Sydney, Melbourne og kør-selv
ferie på Tasmanien

Dette spændende eventyr tager jer med på en rundtur på
uforglemmelige Tasmanien og byder på fantastiske storby- og
naturoplevelser i bl.a. Sydney, Melbourne og omegn.
I starter turen med at opleve det pulserende liv i Sydney og den
utrolige natur i det UNESCO-fredede landskabe Blue Mountains.
Turen går herefter videre til Tasmanien, hvor I kører selv - enten
i bil eller autocamper - til hyggelige byer, spektakulære
nationalparker, mindeværdige strande og fantastisk flora og
fauna. Turen afsluttes i kulturelle Melbourne, hvorfra I vil opleve
Great Ocean Road og et reservat, hvor I vil komme helt tæt på
både koalaer og kænguruer.

19 dage
Fra-pris pr. person i kr.

31.598,-

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.

Se den spektakulære storby Sydney
Gå i de UNESCO-fredede bjerge Blue Mountains
Kør selv på nydelige Tasmanien
Oplev nationalparkerne Cradle Mountain National
Park & Freycinet National Park
Besøg kulturelle og spændende Melbourne
Great Ocean Road og de 12 apostle
Kom tæt på Australiens berømte dyreliv - koalaer og
kænguruer
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse Danmark
I dag går turen fra Danmark og mod det fantastiske land
Down Under - Australien. I har en mellemlanding på
vejen og ankommer til Sydney i morgen, hvor jeres
eventyr for alvor begynder.

Dag 2: Ankomst Sydney
I ankommer til Sydney i dag, og når I har tjekket ind på
hotellet og gjort jer bekendt med de nye omgivelser, har I
hele resten af dagen på egen hånd. Brug tiden på at
slappe af efter den lange flyrejse, eller gå på opdagelse i
det pulserende byliv i er landet midt i.
Sydney

Australien, netop her i Sydney, begyndte briterne nemlig
at sende straffefanger til stedet. Men med tiden vandt
fangerne mere og mere frihed, alt imens de arbejdede
med at bygge byen Sydney. I dag er byen mere kendt for
sit smukke som er tegnet af den danske arkitekt Jørn
Utzon i 1957. Byen har mange spændende bydele og en
uroligt smuk omegn, så det er bare om at glæde sig til
jeres ophold her.

Dag 3: Sydney
I dag vågner I op til Sydneys pulserende byliv og efter I
har fået jer et godt morgenmåltid på hotellet, er det tid til
at gøre jer klar til en aktiv dag fuld af spændende
aktiviteter på en arrangeret udflugt.
Cykel-Sightseeing i Sydney

Sydney er Australiens største by og hovedstaden i New
South Wales regionen. Byen bygger oprindelig på en lidt
dyster historie. Efter James Cook satte sine ben i
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I møder op ved 30 Harrington Street ved The Rocks, hvor
I starter jeres Bonanza Bike Tour - en fire timers guidet
cykeltur rundt i Sydney, hvor I kommer til at opleve byen
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Oplev fantastiske Freycinet National Park, Tasmanien

på nært hold. Sammen med guiden cykler I nemlig rundt
og oplever en lang række seværdigheder helt tæt på.
Guiden vil ligeledes give jer grundig information og de
forskellige steder undervejs, så I får mest muligt ud af
besøgene.
I kommer rundt 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 gør I et stop ved en hyggelig pub, hvor
der bliver tid til lidt afslapning og en forfriskning.
Efter cykelturen har I resten af dagen på egen hånd, til fx
at vende tilbage til et af de steder, I gerne ville have brugt
lidt ekstra tid på under udflugten.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Dag 4: Blue Mountains
I dag venter en fortryllende dagsudflugt ind i landet til
det naturskønne Blue Mountains. Dette
UNESCO-beskyttede område er er helt unikt og noget I
sent vil glemme. På turen vil I besøge afsides
udsigtspunkter og lære en masse om regionens historie
såvel som flora og fauna, ligesom I vil komme på en helt
fantastiske vandretur.
Dagsudflugt til Blue Mountains
Første stop på turen er ved Calmsey Hill. Her besøger I
en gård midt i dette fantastiske bush-område nær
Sydney, og hvis I ankommer tidligt om morgenen, kan I
være så heldige at nyde morgenteen i selskab med både
kænguruer og koalaer.
Turen går videre langs kringlede og smalle veje, hvor I vil
have en spektakulær udsigt over Jamison-dalen, inden I
ankommer til Eaglehawk Lookout. Udsigten her er
prangende og I vil kunne nyde synet af de tre bjerge,
kendt som De Tre Søstre, alt imens I får fortalt den
aboriginske legende om, hvordan søstrene blev
forstenet.
Når I herefter ankommer til Evans Lookout, får I
udleveret frokost og instruktioner til en fortryllende
vandretur i Blue Mountains. Dette er uden tvivl en af de
smukkeste vandreture i området, som tager jer over
bjergryggene og ned i dalene til I ankommer til Govett's
Leap. I vil, under hele vandreturen have udsigt over
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Fantastiske Blue Mountains

