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Tag med på en rundrejse i det sydlige og centrale Australien,
hvor alt kører på skinner, bogstavelig talt. Storbyoplevelser og
natur- og kulturoplevelserne bindes sammen af en togrejse med
to legendariske tog: The Indian Pacific og The Ghan. En rejse
der komplementerer Australiens unikke kombination af urgammel
kultur og unik flora, fauna og det moderne og kosmopolitisk
univers med nutidige, ikoniske landemærker.
Rejsen begynder i Sydney med dens enorme udbud af kultur,
historie, blændende arkitektur og attraktioner. Toget, Indian
Pacific, tager jer til det sydlige Australien, hvor Adelaide og
dyreparadiset Kangaroo Island venter jer. The Ghan tager jer
gennem outbacken og sikkert til the Top End med Darwin og
Kakadu nationalparken.

Besøg Jørn Utzons operahus i Sydney

Tag Indian Pacific-toget fra Sydney til Adelaide

Nyd god mad og vine i Adelaides kulinariske
legeplads

Kom på Kangaroo Island helt tæt på Australiens
dyreliv

Stig ombord på The Ghan-toget fra Adelaide til
Darwin

Stå under vandfald og svøm i billabongs i Kakadu
National Park

Se urgamle hulemalerier ved Ubirr og Nourlangie
Rock



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

Dag 1: Afrejse Danmark -
Sydney
Der er afrejse fra Danmark. I flyver mod Sydney med en
mellemlanding undervejs.

Dag 2: Ankomst til Sydney
I ankommer til Australiens største by Sydney, hvor I nu
skal tilbringe de første 3 dage af jeres australske eventyr.
Når bagagen er modtaget, går turen direkte til jeres hotel
i Sydney. I kommer selv fra lufthavnen til jeres hotel.

Sydney

Sydney ligger i delstaten New South Wales og er en af
verdens smukkest beliggende byer. Byens absolutte
attraktion er det betagende operahus, som er tegnet af
den danske arkitekt, Jørn Utzon, i 1957.

Når I betragter den smukt anlagte by idag, kan det være
svært at forestille sig den historie som byen gemmer på.
James Cook gik i land i Australien ved Sydney, og kort tid
efter begyndte englænderne at sende fanger og
kriminelle til området, som James Cook beskrev som et
ganske naturligt sted at anlægge en havn. Fangerne fik
lidt efter lidt mere frihed, mens de medvirkede til at
opbygge Sydney. De "kriminelle" endte med at blive
rygraden i den australske ånd og nation.

I umiddelbar nærhed af Sydney Opera House rejser den
prægtige Harbour Bridge sig. Et bygningsmæssigt
mesterværk i sig selv og visuelt et fantastisk syn.
Harbour Bridge er efterhånden udødeliggjort verden
over nytårsaften, hvor Sydney sætter alle sejl til i stor og
pompøs nytårsfejring.

Dag 3-4: Sydney
I har nu nogle dage til at gå på opdagelse i Sydney og evt.



Platinum Club Lounge - Ombord på The Ghan
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tage på ture i området. Nyde de forskellige bydele, den
skønne havnefront samt den smukke botaniske have,
hvorfra der er en enestående udsigt til operahuset. I kan
også vælge at tage en udflugt til de smukke Blue
Mountains.

The Rocks
The Rocks, som området mellem Sydney Opera House og
Harbour Bridge kaldes, er Sydneys ældste og historiske
område. I dette område finder I nogle af de oprindelige
huse, fra dengang de første skibe med britiske
straffefanger ankom i året 1788. Et ganske hyggeligt
område med pubber og hoteller. Ganske nær dette
område, blot på den anden side af vejen der går over
Harbour Bridge, ligger Millers Point og Sydney
Observatory. I sig selv et virkeligt smukt sted med en
blændende udsigt til Harbour Bridge. I samme område
finder I en række af de gamle havneområder, som i dag er
fuldstændig renoverede og tjener dels som mondæne
boliger og dels som et område med masser af caféer og
restauranter. Et utroligt spændende og fascinerende
sted at gå rundt i på egen hånd.

