Oplev Australiens østkyst med
tog og båd

En flot rejse rundt til nogle af Østkystens største attraktioner. I
kommer rundt primært med tog - på kortere strækninger, som
virkelig fremhæver det, en togtur kan, nemlig at berige den
rejsende med mageløs udsigt i rolige omgivelser, så sjælen også
kommer med.

18 dage
Fra-pris pr. person i kr.

31.398,-

Oplevelserne kommer som perler på en snor: højlandet bag
Cairns med Kurandatoget, verdens ældste regnskov ved
Daintree National Park, bådtur i ø-havet ved Whitsunday Islands,
verdens største sandø Fraser Island, ophold i vinområdet Hunter
Valley, UNESCO-parken Blue Mountains og storbyoplevelser i de
afslappede, kosmopolitiske byer Sydney og Brisbane.
En rejse med alt det, der gør Australien til noget særligt: unik
natur og kultur, fantastiske øer, afslappet stemning og
atmosfære og fremragende mad og vin.

Kør med Kurandatoget i den urgamle regnskov
Oplev Daintree Rainforest og strandene ved Cape
Tribulation
Sæt fødderne i sandet på Whitehaven Beach
Se Fraser Island med lækkert ophold på Kingfisher
Bay Resort
Nyd et ophold i vinområdet i Hunter Valley
Se de imponerende Blue Mountains
Udforsk storbyerne Sydney og Brisbane
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salg@benns.dk
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Cairns i Queensland,
hvor I har en mellemlanding undervejs. I kan med
forventning se frem til nogle spændende og
oplevelsesrige uger i Australien.

Dag 2: Ankomst til Cairns
I ankommer til Cairns, der er en af de byer, der ligger
rigtig godt i forhold til at opleve The Wet Tropics
generelt med Great Barrier Reef, Daintree Rainforest,
Cape Tribulation og de mange smukke kystbyer og
tropeøer langs med Queenslands østkyst.
I har dagen til at nyde byen, hvor I eksempelvis kan gå en
tur langs havnepromonaden, eller tage en dukkert i
lagunen. I bor dejligt på Bailey, der ligger uhyre centralt
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dels i forhold til Cairns primære attraktioner og dels i
forhold til jernbanestationen i Cairns, når I skal videre
med tog sydpå om nogle få dage.

Dag 3: Cairns |
Heldagsudflugt til
Daintree & Cape
Tribulation
I dag skal I på udflugt til Daintree National Park inklusive
Cape Tribulation - Queenslands grønne hjerte. I kører fra
Cairns tidligt om morgenen og tager på et Daintree River
Cruise. Her får I en forståelse for dyrelivet, fuglenes
levesteder, træslanger, unikke planter og selvfølgelig
krokodillerne. Efter en tur gennem regnskoven ved
bjergkæden Alexandra, kommer I op til Alexandra
Lookout, hvor I kan nyde den spektakulære udsigt over
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Cairns i Queensland

Daintree floden, Snapper Island og helt ud til koralrevet.
Der er frokost inkluderet på denne tur, og den består af
kød, fisk og vegetarretter med friske salater med frugt,
kaffe og Daintree Tea.
Efter frokost skal I ud og gå på stranden i Cape
Tribulation, hvor regnskoven møder vandet. Nyd de
næsten øde strande, det er ikke så tit, man kan opleve at
have det for sig selv - næsten. I skal også besøge
Mossman Gorge. I bliver først fortalt om kløften af de
lokale indfødte, før I kommer hen til selve kløften. Jeres
guide tager jer med på en tur, hvor I skal høre mere om
den fortryllende natur, I befinder jer i.
Daintree National Park
The Eastern Kuku Yalanji Aboriginal people er de
traditionelle ejere af Daintree National Park. Daintree
National Park består af to dele: Mossman Gorge og Cape
Tribulation. Mossman flodens krystalklare vand vælter
ud over granitklipperne ved Mossman Gorge, mens Cape
Tribulation byder på regnskovsklædte bjerge, der
skråner betagende ned mod smukke, hvide sandstrande.
Mossman Gorge
Det meste af Mossman Gorge sektionen af Daintree
National Park består af for en stor del af ret
utilgængelige, stejle bjerge. Det er disse bjerge, der
opfanger fugtig luft fra havet og omdanner den til
regnen, der falder over regnskoven og fylder floderne
Mossman og Daintree.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Cape Tribulation
Cape Tribulation er stedet, hvor lange sandstrande
møder stejle bjergsider og klipperigt bagland. Et unikt
landskab skabt gennem millioner af år. Det er her, at en
af Australiens sidste større lavlandsregnskove findes.
Cape Tribulation strækker sig fra Daintree River i syd til
Bloomfield River i nord. De fleste af verdens 19 primitive
plantefamilier findes i Daintree National Park, og et antal
af meget sjældne planter ses ved Cape Tribulation.