Grose Valley, som er Australiens svar på Grand Canyon,
og det storslåede 180 meter høje vandfald.
Efter vandreturen fortsætter udflugten og I gør et sidste
stop i den fantastiske Mr. Tomah botaniske have for at
nyde udsigten over Sydney, inden I returnerer til hotellet.
Når dette bombardement af vidunderlige
naturoplevelser er slut, har I resten af dagen på egen
hånd.

Dag 5: Sydney - Hobart
I dag forlader I Sydney og drager mod Hobart, hvor jeres
oplevelsesrige Tasmanske kør-selv eventyr begynder.
Ved ankomst til Hobart henter I bilen, og har herefter
resten af dagen til at slappe af og nyde de nye og
spændende omgivelser.
Hobart
Hobart er hovedstaden og den mest befolkede by i
delstaten Tasmanien. Byen er bedst kendt som den
næstældste by i Australien (næst efter Sydney), og bærer
stærkt præg af koloniseringstiden med sin
karakteristiske arkitektur og naturlige charme.
Hobart blev grundlagt i 1803, som en koloni for
straffefanger, da beliggenheden ved Derwent River gav
gode havne- og indsejlingsforhold. Byen voksede hurtigt i
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1800-tallet, og etableringen af vandkræftværker gav
byen ny vækst i 1900-tallet, dog ikke i ligeså højt tempo
som andre byer i Australien. Den gamle bydel, Battery
Point, rummer mange eksempler på den tidligere
kolonitids arkitektur, og det er også her, man finder
centrum for Australiens Antarktisforskning.

Dag 6: Hobart - Strahan
(300 km)
I dag begynder jeres bilferie på Tasmanien for alvor, når I
begiver jer ud på den første strækning. Da der er en
relativ lang en af slagsen, vil det være en god idé at starte
tidligt, for at få så mange oplevelser med undervejs som
muligt.
I kører fra Hobart og via New Norfolk på Lyall
motorvejen - en spektakulær vej gennem hjertet af
Tasmanien til Strahan. I fortsætter videre gennem
Franklin-Gordon Wild Rivers National Park. Dette er et
oplagt sted, at gøre jeres første stop, da der er masser af
muligheder for skønne udflugter her, og I behøver ikke gå
mange meter før I er omgivet af regnskov, vandfald og
fantastiske udsigter.
Efter dette stop fortsættes turen med et stop i
Queenstown, som er omgivet af uforglemmelige bjerge.
Her kan I strække benene og nyde de naturskønne
omgivelser. Vil I opleve byens allerbedste udsigt, skal I
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Operahuset i Sydney

tage turen til Spion Kop Lookout midt i byen.
Efter et berigende stop i Queenstown, går turen nu
videre til jeres endelige destination for dagen, nemlig den
stille by Strahan, hvor I kan nyde resten af eftermiddagen
og aftenen.

Dag 7: Strahan - Cradle
Mountain National Park
(138 km)
I dag lægger I Strahan bag jer og kører videre mod Cradle
Mountain National Park.