Darling Harbour
Darling Harbour er et af Sydneys bedste
byfornyelsesprojekter. Dette område rummede engang
rustne jernbanespor og bolværker, men er nu fyldt med
museer, modebutikker og superlækre restauranter.
Området er opkaldt efter en tidligere guvernør af New
South Wales og tilbyder noget for alle. Her er offentlige
haveanlæg, restauranter, barer og hoteller samt vigtige
seværdigheder som Australiens nationale maritime

museum, Sea Life Sydney Aquarium og Wild Life Sydney
Zoo. Alt sammen forbundet af en skøn havnepromenade.
Der er fra Darling Harbour ikke langt til The Rocks,
Sydney Opera House og Circular Quay.

Royal Botanic Gardens
Byens grønne åndehul er den botaniske have - Royal
Botanic Gardens. En stor park nær operahuset med et
glimrende udsyn til den ikoniske bygning. Parken er en
næsten tropisk oase med palmer, eksotisk vegetation og
store, grønne plæner, hvor såvel lokale som turister
nyder de grønne omgivelser, den smukke udsigt og
stilheden.

Sydney er en helt utrolig charmerende by med et hav af
seværdigheder, som kan tage pusten fra enhver. I kan
opleve byen på mange måder, men at gå rundt er normalt
den måde, hvor I bedst kommer ind på livet af byen. Hvis
I har mod på det, så kan byen også opleves på en
cykeltur.

Mulige tilkøb
Sydney Classic Cycle Tour
Udflugt til Blue Mountains (World Heritage Site)
Captain's Dinner Cruise i Sydney Harbour

Dag 5: Sydney - Adelaide
med Indian Pacific-toget



Imponerende Uluru
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I dag er der afgang for en usædvanlig oplevelse. I skal
rejse med det legendariske tog, Indian Pacific, fra Sydney
til Adelaide, som er første del af den berømte togrejse,
der kan tage jer helt til Perth i det vestlige Australien.

Toget forlader Sydney kl. 15.00 og 24 timer senere
ankommer I til Adelaide.

Indian Pacific: Sydney - Adelaide

Landskabet vest for Sydney er domineret af
eukalyptusskov, landbrugsområder og nogle af landets
mere bjergrige egne f.eks. Flinders Ranges. På denne
strækning passeres også flere nationalparker. Denne
fantastiske togrejse kan nydes med enten GOLD eller
PLATINUM service

Indian Pacific Gold Service

Gold Service er en meget populær klasse ombord på
Indian Pacific, og ikke uden grund. Her får I jeres egen
private dag-/sovekabine med lækker mad og drikke
inkluderet i prisen. Masser af plads til at strække benene
og slappe af i intime omgivelser.

GOLD Fordele inkluderet:

Stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
All Inclusive spisning i Queen Adelaide Restaurant
All Inclusive australsk vin, øl, spiritus og soft drinks
All Inclusive 'Off Train' udflugter og korte stop

50 kg bagage pr. gæst

Indian Pacific Platinum Service

Platinum Service giver gæsterne den mest luksuriøse
transkontinentale oplevelse, som Australien kan tilbyde.
Med omgivelser i luksusklassen samt tilhørende fordele
er gæster sikret en oplevelse ud over det sædvanlige.

Det første der slår en når man stiger ombord og kommer
ind i kabinen er den megen plads, der er tilrådighed,
næsten dobbelt så stor som kabinen under Gold Service.
Om dagen konverteres kabinen til en behagelig lille
dagligstue med et bord og to ottomaner.

