Queenslands favoritter og
dage i Sydney

På denne rundrejse har vi samlet alle højdepunkterne for et
spændende eventyr i solskinsstaten Queensland og tilsat nogle
dejlige dage i herlige Sydney. Efter storbyoplevelser i Sydney
venter Brisbane og Fraser Island, inden I skal til det nordlige
Queensland, hvor I får mange af de bedste oplevelser, som
Queensland kan byde på, bl.a. en udflugt til koralrevet Great
Barrier Reef.

22 dage
Fra-pris pr. person i kr.

36.498,-

Derefter skal I på en skøn kør selv tur med få kilometer, men
med mange store og meget forskellige oplevelser. I oplever
regnskoven på nærmeste hold, kommer op i bjergene, får en
fornemmelse af den røde outback, hvor I også kan undersøge
historien bag nogle imponerende lava-tunneller.
Turen slutter med vidunderlige dage på en god strand, så I kan
fordøje de mange indtryk.

Se de arkitektoniske ikoner i Sydney
Oplev de smukke Blue Mountains
Udforsk verdens største sandø, Fraser Island
Kom på en bådtur til Great Barrier Reef, verdens
største koralrev
Kom tæt på lavatunneller i Undara
Oplev den australske outback i Undara
Bo på idylliske og nøje udvalgte steder undervejs
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark med ankomst i Sydney den
følgende dag. Undervejs er der en mellemlanding.

Dag 2: Ankomst til
Australien | Sydney
I lander i lufthavnen i Sydney. Efter I har modtaget jeres
bagage er der transfer til hotellet inde i Sydney by.

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.

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.
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Dag 3: Sydney
I har nu noget tid til at gå på opdagelse i Sydney og evt.
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Lamington National Park

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.
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.
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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 4: Sydney | Udflugt til
Blue Mountains
En rejse til Australien uden et besøg ved Blue Mountains
er næsten utænkeligt. Tæt ved Sydney ligger
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Brisbane

nationalparken Blue Mountains med de grønneklædte
klipper og de blå oliedampe fra eukalyptustræerne,
koalaens føde. Blue Mountains har meget at byde på. Det
meste er centreret omkring den største by, Katoomba.
Byen ligger på en klippekant med en imponerende udsigt
ud over de grøn-blålige bjerge. I udkanten af Katoomba
står 3 store sandstenssøjler på række ud over
klippekanten. De kaldes for "Three Sisters".
Heldagsudflugt til Blue Mountains
I bliver fra morgenstunden afhentet på hotellet og kører
mod Blue Mountains, der ligger vest for byen. Første
stop er Calmsley Hill. Der er tale om en arbejdende farm,
som ligger i skønne omgivelser med landskaber der er
typiske for området. Her kan I kan opleve både gårdens
dyr, men også kænguruer og koalaer. Efter en kop
morgente og en god fornemmelse af det australske
"farmliv", så går turen videre til Blue Mountains. Fra
Jamison Valley og Eaglehawk Outlook får I de første
imponerende indtryk af det bjergrige område, hvor Three
Sister formationerne er de mest berømte. I hører
historien bag de berømte klippeformationer. I er nu i
hjertet af en World Heritage Region.
Det nærmer sig frokosttid, som I skal indtage på Hydro
Majestic Hotel, der har rødder tilbage til 1903. Hotellet
ligger på kanten og med en smuk udsigt vestud fra Blue
Mountains-regionen.
Efter frokosten venter flere oplevelser. I skal forbi flere
utrolige udsigtspunkter. Udsigten til Govett's Leap prises

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

som en af de bedste udsigter i Australien. Her kommer
vandet udover klippesiden, hvorefter det falder 180
meter ned til foden af klipperne. Govett's Leap er et
såkaldt Bridal Veil Falls - brudeslørsvandfald. Dagens
sidste stop er er den vidunderlige Mt Tomah Botanic
Gardens, hvor der bliver tid til at nyde den skønne
botaniske have samt et glas mousserende vin eller et glas
juice. Herefter går turen tilbage mod storbyen. I bliver
sat af på jeres hotel i Sydney med dagtursrygsækken
fyldt af imponerende billeder fra Blue
Mountains-området.
Måltider inkluderet: To retters frokost på Hydro
Majestic Hotel samt et glas vin eller juice i Mt Tomah
Botanic Gardens