Strahan
Byen lever i dag hovedsageligt at turisme, men Strahan
var tidligere hen en relativ travl havneby grundet den
omfattende træ- og mineindustri i området. Frem til
1977 hed byen Long Bay eller Regatta Point, men blev
herefter opkaldt efter øens daværende guvernør, Sir
George Cumine Strahan. Byens centrale punkt er havnen
fortsat Macquarie.
Byens indtægtskilde er som sagt turismen, hovedsageligt
mere aktivitetsbaserede oplevelser, som blandt andet
jet-boarding på King River, flodkrydstogt på Gordon
River og sandsurfing ved Henty Sand Dunes - det største
sanddyneområde på Tasmanien.
I Strahan finder I også spor efter den engelske kolonitid,
da Sarah Island udfor kysten stadig rummer et af
briternes dystre fængsler. Fangerne her blev blandt
andet brugt som arbejdskraft i træindustrien, og foretog
hver dag den farefulde rotur fra øen ind til fastlandet og
tilbage. En gåtur ved byens hoved strøg er desuden en
god måde at få et godt indtryk af byens historie, hvis man
er interesseret i denne.
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Ønsker I en ekstra udflugt, inden I forlader Strahan i dag,
er der mulighed for et flodkrydstogt på Gordon River her
til morgen fra kl. 09:00 - 14:00.
Med eller uden flodkrydstogt i minderygsækken går
turen nu videre nordpå til Zeenhan, som i starten af
1900-tallet var en blomstrende mineby, inden I
ankommer til dagens endelige destination.
Cradle Mountain National Park
Som en af de ældste nationalparker på Tasmanien har
Cradle Mountain meget at byde på: Her venter høje og
robuste klipper, dybe kløfter, krystalklare floder,
mørkeblå ferskvandssøer og ægte vildmark. Parken
huser desuden en helt unik tempereret regnskov, hvor
nogle af verdens ældste træer og planter befinder sig,
foruden et rigt dyreliv. I kan blandt andet opleve
wombats, tasmanian pademelon wallabies og brush-tail
pungrotter. Er man ude om aftenen, kan man endda være
heldig at få øje på den tasmanske djævel.
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Smuk udsigt i Freycinet National Park

Dag 8: Cradle Mountain
National Park

en kort omvej og prøve nogle af de lokale
gourmetoplevelser som fx den lokale honning. Besøg
også osteproducenter og en hindbærgård, inden I vender
snuden mod dagens endelige destination.

I dag har i en hel dag til at udforske den smukke natur i
Cradle Mountain. Her er masser af muligheder for at gå
på tur og udforske denne fantastiske nationalparks
mange vidunder. Ved Dove Lake vil I opleve en fantastisk
udsigt over bjerget parken er opkaldt efter, Cradle
Mountain - husk at lade batteriet op på kameraet eller
telefonen! Der er en stor sandsynlighed for, at I får øje på
nogle Bennetts wallabies, myrepindsvin og de små
pungdyr, pademelons.

Launceston

Dag 9: Cradle Mountain
National Park Launceston (141 km)
I dag går turen fra Cradle Mountain og østover mod
Launcheston. Undervejs venter der spændende
oplevelser i Mole Creek og Marakoopa Cave.
På vej til Mole Creek besøger I Marakoopa Cave - en
fugtig grotte med to undergrundstrømme, hvor I kan
opleve det spektakulære syn af sankthansorme
(glow-worms) der lyser i mørket. Herefter fortsætter i
østover mod Deloraine, hvor I har mulighed for at tage
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Byen, som også er kendt som Garden City, er en af
Australiens ældste byer og den næststørste by på
Tasmanien efter Hobart. Her vil i se mange historiske
bygninger fra 1800-tallet og det tidlige 1900-tal. Byen
ligger godt puttet som en rede i det kuperede område, og
er mødestedet for floderne Tamar, North Esk og South
Esk. Der er bestemt ikke mangel på naturskønhed i
området, og bare 10 minutter fra byens centrum finder I
det spektakulære Cataract Gorge. Her rammer de
næsten vertikale klipper flodbredden af South Esk River,
hvor den moder Tamar River, og er uden tvivl et
fantastisk syn.

Dag 10: Launceston - St.
Helens (160 km)
I dag går turen fra Launceston og nordøst på mod St.
Helens.
På vejen skal I blandt andet opleve Scottsdale, som er
anset som midtpunktet i nordøst og har de rigeste landog skovbrugsområder på hele Tasmanien. Når i befinder
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Tasmansk djævel

jer i dette område, bør I tage forbi St. Columbia Falls, som
ligger tæt på Pyengana, og prøve den lokale ost. Fortsæt
herefter videre til dagens endelige mål.

National Park.