Platinum Fordele inkluderet:

Meget store kabiner med toilet og bad ensuite
All Inclusive spisning i den eksklusive Premium
Club Car
All Inclusive australsk vin, øl, spiritus og soft drinks
Dør der kan låses, stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
Store panoramavinduer
Gratis transfer til/fra hotel hvis man bor indenfor
en afstand af 50 km af terminalen
Morgenmad serveres i kabinen om det ønskes
Forfriskninger serveret i kabinen
75 kg bagage pr. gæst

For Gold og Platinum gæster er der inkluderet

/togrejse-med-indian-pacific-oplev-australien-i-tog


The Ghan
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morgenmad, 2-retters frokost og 3-retters middag,
drikkevarer som nævnt ovenfor i prisen.

Dag 6: Indian Pacific | Stop
i Broken Hill | Adelaide
Om morgenen ankommer toget til Broken Hill i det
vestlige New South Wales, lige på grænsen til South
Australia. Der bliver her tid til at strække benene og gå
en kort tur til Line Of Lode Lookout And Miners
Memorial.

Line Of Lode Lookout And Miners Memorial

Miners Memorial er en hyldest til de flere end 800
minearbejdere, der siden 1883, hvor minedriften
begyndte, er døde i deres arbejde i Broken Hill minerne.
Mindesmærket ligger på en 54 meter høj bakketop
kaldet Line of Lode Lookout, hvorfra der er en god udsigt
udover området, byen Broken Hill, den uendelige
outback og solen, der er på vej op i horisonten.

Den to-sidede Miners Memorial skulptur er åbent i
midten, hvor den besøgende kan gå igennem og se
navnene på de omkomne minearbejdere. Miners
Memorial er et vigtigt minde for byen og Broken Hills
minehistorie.

Trades Hall i Broken Hill

Hvis tiden tillader det, så kan I evt. besøge Trades Hall,
der ligger i en af de første gader i byen. Den storslåede
Trades Hall er uden tvivl byens smukkeste og historisk,
mest betydningsfulde bygning. Der er tale om et
fantastisk eksempel på victoriansk arkitektur. Den
smukke bygning var hovedkvarteret for Broken Hills
kamp for bedre vilkår for minearbejderne.
Fagforeningsfolk kæmpede længe og hårdt for at
forbedre arbejdsforholdene i minerne, og den første
store succes kom i 1920, da de blev "first movers" i
Australien for en 35-timers uge for mine-arbejdere.

I ankommer efter planen til Adelaide kl. 15.00. Har I købt
Platinum service på Indian Pacific er der transfer til jeres
valgte hotel i Adelaide. Ellers er transporten til jeres
valgte hotel for egen regning. Resten af dagen er på egen
hånd.

Dag 7: Adelaide -
Kangaroo Island
I bliver hentet på jeres hotel af Kangaroo Island Sealink
og jeres 2 dages eventyr kan begynde. Minibussen kører
jer gennem det smukke landskab til Cape Jervis, hvor
færgen venter. Der er 45 min. sejlads til Kangaroo Island,
hvor jeres guide og bussen venter på kajen for at tage
imod jer.

Såfremt vejret og tiden er med jer får I fra starten en
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chance for at gå langs en af øens allerbedste strande.
Hvis ikke, vil første officielle stop på turen være ved
Clifford's Honey Farm, hvor I får en grundig introduktion
til produktion af honnning og honningbaserede
produkter som f.eks. honningis.

Det nærmer sig efterhånden frokosttid og den dejlige
2-retters måltid nydes på den dejlige Vivonne Bay Bistro
nær Seal Bay. Efter frokosten besøger i Seal Bay og får en
guidet tur i bugten, hvis særkende er den store koloni af
den vilde og sjældne australske søløve. Senere på
eftermiddag får I en opvisning på Raptor Domain, hvor
rovfugle viser deres færdigheder i luften i et
fascinerende show.

Dyreoplevelserne fortsætter i Kingscote, hvor I ser
pelikanerne blive fodret og hører nærmere om de
vidunderlige dyr. Herefter tager bussen jer til jeres valgte
hotel.