Dag 4: Cairns |
Heldagsudflugt til
Kuranda
I dag skal I på dagsudflugt til Kuranda i højlandet bag
Cairns. Turen giver to helt unikke oplevelser: Togturen
fra Cairns til Kuranda med the Scenic Kuranda Railway,
og turen retur fra Kuranda med Skyrail Rainforest
Cableway.
I bliver hentet på hotellet og kørt til Freshwater Station,
der ligger i udkanten af Cairns. Her stiger I ombord på
det berømte tog, hvor I skal have en helt unik togrejse på
2 timer ad en af verdens smukkeste togruter gennem
tunneller og over broer, der krydser fantastiske kløfter.
Der er et stop undervejs ved Barron Falls Station, hvor I
har et 10 min. fotostop, for at nyde udsigten til de
smukke Barron Falls. Herefter kører toget videre til
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Cape Tribulation

Kuranda, hvor I har noget tid på egen hånd til at udforske
området og de sjove butiksgader med alverdens
håndværksting.
Returrejsen til Cairns er med Skyrail Rainforest
Cableway, som tager jer ned til Smithfield Terminal på 90
min. I vil blive forundret over, hvor stille I glider over
regnskoven.
The Kuranda Scenic Railway
En af verdens mest spektakulære togture med mulighed
for at komme helt tæt på regnskoven. The Wet Tropics,
som hele det enorme regnskovsområde i Queensland
kaldes, er blandt de ældste på kloden og hjemsted for et
utal af planter og dyr, mange endemiske til dette område.
Mere end 1.200 forskellige planter, 800 forskellige
regnskovstræer, spektakulære orkidéer, enorme
figentræer, eksotiske palmer og hundredvis af unikke
skabninger har The Wet Tropics, som deres hjemsted.
Togturen til Kuranda, byen i regnskoven, tager godt 2
timer og bringer jer op i en højde af 328 m.o.h. På vejen
stoppes ved den fantastiske Barron Gorge. Her er der et
fotostop. Undervejs er der information på engelsk over
højtalerne, og hver gæst på toget får udleveret
information om toget og dets historie, et turkort, og et
kort over Kuranda.

Kuranda Scenic Railway. Denne kabel er helt unik og
giver gæsten et smukt fugleperspektiv over regnskoven
og til kysten. Mens I stille og roligt svæver nedad mod
bunden - tager ca. 90 min. - kan I passende have hentet
en app. med 'Skyrail Interpretive App and Audio Guide'
og høre mere om det, som I passerer. Men man kan jo
også bare sidde roligt og nyde synet og stilheden.
Resten af dagen er på egen hånd i Cairns. Har I lyst til
flere oplevelser kunne vi foreslå et besøg i Tjapukai
Aboriginal Culture Park om aftenen. Her kan I se, høre og
lære mere om denne urgamle kultur.

Dag 5: Cairns - Airlie
Beach | Tog til Airlie Beach
I dag forlader i Cairns med tog. Jeres hotel ligger i
gåafstand fra jernbanestationen (1 km), så det er nemt
selv at komme dertil.
Der er togafgang fra Cairns kl. 09.00, og I ankommer til
Proserpine stationen nær Airlie Beach kl. 18.20. Der er
ca. 25 km. til Airlie Beach fra Proserpine.