Dag 5: Sydney - Brisbane
Der er privat transfer fra jeres hotel i Sydney til
lufthavnen i Sydney, hvorfra I flyver til Brisbane.
I har nu to dage i Queenslands hovedstad, Brisbane. Byen
har lidt over 2 millioner indbyggere, og er ofte
udgangspunktet for de fleste turister, som har planer om
at besøge alle de ikoniske attraktioner solstaten har at
byde på. Brisbane er en relativ rolig storby, men det er
absolut værd at bruge et par dage her før turen går
videre nordpå mod Great Barrier Reef, Fraser Island og
resten af jeres australske eventyr.
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75 mile beach på Fraser Island

Dag 6: Brisbane
Ønsker I at slappe lidt af, så kan South Bank Parklands
være stedet for jer. Området er næsten som en oase midt
i byen med en menneskeskabt sandstrand, der er
omkranset af palmer - et dejligt sted at hente lidt energi.
South Bank Parklands ligger helt nede ved Brisbane
River, hvor I også kan tage på en sightseeing tur på
floden. Brisbane har mere end 600 spisesteder, hvor
friske tropiske frugter er en Queensland-specialitet.
Brisbane er Queenslands hovedstad og den tredjestørste
by i Australien med 1,7 mio indbyggere. Byen er opkaldt
efter guvernør Sir Thomas Brisbane fra Sydney, der
besluttede at etablere en straffefangekoloni her. Rejser
man til Brisbane, vil man se at det er Højhusene
dominerer centrum, men i udkanten finder man stadig
smukke træhuse, der står på pæle.
Attraktioner I bør overveje under jeres besøg i Brisbane

I dag skal I tage til Roma Street Railway Station i
Brisbane, hvorfra I skal tage toget ud til Hervey Bay, før I
bliver transportert med færge over til sandøen Fraser
Island og Kingfisher Bay Resort, som er Australiens mest
miljøvenlige resort.
På dag 8 skal I blandt andet med på en heldagstur rundt
på øen, med en lokal guide - en helt unik oplevelse.
På dag 9 går turen tilbage til Brisbane, hvor I har en
overnatning inden turen går videre nordpå til Cairns.

Dag 10: Brisbane - Cairns
I skal nu sige farvel til det sydlige Queensland for at tage
længere nordpå. I bliver hentet på hotellet i Brisbane og
kørt til lufthavnen, der ligger lige nordøst for byen.
Herfra flyver I videre til Cairns.

South Bank Parklands
City Botanic Gardens
The Old Windmill
Er naturen og dyrelivet mere interessant for jer, ligger
Lone Pine Koala Sanctuary lidt uden for centrum. Her får
man blandt andet muligheden for at fodre kænguruer og
klappe koalaer.

Ring 65 65 65 65

Dag 7 - 9: Brisbane - Fraser
Island - Brisbane

salg@benns.dk

Lufthavnen i Cairns ligger lidt nord for byen. Efter I har
modtaget jeres bagage, så bliver I kørt til jeres hotel i
centrum af Cairns.
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Kingfisher Bay Resort på Fraser Island

Dag 11: Cairns |
Heldagsudflugt til Great
Barrier Reef
I dag skal I på heldagstur til Low Isle og Great Barrier
Reef. I bliver hentet på hotellet om morgenen og kørt til
Reef Marina Port Douglas, hvor bådturen starter. Kl.
08.15 sætter katamaranen kursen mod Low Isles, to
tropiske koraløer i Great Barrier Reef.
Oplev uendelige, hvide og finkornede sandstrande,
omgivet af palmer på land og koralrev i havet. Lagunerne
er levende med koraller, muslinger og farverige
fiskearter, nog det gør stedet perfekt til at snorkle. I kan
komme med på en guidet snorkletur med en havbiolog,
eller I kan vælge at se det hele fra en glasbundsbåd.
Turen inkluderer morgen- og eftermiddagste og frokost.
Omkring klokken 16.00 returnerer I til fastlandet og
bliver kørt tilbage til hotellet.