St. Helens

Omringet af rosa granitbjerge, hvide sandstrande og
krystalklart vand finder I nationalparken Freycinet, som
har fået stemplet som en af de smukkeste nationalparker
på Tasmanien. Freycinet er en halvø på Tasmaniens
østkyst. Kyststrækningen her er især kendt for sine
smukke og varierede natur, samt små hyggelige byer,
som hovedsageligt stammer fra 1800-tallet, hvor
Tasmanien var kendt for hvalfangst. Flere steder langs
kysten findes også unikke sælkolonier, og i Freycinet kan
man endda være heldig, at få øje på små pingviner langs
stranden.

Denne lille charmerende havneby er kendt for sine
crepes, flyndere og kammuslinger. Byen kan desuden
pryde sig af nogle nydelige strande i The Gardens og Bay
of Fire Coastal Reserves, som ligger i nærheden af
Binalong Bay.
Resten af eftermiddagen og aftenen har I på egen hånd,
til at nyde det skønne område.

Dag 11: St. Helens Freycinet National Park
(108 km)
I dag rejser I videre ind i landet og sydpå til Freycinet
National Park.
På vejen dertil passerer i landsbyerne Scamander og St.
Mary's, inden I gør et stop ved Elephant Pass, hvor I bør
prøve deres fantastiske pandekager. Ønsker I at køre
langs havet, kan I tage kystvejen fra Falmount til Chain of
Lagoons. Stop ved ferieparadiset Bicheno, inden I
fortsætter sydpå gennem Coles Bay til Freycinet
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Freycinet National Park

Freycinet er nok alligevel mest kendt for Wineglass Bay,
som navnet antyder, er det en bugt formet som et
vinglas. Bugten huser desuden en dejlig strand. De fleste
besøgende bevæger sig op i højden for at opleve den
fantastiske panoramaudsigt over bugten og resten af
nationalparken, så det kan anbefales, at hoppe i det
behagelige fodtøj og gå en tur op til Wineglass Bay
Lookout.
Skulle den spektakulære natur ikke være nok i sig selv,
kan man i parken også både snorkle i turkise oaser,
rappelle ned af de mange bjergsider eller ro i kajak side
om side med delfiner i Honeymoon Bay.
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Cradle Mountain National Park

Dag 12: Freycinet National
Park
I dag har I hele dagen til at nyde den smukke og
fortryllende nationalpark Freycinet. Parken er, sammen
med Cradle Mountain National Park, den ældste
nationalpark på Tasmanien og blev grundlagt tilbage i
1916.
Med en spændende og indholdsrig flora og fauna, er
oplevelserne i dette område varierede, og der er noget
for enhver smag. Der er utallige muligheder for
vandreture i varierende længde og sværhedsgrad - alle
med helt utrolige naturoplevelser undervejs. Der er også
mulighed for at ro i kajak og tage på organiserede
udflugter til forskellige strande i området. Ønsker I
aktiviteter i et mere roligt tempo, kan vi anbefale en
slentretur langs de mange smukke strande, en
svømmetur i det klare vand eller bare fiske, se på fugle og
nyde det spændende dyreliv.

Dag 13: Freycinet National
Park - Hobart (185 km)
I dag går turen fra Freycinet National Park og tilbage
mod Hobart. Det anbefales at komme tidligt ud af
fjerene, så I kan nå et par interessante stop på vejen. Det
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kan blandt andet anbefales at stoppe i nærheden af
Swansea og besøge de lokale bær- og vingårde. Herefter
krydser I Deerwent River og kører på den tasmanske
motorvej til Hobart. Hvis tiden tillader det, kan I også
køre via den historiske landsby Richmond, som huser
mange skatte fra Tasmaniens kolonihistorie.
Ved ankomst til Hobart, har I resten af dagen til at nyde
den sidste dag på Tasmanien, inden turen går tilbage til
fastlandet og I skal besøge Melbourne.

Dag 14: Hobart Melbourne
I dag er den uforglemmelige bilferie på Tasmanien slut,
når I afleverer bilen og rejser tilbage til Australiens
fastland. Denne gang går turen til den sprudlende by
Melbourne, hvor endnu flere eventyr og oplevelser
venter. Efter I er ankommet til Melbourne og har tjekket
ind på hotellet, har I resten af dagen på egen hånd.
Melbourne
Med næsten 5 millioner indbyggere er Melbourne
Australiens næst største by. Melbourne ligger flot ud til
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
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Wineglass Bay, Freycinet National Park

steder.

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

Centrum af Melbourne er relativt let at få overblik over,
med sit nærmest gitterformede vejmønster. Melbourne
er en af verdens største byer i udstrækning, og en af de
nemmeste måder at komme rundt til de mange bydele, er
med den ikoniske sporvogn, der pryder gadebilledet.

