
Kør selv ferie på Queenslands
solkyst

Kør selv ferie på Queenslands
solkyst

28.598,-
Fra-pris pr. person i kr.

18 dage

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

da

Tag på en fantastisk kør selv ferie i Australien. I dette
rejseforslag har vi samlet de bedste steder og byer på
Australiens østkyst, så I både kommer til at opleve den tropiske
regnskov, men samtidig også de fantastiske strande.
I får muligheden for at komme ud at se det farverige koralrev i
Great Barrier Reef med det unikke dyreliv, og hvis I er heldige,
kan I spotte en havskildpadde. Fraser Island er helt klart også et
af turens højdepunkter - verdens største sandø, der har de mest
krystalklare søer.
Fordelen ved denne kør selv ferie i Queensland er, at I har
fleksibiliteten til at se de forskellige steder og byer i jeres helt
eget tempo.

Oplev Great Barrier Reef - verdens største koralrev

Kom på en guidet tur i den tropiske regnskov
Daintree

Se de smukke, hvide strande Airlie Beach og
Whitsundays

Besøg de mange hyggelige havnebyer langs den
australske østkyst

Oplev Fraser Island - verdens største sandø med
krystalklare søer



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark og I flyver til Cairns i
Queensland med mellemlanding undervejs. I kan se frem
store oplevelser i Australien.

Dag 2: Ankomst Cairns
I ankommer til Cairns, en skøn by, på Queenslands kyst.
Efter en lang rejse er det tid til at komme på plads på
jeres hotel og nyde byen.

Cairns er en af de byer, der ligger tættest på revene, og
herfra går der mange spændende ture ud på revet, hvor
man både kan snorkle, dykke eller nyde det hele fra en
glasbundsbåd - alt sammen med en erfaren instruktør.
Selve byen har i sig selv godt 130.000 indbyggere, og der
er masser at lave i og omkring Cairns.

Cairns er ramt af vokseværk, og overalt skyder store
skyskrabere frem. Ud over det blomstrende byliv er der
rundt om selve byen rigeligt at give sig til. Vest for byen
ligger Atherton Tableland med bjerge og smukke
vandfald, nordfor ligger verdens ældste regnskov, og øst
på ligger Great Barrier Reef med de smukke koraler og
fisk. Cairns er et godt udgangspunkt til en smuk og
imponerende rejse, der byder på lidt af hvert af store
oplevelser ved et af de mest enestående steder i verden.

Gå en tur langs havnepromoaden og vend jer til varmen
og tidsforskellen.

Dag 3: Cairns
Vi anbefaler, at I bruger dagen på at tage ud til det
fantastiske koralrev - verdens største koralrev. Revet er
opdelt i hele 2900 individuelle rev fordelt på 900 små øer
langs Quenslands kyst. Dyk ned i det fantastiske univers
og oplev et af verdens naturvidundere på tætteste hold.



Lake MacKenzie, Fraser Island | Foto: Tourism & Events Queensland
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Her kan I se flere tusinde arter af eksotiske fisk, der
svømmer ud og ind af det imponerende rev, og er I
heldige, kan I også spotte en havskildpadde. Iagttag de
forunderlige koraller, men rør dem ikke, da blot en lille
berøring fra mennesker kan dræbe korallerne i en
diameter på en halv meter!

Ønsker I ikke at dykke ned under havoverfladen, er der
også rig mulighed for at se det fantastiske dyreliv fra en
glasbundsbåd. Det er en helt fantastisk oplevelse.

Dag 4: Cairns - Daintree
(111 km)
I starter jeres rejse med at køre nordpå langs Captain
Cook Highway mod Cape Tribulation. Giv jer tid til at
gøre stop ved den smukke by Palm Cove, hvor I kan nyde
jeres frokost, inden I fortsætter nordpå. Fra Port Douglas
vil I fortsætte turen på Mossman Daintree Road, hvorfra
I vil tage bilfærgen over Daintree-floden.