Dagens højdepunkter:

Clifford Honey Farm
Seal Bay med vilde søløver
Kingscote med pelikaner

Dag 8: Kangaroo Island -
Adelaide
I afhentes om morgenen på jeres valgte hotel.
Andendagen af jeres Kangaroo Island eventyr begynder
med et besøg ved Emu Ridge Eucalyptus Distillery. En
interesant og anderledes virksomhed, der laver deres
eucalyptus produkter udfra bæredygtige principper. I
smager lidt på de forskellige produkter.

Efter den lille smagsprøve her går turen videre til
Kangaroo Island Wildlife Park på midten af øen, hvor I
kan fodre kænguruer, tage en selfie med en koala og tage
en guidet tur i den flotte dyre- og naturpark. Videre til
Hanson Bay for at spotte vilde koalaer i
eucalyptustræerne.

Så er det tid til frokost og til at slappe lidt af i benene.
Efter frokosten går turen til øens vestligste punkt, hvor
den store nationalpark, Flinders Chase ligger. Flinders
Chase National Park er en af Australiens første og
største nationalparker. Her møder I helt uberørt og
utæmmet vildmark og den tykke eucalyptus vegetation
er hjemsted for flere dyrearter, der er sjælden eller helt
uddød på fastlandet. Her vil I opleve unikke træer,
planter og en bjergtagende kystlinie. I går en tur langs
den forrevne sydlige kystlinie med de enorme
Remarkable Rocks og den utrolige klippeformation
Admiral's Arch. Her kan I få nogle fantastiske billeder i
kameraet.



Hyggelige Adelaide
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Ved Admiral's Arch finder I en større koloni af pelssæler,
der leger i havet og/eller soler sig på klipperne. Efter
dette besøg vender bussen og I kører igen mod øens
østside, mod Penneshaw, hvor I skal med færgen retur til
Adelaide. I har god tid i Penneshaw til at spise middag
(for egen regning) inden færgen sejler. Der er forventet
ankomst til jeres hotel i Adelaide ca. kl. 23.00.

Dagens højdepunkter:

Emu Ridge Eucalyptus Distillery
Kangaroo Island Wildlife Park
Hanson Bay
Flinders Chase National Park med
klippeformationerne
Remarkable Rock og Admiral's Arch

Dag 9: Adelaide - Darwin
med The Ghan-toget
Togeventyret i Australien fortsætter idag med rejsen
med verdenskendte, The Ghan, som forbinder det sydlige
Australien med det nordlige på den 3 dage lange rejse fra
Adelaide til Darwin. Der er afgang fra Adelaide til middag
og har I købt Platinum Service også på The Ghan bliver I
afhentet på jeres hotel. Ellers kommer I selv til
togterminalen.

The Ghan

Denne legendariske transkontinentale togrejse går fra
Adelaide i Syd til Darwin i Nord via Alice Springs i Red
Centre. The Ghan er opkaldt efter de afghanske
kamel-drivere der krydsede kontinenten ad denne rute.

Det australske landskab med dets varierede facetter
udspiller sig foran jeres øjne lige fra de åbne vidder ved
Adelaide Plains, de majestætiske bjerge ved Flinders
Range til den røde jord og den koboltblå himmel i
Australiens hjerte, Red Centre.

En fascinerende rejse med en rigtig god service uanset
hvilken kahytskategori man har valgt.

The Ghan Gold Service

Gold Service er en meget populær klasse ombord på The
Ghan, og ikke uden grund. Her får I jeres egen private
dag-/sovekabine med lækker mad og drikke inkluderet i
prisen. Masser af plads til at strække benene og slappe af
i intime omgivelser.

GOLD Fordele inkluderet:

Stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
All Inclusive spisning i Queen Adelaide Restaurant
All Inclusive australsk vin, øl, spiritus og soft drinks
All Inclusive 'Off Train' udflugter og korte stop

/togrejse-med-the-ghan-oplev-australiens-ode-outback-fra-togvinduet
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Vivonne Bay, Kangaroo Island. Foto: South Australia Tourism
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50 kg bagage pr. gæst

The Ghan Platinum Service

Platinum Service giver gæsterne den mest luksuriøse
transkontinentale oplevelse, som Australien kan tilbyde.
Med omgivelser i luksusklassen samt tilhørende fordele
er gæster sikret en oplevelse ud over det sædvanlige.