Dag 15-16: Melbourne
I dag er der organiseret en guidet sightseeing til fods som
starter med en inkluderet morgente. Herefter vil I
spadsere gennem Melbournes hyggelige sidegader, og få
en førstehåndsoplevelse af hvad de lokale elsker mest
ved byen. Oplev blandt andet små spændende
lokalbutikker, specielle og unikke caféer, selvstændige
designere, gadekunst, smuk arkitektur og de spændende
historier der fylder gaderne. Her er det bare om at suge
kunstnerområdets kreative energi og unikke stemning til
sig. Guiden vil give jer et fantastisk indblik i dette
område, og turen giver en gylden mulighed for at vende
tilbage til favoritstedet senere på aftenen. Den guidede
tur slutter omkring kl. 13:00, og har resten af dagen på
egen hånd.
Hvis I ønsker at udforske Melbourne yderligere, kan vi
anbefale at I tager turen til:
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Shrine of Remembrance - et enormt
krigsmonument som hædrer de australske faldne
soldater, og ligger lige ved St. Kilda Road.
Monumentet ligger på et højdedrag med en smuk
udsigt over byen.
Royal Botanic Gardens - I tilknytning til
monumentet ligger en af Melbournes mange
smukke parker, som nogle 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.
Victoria Market - I Victoria Parade finder man
byens største marked.
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Storslåede Freycinet National Park

Dag 17: Great Ocean Road
I dag skal I opleve Great Ocean Road og de berømte 12
Apostle uden at havne midt i strømmen af turister. I
tager turen omvendt og starter i den anden ende end
man plejer. Selv om turen laves bagvendt, kommer I ikke
til at gå glip af noget som helst.
I rejser ind i landet via Colac og når Shipwreck Coast for
at se det utrolige og uforglemmelige stenformationer; de
12 Apostle og Loch Ard Gorge, inden frokost. Dette stop
byder på nogle fantastiske fotomuligheder - så sørg for at
have telefoner og kameraer klar. Næste stop er
udsigtsposten på London Bridge, som er det ideelle sted
at nyde synet af Sydhavet og den berømte, kollapsede
stenbuegang. Udforsk Australiens mest spektakulære
kystruter som trækker sig 242 kilometer med beskyttet,
smuk natur, dramatiske klipper, frodige regnskove,
fantastiske surf strande og Memorial Arch. Få øje på
nogle koalaer mens solen går ned bag bjergene, inden I
returnerer til Melbourne.

ankommer i morgen.

Dag 19: Ankomst
Danmark
I ankommer til Danmark og er det kun tilbage, at fordøje
det indholdsrige og spændende australske eventyr, I
netop har lagt bag jer.

Dag 18: Hjemrejse fra
Melbourne
Efter en indholdsrig tur til Tasmanien, Sydney og
Melbourne er eventyret slut for denne gang. I tjekker ud,
tager til lufthavnen og rejser hjem mod Danmark, hvor I
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Priser og afgange
Rejseperiode September - marts - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
31.998,00 DKK

Rejseperiode April - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
31.598,00 DKK

Rejseperiode Maj - juni - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
31.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
34.398,00 DKK

Rejseperiode September - marts - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo
39.598,00 DKK

Rejseperiode April - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)
Apollo
39.298,00 DKK

Rejseperiode Maj - juni - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo
38.998,00 DKK
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Rejseperiode Juli - august - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Apollo
42.898,00 DKK

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Sydney
Sightseeingtur på cykel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Hobart inkl. skatter og afgifter
10 nætter på hotel i Tasmanien
9 dages leje af bil på Tasmanien, inkl. fri km og forsikringer
Fly Hobart - Melbourne inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Melbourne
Sightseeing i Melbourne til fods
Heldagstur på Great Ocean Road
Fly Melbourne - 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 flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 15.800 per person
Business Class: fra kr. 36.700 per person

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Hobart inkl. skatter og afgifter
1 nat på hotel i Hobart
9 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Fly Hobart - Melbourne inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel i Melbourne
Sightseeing i Melbourne til fods
Heldagstur på Great Ocean Road
Fly Melbourne - Danmark inkl. skatter og afgifter

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

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

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

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

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Ring 65 65 65 65

www.benns.dk