Fremme i hyggelige Kuranda venter sjove butikker og
andre oplevelser som fx. Rainforestation Nature Park.

Der afgår togbus fra Proserpine til Airlie Beach, og I har
nu små 10 min. til at finde jeres togbus. Med togbussen
er I forventligt fremme i Airlie Beach kl. 19.05.

Skyrail Rainforest Cableway
Den ikoniske Skyrail oplevelse er et must på lige fod med

Airlie Beach er en arketypisk kystby i Queensland, lever
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Skyrail Rainforest Cableway, Kuranda | credit: Tourism Australia

primært af turister, der kommer her med stort set ét
formål: At opleve det mageløse ø-hav i Whitsunday
Islands, de 74 øer inklusive verdens smukkeste strand
Whitehaven Beach, der ligger ret ud for byen. Det skal I
naturligvis også opleve, men på den bedste måde med et
bådcruise rundt i ø-havet. Bedre bliver det ikke.
I skal jo have noget at spise, så vi kan anbefale en middag
på en af byens bedste restauranter, som er den
prisvindende Fish D'Vine & the Rum Bar. De serverer
ultrafriske fiskeretter og har mere 500 forskellige slags
rom på lager. En anden prisvindende restaurant er The
Clipper Restaurant & Bar på Coral Sea Resort. Her får I,
udover en utrolig flot udsigt til havet, en herlig
velsmagende 5-retters menu.

Dag 6: Airlie Beach |
Udflugt til Whitsunday
Islands og Whitehaven
Beach
Tidligt om morgenen bliver I hentet på jeres hotel og kørt
til Port of Airlie. I skal ud på 6,5 timers tur til Australiens
smukkeste øer og skønneste strand.
Udflugt til Whitsundays og Whitehaven Beach
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Klokken 06.45 går I ombord på båden, der vil tage jer ud
på et minikrydstogt til Whitsundays og Whitehaven
Beach. Båden har store siddeområder, både inde og ude.
Kaptajnen vil undervejs på turen fortælle om områdets
historie og naturfænomener. Ruten går forbi de smukke
Whitesundays-øer, som James Cook opdagede
Whitsunday (som briterne kalder pinsesøndag).
Det krystalklare vand og uberørte hvide mel-lignende
sand på Whitehaven Beach strækker sig over syv
kilometer langs Whitsunday Island, den største af de 74
øer i Whitsundays. I har nu op til to timer til at nyde
stranden, evt. gå en tur til en mere afsondret del af
stranden eller tage en svømmetur i det klare vand.
Efter I har haft mulighed for at nyde en af verdens bedste
strande, så sejler båden tilbage til Airlie Beach, hvor I kan
forvente at gå i land omkring kl. 14.30, og I bliver
herefter kørt tilbage til hotellet.
Resten af dagen har I til på egen hånd at gå på opdagelse i
Airlie Beach.

Dag 7: Airlie Beach | Tog til
Maryborough
I har nu det meste af en dag til at slappe af, og nyde
hyggelige Airlie Beach inden I skal videre med togbus og
tog.
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Cruise i Whitsundays med Waltzing Mathilda

Togbussen afgår kl. 17.10 fra Airlie Beach med ankomst i
Proserpine kl. 18.00. Toget, som I skal med videre sydpå
mod Fraser Island, kommer kl. 18.20.
Der er et stykke vej til Fraser Island, næsten 900 km., så I
er installeret i en sovekupé, da I skal overnatte i toget på
vej til Maryborough nær Fraser Island. I er fremme i
Maryborough i morgen tidlig.