Tag med på Dreamtime Gorge Walk, der varer ca. 1,5
time. I bliver budt velkommen med en traditionel
"ryge-ceremoni", der udrenser og sender onde ånder
væk. I går gennem den flotte regnskov og jeres guide vil
vise jer, hvordan I kan bruge de forskellige planter, og
hjælpe jer med at identificere, hvad man kan spise i
regnskoven. Jeres guide vil også fortælle jer om den
unikke tropiske regnskov og de traditioner, der er for at

lave bush-sæbe og okkermaling.

Til sidst på turen vil I nyde traditionel bush-te.

Dag 5: Daintree - Port
Douglas ( 48 km)
I dag tager I tilbage til den smukke tropiske by Port
Douglas. Nyd den høje luftfugtighed med en kold drink
på en af de lokale barer eller ved poolen.

Dag 6: Port Douglas
Brug dagen i Port Douglas, tag et cruise til Great Barrier
Reef eller udforsk mere af Port Douglas.

Dag 7: Port Douglas -
Mission Beach ( 204 km)
I dag vil I forlade Port Douglas og tage sydpå langs Bruce
Highway. Kør gennem Innisfail, hvor der er mange
sukkerrørsmarker. I kører videre til til Mission Beach,
hvor regnskoven møder havet. Stranden er 14 km. lang,
og vi anbefaler I går noget af vejen for at nyde området,



Besøg smukke Townsville | Foto: Tourism Events Queensland
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før I tager en dukkert i det skønne hav.

Dag 8: Mission Beach
Tag jer tid til at gå langs stranden igen, den kan man ikke
få nok af. Besøg Mission Beach Markets (som afholdes på
1. og 3. søndag i måneden).

Vi anbefaler også, at I tager ud og ser Paronella Park. Her
ligger et smukt gammelt spansk slot. Rigmanden, der
ejede det, solgte slottet i 1977, og 2 år senere blev det
ramt af en brand. Senere er slottet flere gange blevet
ramt af enorme oversvømmelser, der har sat hele slottet
under vand. Med mos på murene og den anlagte have
midt i regnskoven, er der lagt op til en hyggelig og
romantisk stemning. Helt klart et besøg værd.

Dag 9: Mission Beach -
Townsville (237 km)
Fortsæt jeres tur langs den smukke kyst i Queensland,
hvor I bl.a. passerer byerne Ingham, kendt som "Little
Italy".

Townsville er en moderne, tropisk by og fungerer som
den administrerende hovedstad i Queensland. Et besøg i
Great Barrier Reef Wonderland er anbefalet. Her kan I

opleve verdens største akvarium med koralrev. Nyd
aftenen i selskab med de lokale langs "The Strand", som
er promenaden nede ved vandet.

Dag 10: Townsville - Airlie
Beach ( 275 km)
Tag videre langs Bruce Highway, hvor I bør tage en
detour gennem Bowen, før I ankommer til Airlie Beach
og Shute Harbour. Airlie Beach er en favoritterne, når
det kommer til Australiens feriedestinationer og er også
den perfekte gateway til the Whitsundays, som består af
hele 74 øer.

Dag 11: Airlie Beach /
Whitsunday Islands
Vi anbefaler, at I bruger dagen i dag på at tage på en helt
fantastisk sejltur, hvor I oplever de helt fantastiske øer.
Whitsundays er et utrolig smukt syn, og der går mange
forskellige bådture ud fra Airlie Beach. Tag på den, der
netop passer jer.



Bilferie i Queensland | Noosa Heads

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

Dag 12: Airlie Beach -
Rockhampton (475 km)
I kører tilbage til Proserpine, hvor I igen kommer på
Bruce Highway, hvor I fortsætter jeres rejse sydpå til
Mackay. Videre sydpå til Malborough før I ankommer til
Henderson park, hvor I skal have en sand australsk
kvægfarmsoplevelse.