Det første der slår en når man stiger ombord og kommer
ind i kabinen er den megen plads, der er tilrådighed,
næsten dobbelt så stor som kabinen under Gold Service.
Om dagen konverteres kabinen til en behagelig lille
dagligstue med et bord og to ottomaner.

Platinum Fordele inkluderet:

Meget store kabiner med toilet og bad ensuite
All Inclusive spisning i den eksklusive Premium
Club Car
All Inclusive australsk vin, øl, spiritus og soft drinks
Dør der kan låses, stikkontakter i kabinen
Musikkanaler i kabinen
Store panoramavinduer
Gratis transfer til/fra hotel hvis man bor indenfor
en afstand af 50 km af terminalen
Morgenmad serveres i kabinen om det ønskes
Forfriskninger serveret i kabinen
75 kg bagage pr. gæst

For Gold og Platinum gæster er der inkluderet

morgenmad, 2-retters frokost og 3-retters middag,
drikkevarer som nævnt ovenfor i prisen.

Dag 10: The Ghan | Stop i
Marla | Stop i Alice Springs
Marla ligger godt 2/3 af vejen mellem Adelaide og Alice
Springs. Toget kommer til den lille flække, der har færre
end 100 indbyggere, omkring solopgang, og I er
velkomne til at stige af toget for at strække benene,
mens solens varme stråler langsomt oplyser den
omkringliggende outback og dagen begynder. I kan nyde
et dampende krus nybrygget kaffe og lidt morgenmad.

Ombord på toget igen kan I se solen kravle op på himlen
eller lige slappe af en ekstra time. Brunch serveres fra kl.
10.00. Toget fortsætter nordpå mod Alice springs.

Alice Springs

Toget gør i godt fire timer stop i Alice Springs, hvor der er
tid nok til at få en forståelse for dette meget specielle
sted i midten af Australien. Outbacken i hjertet af
Australien er et magisk sted, hvor vigtige elementer af
flora, fauna og indfødt kultur går op i en højere enhed. I
har mulighed for at komme på en udflugt til Simpsons
Gap-området, der kan være et meget spændende sted
ved Alice Springs at udforske. Området har en stor
samling Mulga-træer, der hjemmehørende i den
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australske outback, ligesom Simpson Gap har mere end
40 sjældne og relikt planteranter.

Her kan I nyde en gåtur, hvor I kommer forbi de indfødte
planter i området, herunder gamle Ghost Gums, der er
endemiske til det centrale Australien.

Kendt som Rungutjirpa til aboriginerne, var Simpsons
Gap det mytologiske hjem for en gruppe gigantiske
goanna (firben) forfædre. Flere af aboriginernes
drømmestier og historier krydser dette vigtige åndelige
sted. Nyd roen og freden, mens I ser de røde vægge gløde
fra reflekteret sollys, hvilket skaber et betagende syn af
skarpe former og rige farver.

Efter stoppet i Alice Springs fortsætter The Ghan videre
mod nord, videre mod Darwin.

Dag 11: The Ghan | Stop i
Kathrine | Darwin
Toget gør om morgenen stop i Katherine, hvor der er
mulighed for at komme med på en skøn bådudfulgt i
Kathrine Gorge-kløften.

Kathrine Gorge

På et afslappet minibådskrydstogt vil I opleve First
Gorge, hvor jeres guide vil fortælle om stedet og stedets

historie, mens båden glider behageligt gennem vandet og
I nyder sandstensklippernes imponerende former og
farver. Undervejs kan I lytte til guidens fortællinger om
skabelsen og betydningen af Kathrine Gorge for de
lokale aboriginere - Jawoyn-folket.

