidligt.
Vi anbefaler også at I fylder benzin på bilen, inden I
forlader Coral Bay. I kører på the Great Northern
Highway, som på et tidspunkt vender mod havet og
indlands, og tager jer til Karijini National Park.

Karijini National Park er et enormt vildmarksområde i
Hamersley Range i det vestlige Australien. I den nordlige
del af nationalparken har man Oxer Lookout som har
udsigt over Weano Red, Hancock og Joffre kløfterne. På
kanten af Weano Gorge kan man følge en tursti som går
til Handrail Pool. I den østlige del af parken ligger de røde
sten i Dales Gore og kaskaderne af Fortescue Falls. Det
unikke dyreliv her inkluderer den australske duehøg.

Dag 22: Karijini National
Park
I dag har I en hel dag til at udforske den spændende
nationalpark Karijini. Gå på tur og udforsk de slyngende
kløfter, bad i de krystalklare ferskvandpools og nyd synet
af de storslåede vandfald.



Se fantastiske stenformationer
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Dag 23: Karijini - Port
Hedland (316 km)
I dag går turen videre mod Port Hedland, og I kører via
den lille by Roebourne. Byen var engang regionens
administrative centrum, men i dag er befolkningstallet
under 1500, og derfor er den havnet i skyggen af andre
større og mere indflydelsesrige byer. I fortsætter til Port
Hedland som er indgangsporten til Australiens massive
jernåre og er et vigtigt eksportsted for regionen Pilbara.

Dag 24: Port Hedland -
Broome (604 km)
I dag venter endnu en lang køretur - denne gang på over
600 kilometer, og det anbefales, at I starter tidligt. I kører
på Great Northern Highway, parallelt med det Indiske
Hav og 'Eighty-Mile Beach', som tager jer gennem Great
Sandy Desert. I ankommer til Broome, som er kendt for
sine naturskønhed, smukke strande og det nydelige,
glitrende Indiske Hav.

Dag 25: Afrejse fra
Broome
I dag afleverer I jeres køretøj og finder vej til lufthavnen
hvorfra rejsen tilbage til Danmark begynder.

Dag 26: Ankomst
Danmark
I dag lander I i Danmark, og et fantastisk og
uforglemmeligt eventyr er slut for denne gang.

/oceanien/australien/broome


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)

Standard
34.298,00 DKK

Premium
43.898,00 DKK

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

Standard
37.398,00 DKK

Premium
46.998,00 DKK

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

Standard
34.298,00 DKK

Premium
43.698,00 DKK

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

Apollo 4WD Adventure Camper
39.698,00 DKK

RedSands Premium 4WD Camper
41.098,00 DKK

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

Apollo 4WD Adventure Camper
47.998,00 DKK

RedSands Premium 4WD Camper
47.298,00 DKK

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

Apollo 4WD Adventure Camper
43.498,00 DKK

RedSands Premium 4WD Camper
41.098,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Perth inkl. skatter og afgifter
22 nætter på hotel
21 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
Fly Broome - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
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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 flyrejsen:

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

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Perth inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel i Perth
21 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Fly Broome - 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
Læs mere om RedSands Campers

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
/oversigt-over-redsands-autocampere-i-australien
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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
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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                

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/kor-selv-ferie-i-det-vestlige-australien-76864?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/kor-selv-ferie-i-det-vestlige-australien-76864%3E