Dag 13: Rockhampton -
Agnes Water (275 km)
I dag tager I videre gennem kvægbyen Rockhampton,
Australiens kvægby. I passerer grønne marker, når I
kommer ind til Agnes Waters og her bør I gå langs den
smukke strand, der er 7 km. lang. Agnes Water har hele
267 solskinsdage om året, så mon ikke I er heldige med
vejret.

Dag 14: Agnes Water -
Fraser Island (251 km)
Kør videre ad Isis Highway til River Heads, hvorfra I
tager til Fraser Island - verdens største sandø. Denne

rute tager jer forbi Bundaberg, som er stedet, hvor der
laves Bundaberg rom.

I boarder katamaranen Kingfisher Bay, i River Heads, og
bliver sejlet til smukke Fraser Island. (Det er muligt at
parkere bilen sikkert i River Heads, og er noget, der bør
bestilles samtidig med jeres overnatning).

Dag 15: Fraser Island
Fraser Island er verdens største sand-ø, og i dag har I
muligheden for at udforske den smukke ø. I månederne
august til marts er der mulighed for at tage på hvalsafari.
Ellers bør I tage med på en dagstur på Fraser Island, hvor
I oplever det bedste af øen. Besøg de smukke
ferskvandssøer, og kør langs de lange strande til det
gamle skibsvrag og Indian Head, hvorfra man kan være
heldig at spotte både hajer og manta rays.

Dag 16: Fraser Island -
Noosa (197 km)
I tager fra Fraser Island om morgenen med katamaranen,
og kommer til River Heads. Herfra har I en afslappende
køretur foran jer til strandbyen, Noosa. Tag jer tid til at
gå langs den smukke strand og stop ved en cafe for at få
frokost. Kig i nogle af de mange butikker, som Noosa har.



Cairns i tropiske Queensland | Foto: Tourism Queensland
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Dag 17: Noosa - Brisbane
(126 km) - Afrejse fra
Brisbane
På jeres sidste dag kører I fra Noosa til Brisbane. Det er
en kort tur og afhængig af, hvornår jeres fly afgår, har I
mulighed for at stoppe i Australia Zoo på vejen.

Aflever bilen i lufthavnen og start jeres rejse tilbage mod
Danmark.

Dag 18: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen efter et
fantastisk eventyr i Australien.



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

Standard
28.598,00 DKK

Premium
34.298,00 DKK

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

Standard
28.598,00 DKK

Premium
33.598,00 DKK

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

Standard
31.798,00 DKK

Premium
37.098,00 DKK

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

Standard
28.698,00 DKK

Premium
33.598,00 DKK

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

Apollo
30.198,00 DKK

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

Apollo
28.398,00 DKK

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

Apollo
30.598,00 DKK
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Rejseperiode September - november  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt autocamper)

Apollo
27.098,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Cairns inkl. skatter og afgifter
16 dages leje af bil fra Cairns til Brisbane, inkl. fri km og forsikringer
15 nætter på hotel
4 x morgenmad
Dreamtime Gorge Walk
Færgetransport til Fraser Island t/r
Fly Brisbane - 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 med mindre andet er oplyst
Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter og parkering
Anbefalede udflugter
Visum/indrejsetilladelse til Australien Læs mere her
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 15.800 per person
Business Class: fra kr. 36.700 per person

Bemærk:

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

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:

https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
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Fly Danmark - Cairns inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel i Cairns
14 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Envejsleje
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
2 nætter på hotel på Fraser Island
Heldagstur på Fraser Island
Fly Brisbane - 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

Opgradering af flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 15.800 per person
Business Class: fra kr. 36.700 per person

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.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-med-apollo-autocampere-i-australien-new-zealand
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/queensland/queenslands-solkyst-8348?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/queensland/queenslands-solkyst-8348%3E