Dag 12: Cairns - Atherton
Tableland (80 km)

Queensland, hvor der er flere spændende stop
undervejs. I henter jeres udlejningsbil i centrum af
Cairns, og er med det samme klar til at begynde denne
del af jeres Australienseventyr. I kører mod vest. Mod
Atherton Tableland.
Atherton Tableland er et frodigt regnskovsområde ikke
langt fra Cairns. Der er ikke mere end halvanden times
køretur til Rose Gums Wilderness Retreat, hvor I skal bo
de næste to nætter, men der er meget at se på vejen. Vi
anbefaler, at I tager nogle afstikkere med lejebilen, og
stopper ved smukke vandfald, kaffeplantager,
sukkerrørsmarker, vingårde og spændende natur.
I kan bl.a. se:
Yungaburra - specielt kendt for "The Curtain Fig
Tree" - et af de største og mest kendte træer i
Australien!
Millaa Millaa Falls - et smukt vandfald, hvor man
kan tage en dukkert.
Mareeba - Her kan I opleve The Mareeba Wetlands
og tage en tur med luftballon, hvis I ønsker det!
Lake Tinaro - Specielt populær for sejlads, vandski,
svømning, fiskeri og camping.
Atherton - En lille by som byder på frugthaver og
underjordiske grotter - som blandt andet huser
verdens største ametyst. Byen har også sin egen
Chinatown .

I dag begynder den sidste etape af jeres rejse i Australien.
I skal på en lille kør selv tur rundt i det nordlige
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Farvestrålende fisk - Great Barrier Reef

Dag 13: Atherton
Tableland
I har endnu en dag til at opleve det naturskønne område.
Nyd omgivelsene ved Rose Gums Wilderness Retreat
med en gåtur eller kig og kig efter fugle, eller sæt jer ind i
bilen og opdag endnu flere steder ved Atherton
Tablelands.

Rose Gum Wilderness Retreat
Lodgen ligger ved de kystnære bjergkæder ved Atherton
Tablelands med verdensarvsområdet Wooroonooran
National Park som nabo. På Rose Gums Wilderness
Retreat er der nok at opleve: I kan udforske 9 kilometer
med nydelige vandrestier. Opleve dyrelivet fra farverige
papegøjer til kænguruer og det unikke næbdyr. I området
lever der også 160 forskellige fuglearter. I kan også bruge
Rose Gums som base og udforske Atherton Tablelands.
Siden I har hele dagen, kan det være værd at tage en tur
lidt længere væk.
I kan bl.a. se:
Innot Hot Springs - tag en tur i en af de 6 varme
kilder
?Ravenshoe - Queenslands højestliggende by. Byen
er også det højeste punkt på "Misty Mountains"stierne, som er et flot område at nyde til fods. På
toppen har I god udsigt over det eksotiske dyre- og
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fuglelivet. Her findes bl.a. 14 forskellige
kænguruarter.
Begge overnnævnte oplevelser kan også være stop på
jeres tur næste dag, hvor I skal videre mod Undara.

Dag 14: Atherton
Tableland - Undara (200
km)
I forlader nu Rose Gum Wilderness Retreat og Atherton
Tableland og sætter kursen mod Undara, ude i den
barske outback, som ligger lidt over tre timers kørsel fra
Rose Gums Wilderness Retreat. Her finder I Undara
Experience, en gruppe gamle togvogne, som er indrettet
som restauranter og hotelværelse, og det er her I skal bo.
Undara Volcanic National Park er kendt for verdens
længste og største samling af underjordiske lavagange,
dannet af en gammel vulkan. Tilsammen er der over 100
km med mørke gange som I kan gå på opdagelse i - under
jorden, hvor flagermusene gemmer sig i hjørnerne.
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Undara | Foto credit: Tourism and Events Queensland

Dag 15: Undara | Undara
Volcanic National Park
Endnu en dag er sat af til at opleve dette utraditionelle
landskab. Dette er stedet for jer, som godt kan lide at
udforske naturlige og geologiske vidundere, opleve dyr i
naturen, hvor I samtidig kan nyde stilheden i outbacken.
Og så får I også et komfortabelt ophold hos gæstfrie
Undara Experience.
Ting at lave i Undara:
Mountain biking - varieret landskab for jer som
elsker mountain biking
Bush breakfast - ægte outback morgenmad rundt
om bålet
Bush walking - oplev det fantastiske vulkanske
landskab
Round the campfire - Underholdning rundt bålet
om kvelden

Daintree National Park. Det er en næsten 6 timers
køretur, men I kører gennem flot natur, regnskov,
frugthaver og kaffeplantager - så nyd køreturen!
Når I kommer frem, kan I slappe lidt af med god mad og
godt selskab.