Der er mulighed for at gå en kort tur til toppen af First
Gorge, hvor I undervejs kan se, og blive betaget af
klippekunst skabt af aboriginerne. Kunst der stadig
eksisterer efter at have været eksponeret til vejr og vind
i tusinde af år. Disse hulemalerier er tydelige beviser på,
at Jawyon-folket har været i området under den seneste
istid.

Efter udflugten til Kathrine Gorge fortsætter toget til
Darwin.

Darwin

Om aftenen ankommer I med toget til Darwin.
Endestationen for jeres episke togrejse. I bliver i Darwin
indkvarteret på et hyggeligt sted, og her kan I forberede
jer på de næste dages eventyr i området.

Dag 12: Darwin | Kakadu
National Park
Der er tidlig afgang fra jeres hotel i Darwin og I bliver
kørt langs Arnhem Highway, forbi store flodsystemer og
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vådområder, ind i Kakadu National Park. Parken ligger
250 kilometer øst for Darwin og rummer 20.000
kvadratkilometer imponerende nartur. Landskabet
skifter løbende karakter fra klippeskrænter, til frodige
områder, til flodsletter, til vådområder, og parken er
hjemsted for en overflod af dyr. Kakadu National Park
huser også mange historiske, og i dag beskyttede steder
med aboriginsk klippekunst.

I kan besøge Warradjan Cultural Center for at se de
udstillinger, der skildrer aboriginernes traditioner i
Kakadu parken. Deltag sammen med din lokale guide på
et minibådskrydstogt i Yellow Water Billabong. Her kan I
kigge efter saltvandskrokodiller og nyde det store,
farverige udvalg af fugleliv, som denne region er kendt
for. Efter frokost stopper turen ved Nourlangie Rock,
hvor jeres guide tager jer med på en tur for at se
klippegallerierne, der er fyldt med historiske
hulemalerier.

I har også mulighed for at komme på en 50-minutters
flyvetur (tilkøb).

Aktiviteter inkluderet: Warradjan Cultural Center og
minibådskrydstogt i Yellow Water Billabong
Måltider inkluderet: Frokost

Dag 13: Kakadu National
Park | Ubirr og East
Zalligator River | Darwin
Denne morgen skal I sammen med jeres chauffør og
guide til Kakadu og verdensarvsområdet ved Ubirr, hvor
I klatrer op til aboriginernes gamle klippekunstgallerier,
der menes at være 20.000 år gamle. I kommer også til en
udkigspost, hvorfra der er udsigt udover de
omkringliggende vådområder. I skal også deltage i et
Guluyambi Cruise på East Alligator River. En lokal
aboriginer vil give jer et indblik i deres kultur, herunder
den lokale mytologi, tale om flodens rigelige fødekæde
samt give tip til overlevelse i "bushen". Med særlig
tilladelse fra lokalbefolkningen har I mulighed for at gå i
land i Arnhem Land. I besøger Marrawuddi Art Gallery,
før I vender tilbage til Darwin.

Aktiviteter inkluderet: Guluyambi Cruise på East
Alligator River
Måltider inkluderet: Frokost

Dag 14: Lichtfield National
Park | Darwin
Litchfield National Park indeholder flere typer af typiske
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Top End-levesteder, herunder frodige monsunskove,
termithøje, usædvanlige klippeformationer og vandfald
med kaskader. Parken omkranser meget af den
spektakulære Tabletop Range, som er et bredt
sandstensplateau, der for det meste er omgivet af
klipper.

I den grønne sæson tordner fire store vandfald fra
klipperne til tropiske klippebassiner mange meter nede. I
den tørre sæson flyder vandfaldene mere stille, hvilket
gør vandhullerne (billabongs) til de perfekte steder for en
kølig dukkert.

Parkens traditionelle ejere er Wagait Aboriginal folket,
hvoraf mange stadig bor i området. Turen går ad Stuart
Highway via byen Batchelor til Litchfield National Park,
hvor vi besøger de vigtigste vandfald. Første stop er
Florence Falls, hvor I har mulighed for en naturskøn
skovvandring, hvor guiden undervejs fortæller om træer
og buske. I har også mulighed for en svømmetur, hvis I
tager turen ned til poolen ved foden af vandfaldet.