Dag 8: Maryborough Fraser Island
I ankommer tidlig morgen til Maryborough (kl. 05.02). Kl.
6.30 skal I videre med togbus fra Marybourough til
Hervey Bay/River Heads, hvorfra færgen til Fraser Island
sejler. Fra Hervey Bay/River Heads sejler I direkte til
Kingfisher Bay Resort på Fraser Island.
Et virkeligt dejligt resort med masser af
aktivitetsmuligheder, dejlige pools og rigtig, gode
værelser. Et perfekt udgangspunkt for oplevelserne på
Fraser Island. Læs mere om resortet her.
Fraser Island er verdens største sandø og er helt
fantastisk. Læs mere om øen her.
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Dag 9: Fraser Island |
Heldagsudflugt på Fraser
Island
I dag skal I ud og opleve den skønne natur på Fraser
Island. En spændende off-road tur med 4-hjulstrækker,
der kører jer rundt til øens naturattraktioner inklusive
det berømte skibsvrag og de smukke ferskvandssøer,
hvor der er mulighed for at bade og slappe af på
sandbredden.
Turens højdepunkter:
Betagende Lake McKenzie
Seventy-Five Mile Beach's berømte 'highway'
Maheno skibsvraget og det farvede sand ved The
Pinnacles
Eli Creek ferskvandssø
Central Station & Wanggoolba Creek
Pile Valley's storslåede regnskove Satinay & Brush
Box
Det mægtige Stonetool Sand Blow
Turen inkluderer frokost.
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Fantastisk besøg på Fraser Island

Dag 10: Fraser Island Maryborough (tog) Brisbane
I dag skal I tilbage til fastlandet. I tager færgen retur til
Hervey Bay, hvorfra jeres togbus går kl. 10.35. I
ankommer til Maryborough kl. 12.20, hvor I har et
kvarter, inden I skal med toget. I ankommer til Brisbane
kl. 17.50 og har aftenen til at nyde den gode mad og den
smukke Skyline.
Hvis I vil opleve Brisbanes puls, så skal I tage på South
Bank Parklands. Her kan man gå eller cykle langs
flodbredden og nyde det smukke syn til byens skyline.
Dette område er berømt for sin fine kombination af
underholdning, rekreation og fritidsaktiviteter. South
Bank Parklands strækker sig over ikke mindre end 17 ha.
med parker, museer, gallerier, restauranter, caféer og
butikker. Det er også her, I finder det enorme pariserhjul
- Wheel of Brisbane.
Historisk sightseeing
Brisbane er ganske vist en relativt ung by, set i det store
billede, men har også en ganske interessant fortid fra
tiden, da området var fangekoloni for briterne. Opdag
den fascinerende fangefortid med besøg ved Boggo Road
Gaol, Newstead House og The Old Windmill. Et flashback
til verdenskrigene kan I få i Fort Lytton National Park, og
det politiske perspektiv kan I få ved at se Parliament
House, Old Government House og Customs House.
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Nogle af Brisbanes ældste kirker er stadig aktive i dag:
Den katolske Old St. Stephen's Church, St. John's
Anglican Cathedral og Albert Street Uniting Church har
tjeneste hver dag og byder på fantastiske relikvier fra
1900-tallet.

Dag 11: Brisbane | På egen
hånd
I har dagen i dag til at nyde Brisbane, og her er mange
muligheder. Ligesom Sydney har Brisbane også sin egen
ikoniske bro, Story Bridge. Herfra kan man opleve byen
fra en lidt anden vinkel end normalt ved en gåtur over
broen. Herfra får man en helt fantastisk udsigt over
Brisbane.
Brisbane har også, modsat så mange andre storbyer, sin
egen strand midt inde i byen. Nyd den skønne,
afslappede australske stemning og tag en dukkert i
lagunen. Man føler næsten, man er på en 'rigtig' strand
med sand mellem tæerne og synet af livreddere.
Af andre attraktioner kan nævnes:
Se byen fra Mt. Coot-tha's.
Bjerget ligger bag Brisbane og byder på en majestætisk
udsigt over byen. I får nogle af de bedste solopgange og
solnedgange her, og - ikke at forglemme - er Brisbanes
Skyline magisk om aftenen med alle lysene.
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Ophold i kosmopolitiske Brisbane

Cruise på Brisbane River
En af de bedste måder at se byen på er med et cruise på
Brisbane River. Herfra fornemmer man byens Skyline, de
mange broer og byens generelle livsstil og afslappede
stemning på bedste vis.
Smag på byen
Brisbane er et sandt mekka for Foodie's. Her er
muligheder for arrangerede ture for både mad, øl og vin.
På ølsiden er der flere ture, som tager jer rundt til byens
bedste bryggerier: 'Hop On Brewery Tours', Hops &
Brew Craft Brewery Tours' og den klassiske 'XXXX
Brewery Tours'.