Dag 17: Cape Tribulation
Cape Tribulation er et afsidesliggende og øde område
som fokuserer på økoturisme. Det ligger ude ved kysten
af Daintree Rainforest, og giver jer mulighed for at
udforske regnskoven, men samtidig også muligheden for
at slappe af på lange, hvide sandstrande.
Det anbefales at tage med på en bådtur nedad Daintree
River, hvor I med stor sandsynlighed vil kunne se
krokodiller! Hvis I ikke har fået nok af Great Barrier Reef,
er der også mulighed for at tage med på en bådtur til det
verdensberømte koralrev.

Dag 16: Undara - Cape
Tribulation (375 km)

Dag 18: Cape Tribulation Port Douglas (90 km)

I forlader nu den røde jord og outback-stemningen ved
Undara for at køre tilbage mod havet og den frodige
regnskov. Turen går fra Undara til Cape Tribulation og

I dag vender I næsen sydpå igen og kører mod idylliske
Port Douglas, hvor I skal tilbringe de sidste dage på
rejsen.
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Port Douglas

På vejen kan det anbefales at gøre stop ved Mossman
Gorge, hvor I kan vandre lidt i regnskoven på egen hånd
eller tage en dukkert i den tropiske Mossman River. I kan
eventuelt tage med på en guidet tur i regnskoven
sammen med de lokale aboriginer, som kender området
bedre end deres egen bukselomme.

Dag 19 - 20: Port Douglas
I har to hele dage mere i Port Douglas, en intim og
charmerende by helt nede ved stranden, som vil give jer
en afslappende afslutning på ferien.
Stranden er fantastisk og har ikke fået sit navn, 'Four
Mile Beach', for ingenting. Og en morgentur langs
stranden er bestemt anbefalelsesværdig.
Bortset fra at byen ligger ved verdens vidundere, Great
Barrier Reef og Daintree National Park, har byen i sig
selv ikke nogen specielle kulturelle indslag. Hvis I ønsker
at tage på sightseeing kan det være værd at tage ind til
kirken 'St Mary's by the Sea Chapel', det gamle tinghus,
eller I kan tage en drink på en af byens gamle, historiske
pubber.
Langs hovedgaden, Macrossan Street, ligger de hyggelige
restauranter og cafeer på rad og række. Sørg for at spise
frokost eller aftensmad på den populære Salsa Bar, hvor
blandt andet Bill Clinton spiste d. 11. september 2001.
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Hvis I ikke har fået nok af koralrevet, er Port Douglas
også et ypperlitg udgangspunkt for flere ture ud til Great
Barrier Reef, uanset om I vil snorkle, dykke eller bare
nyde omgivelsene fra en båd.

Dag 21: Port Douglas Cairns (50 km) | Afrejse fra
Cairns
Nyd morgenmaden og de sidste timer i Queensland,
inden I kører til lufthavnen ved Cairns.
Her begynder hjemrejsen mod Danmark efter en unik
rejse i det nordlige Queensland med et væld af
oplevelser, flere i den helt unikke klasse.

Dag 22: Ankomst
Danmark
I lander i Danmark igen.
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Priser og afgange
Rejseperiode November - marts - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
36.998,00 DKK

Rejseperiode April - maj - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
36.498,00 DKK

Rejseperiode Juni - august - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
37.298,00 DKK

Rejseperiode September - oktober - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
37.598,00 DKK

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.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Sydney, Sydney-Brisbane,
Brisbane-Cairns og Cairns-Danmark inkl. skatter og
afgifter
Privat lufthavnstransfer tur/retur i Sydney

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet
Forplejning med mindre andet er oplyst

3nætter på hotel i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains og "Three Sisters"
Privat lufthavnstransfer tur/retur i Brisbane

Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

3nætter på hotel i Brisbane
Tog fra Brisbane til Hervey Bay t/r

Visum/indrejsetilladelse til Australien Læs mere
her

Færge fra Hervey Bay til Kingfisher Bay Resort på
Fraser Island t/r
2nætter på Fraser Island
Heldagstur rundt på Fraser Island med lokal ranger
som guide
Privat lufthavnstransfer ved ankomst til Cairns
2nætter på Hilton i Cairns
Heldagstur til de ydre koralrev på Great Barrier
Reef
10 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2nætter på hotel i Atherton Tablelands
2nætter på Undara Experience
2nætter på hotel i Cape Tribulation
3nætter på hotel i Port Douglas

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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Hvad er inkluderet i prisen?
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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salg@benns.dk
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