Vi tager videre til Tolmer Falls, hvor I får en storslået
udsigt til vandet, der kaskader ned til det dybe vandhul
ved bunden af vandfaldet. Endelig besøger vi Wangi
Falls, med sin store krystalklare pool, et godt sted for en
afslappende, og nedkølende svømmetur. På turen tilbage
til Darwin gør vi stop i Howard Spring Nature Park, hvor I
får mulighed for at fodre Barramundi og skildpadder. Det
bliver en god dag, hvor der er god mulighed for at tage
mange fascinerende billeder, også af de mere end
menneskehøje søljleformede termitbo. Turen slutter

sidst på dagen ved jeres hotel i Darwin.

Måltider inkluderet: Frokost

Dag 15: Darwin - Danmark
Så er blevet tid til at sige fravel til Australien.

I skal ud til lufthavnen i Darwin, hvorfra I flyver mod
Europa og Danmark.

Dag 16: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark efter en skøn rejse med masser
af fantastiske oplevelser i bagagen!



Priser og afgange

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

Rejseperiode Marts - maj  - Fra-priser i kr. pr. person (Gold)

Delt dobbeltværelse
52.698,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Gold)

Delt dobbeltværelse
53.298,00 DKK

Rejseperiode September - november  - Fra-priser i kr. pr. person (Gold)

Delt dobbeltværelse
52.298,00 DKK

Rejseperiode Marts - maj  - Fra-priser i kr. pr. person (Platinum)

Delt dobbeltværelse
63.498,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Platinum)

Delt dobbeltværelse
63.998,00 DKK

Rejseperiode September - november  - Fra-priser i kr. pr. person (Platinum)

Delt dobbeltværelse
63.998,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 14.600 per person
Business Class: fra kr. 36.700 per person

Eksempler på hoteller:

Prisen er baseret på følgende hoteller, men vi kan skræddersy rejsen efter jeres ønsker, så disse skal blot ses som
eksempler.

Dag 2-4: Rydges Sydney Harbour, Sydney
Dag 5: Sovekupé, Indian Pacific
Dag 6: Rydges, Adelaide
Dag 7: Mercure Kangaroo Island Lodge, Kangaroo Island
Dag 8: Rydges, Adelaide
Dag 9-10: Sovekupé, The Ghan
Dag 11: DoubleTree by Hilton Esplanade, Darwin
Dag 12: Mercure Kakadu Crocodile Hotel, Kakadu National Park
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Dag 13-14: DoubleTree by Hilton Esplanade, Darwin



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                

Fly Danmark - Sydney inkl. skatter og afgifter

3nætter på hotel i Sydney

Togrejse Sydney - Adelaide med Indian Pacific inkl. 1
nat i sovekupé

Alle måltider inkl. drikkevarer (bl.a. lokale vine)
ombord på Indian Pacific

2nætter på hotel i Adelaide

2dages udflugt til Kangaroo Island inkl. overnatning

Togrejse Adelaide - Darwin med The Ghan inkl. 2
nætter i sovekupé

Alle måltider inkl. drikkevarer (bl.a. lokale vine)
ombord på The Ghan

Udflugt fra Alice Springs til Simsons Gap

Udflugt fra Kathrine til Katrine Gorge med bådtur

2nætter på hotel i Darwin

3dages udflugt i bus med guide til Kakadu National
Park og Litchfield National Park med overnatning i
Kakadu og Darwin

Minibådskrydstogt i Yellow Water Billabong i
Kakadu

Guluyambi Cruise på East Alligator River i Kakadu

3xfrokost på 3 dages udflugt til Kakadu/Litchfield

Fly Darwin - Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning med mindre andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Anbefalede udflugter

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse til Australien Læs mere
her

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/australien/australien-pa-skinner-8207?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/australien-pa-skinner-8207%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