Dag 12: Fly Brisbane Sydney
I checker ud fra jeres hotel og gør klar til at blive afhentet
på hotellet for transfer til lufthavnen i Brisbane, hvorfra I
senere i dag flyver direkte til Sydney. Bagagen modtages,
og i ankomsthallen venter jeres chauffør, der skal køre
jer til jeres hotel i Sydney.
I skal bo på Rydges Sydney Central, der ligger lidt nord
for Hyde Park og ca. et par kilometer fra Sydney Opera
House. Det er dog relativt let at gå fra hotellet ned til
DownTown Sydney, og der er masser af attraktioner at
se på undervejs, bl.a.
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St. Mary's katedralen ved Hyde Park
Flere smukke fontæner, bl.a. i Hyde Park
The Mint, som tidl. var hospital for dømte
straffefanger
Royal Botanic Gardens
m.m. Læs mere om Sydney og Rydges Central
Dagen er på egen hånd til at få slappet af og nyde
atmosfæren i storbyen. I bor i et område med masser af
gode restauranter, caféer m.m.

Dag 13: Sydney |
Heldagsudflugt til Blue
Mountains
Nyd morgenmaden, inden det er tid til dagens udflugt til
Blue Mountains.
Blue Mountains
Udflugten til Blue Mountains er en rejse ind i hjertet af et
UNESCO-beskyttet naturområde. I kører mere eller
mindre stik vest mod nationalparken og gør et første
stop i Calmsley Hill, hvor I træder ind i et
rehabiliteringscenter for endemiske dyr som kænguruer
og koalaer. Nyd de smukke omgivelser og dyr, mens I
nyder en varmende kop te. Der fortsættes nu mod Blue
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Ophold i Sydney med bl.a. Operahuset

Mountains, hvor I begynder i Jamison Valley, hvor den
ene fantastiske udsigt over bjergene afløser den anden.
Mageløst og bjergtagende er passende ord for, hvad I
præsenteres for. Der fortsættes mod nationalparkens
landemærke, klippeformationen The Three Sisters, ved
det berømte Eagle Lookout. God tid til at nyde synet at
'berømtheden'.
Frokosten begynder at trænge sig på, og I gør stop ved
Hydro Majestic Hotel, hvor I for egen regning kan købe
jeres frokost. Eftermiddagen er dedikeret til flere
fænomenale udsigter, som er det som Blue Mountains er
berømt for. Udsigten fra Govett's Leap er særligt
værdsat, og måske et af de mest berømte udsigtspunkter
i hele Australien. Her er i tillæg et stort vandfald, der
falder 180 m. til bunden af dalen nedenfor.
Sidste stop er ved Mt. Tomah Botanic Gardens, hvor I,
udover nok et fantastisk panorama, kan nyde et glas
mousserende vin eller appelsinjuice, inden turen igen går
tilbage til Sydney.

I har en togrejse på ca. 3 timer foran jer, og I kører
gennem noget meget smuk natur, så nyd turen med
toget. Er der noget toget kan, så er det at få folk frem
med sjælen i behold og samtidig stille det forbigående
landskab til skue på bedste vis.
Fremme i Hunter Valley modtages I af repræsentanter
for Hunter Valley Resort, hvor I skal bo. Fremme på
resortet er der check-in og indkvartering i jeres værelse.
Kort tid efter ankomst venter den første aktivitet, som er
en videopræsentation i resortets egen 'teatersal', hvor I
får en gennemgang af vinprocessen, fra drue til flaske.
Spændende og lærerigt og bestemt godt forud for jeres
vinsmagninger m.m.
Efter denne præsentation er resten af eftermiddagen og
aftenen på egen hånd. Tag en tur rundt på resortet og
nyd stedets mange tilbud af aktiviteter og faciliteter i
øvrigt inklusive eget bryggeri, pool og lækker Spa.

Læs mere om Blue Mountains her.

Dag 14: Sydney - Hunter
Valley vinområde
Nyd morgenmaden på hotellet og check ud i tide, inden I
skal afsted mod Sydneys hovedbanegård, hvor I i løbet af
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formiddagen skal med toget nordpå mod det berømte
vinområde Hunter Valley. Her skal I tilbringe de næste 2
nætter på et skønt vinresort, der ligger lige midt i
vinmarkerne.
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Resortets egen restaurant hedder Matilda Bay
Brewhouse Hunter Valley Resort. Et meget afslappet
spisested med såvel indendørs som udendørs servering.
Menuen er meget international, så her er noget for
enhver smag lige fra pizza og burger til lammeryg og
kænguru. Hele 12 forskellige typer øl kan smages - i sig
selv ekstraordinært på en vingård! Men man kan
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Et par dages ophold i det unikke vinområde Hunter Valley på Hunter Valley Resort

naturligvis også få vin. Middag her er for egen regning.

Dag 15: Hunter Valley
Nyd morgenmaden og gør jeg klar til en tur rundt på
vingården denne formiddag. Her får I en masse at vide
om produktionen, om de forskellige druetyper og om
vinproduktion generelt. Der afsluttes med vinsmagning.

Dag 16: Hunter Valley Sydney
Nyd morgenmaden på resortet. Resten af formiddagen er
på egen hånd frem til, at det er tid til at checke ud fra
resortet og vente på jeres transfer til Singleton
jernbanestation. Først på eftermiddagen er der
forventeligt afgang mod Sydney med ankomst ca. 3 timer
senere.

Resten af dagen er på egen hånd, men ud fra resortet
kører der fx. Hop on Hop off busser (for egen regning),
der kører rundt i vinområdet. Alternativt kan der
arrangeres en Gourmet Lunch Tour (for egen regning).
Hør evt. nærmere om dette.

I sørger selv for transfer til jeres hotel i Sydney, Rydges
Central (eller tilsvarende). Resten af dagen er på egen
hånd.

I kan også gøre brug af resortet brede aktivitetsudbud,
som fx.

Dag 17: Hjemrejse mod
Danmark

Cykling rundt i området
Segwayture
Hesteridning
Golf
Tennis
En tur med varmluftsballon
Køkkenskole, vinskole

Det er blevet dagen, hvor hjemrejsen mod Danmark
påbegyndes. I checker ud fra jeres hotel, og der er
arrangeret lufthavnstransfer fra jeres hotel til Sydneys
internationale lufthavn. I løbet af dagen flyver I hjem
mod Danmark.

og meget mere....
I behøver ikke kede jer her.
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Manly Beach lidt udenfor Sydney - tag færgen dertil

Dag 18: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark med bagagen fuld af store
oplevelser fra jeres rejse til Australien.
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Priser og afgange
Rejseperiode September - december - Fra-priser pr. person | Når 2 rejser sammen
Delt dobbeltværelse
31.798,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts - Fra-priser pr. person | Når 2 rejser sammen
Delt dobbeltværelse
31.398,00 DKK

Rejseperiode April - juni - Fra-priser pr. person | Når 2 rejser sammen
Delt dobbeltværelse
31.398,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-priser pr. person | Når 2 rejser sammen
Delt dobbeltværelse
34.598,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 14.600 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 - Cairns inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Lufthavnstransfer i Cairns

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

3nætter på Bailey i Cairns
Forplejning med mindre andet er oplyst
Heldagstur i bus til Daintree og Cape Tribulation
Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Heldagstur i tog og skyrail til Kuranda
Tog fra Cairns til Proserpine

Visum/indrejsetilladelse til Australien Læs mere
her

Togbus fra Proserpine til Airlie Beach t/r

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

2nt. på Heart Hotel & Gallery Whitsundays i Airlie
Beach
Minikrydstogt til Whitsundays og Whitehaven
Beach
Tog fra Proserpine til Maryborough med
overnatning i sovekupé (dag 7)
Togbus fra Maryborough til Hervey Bay t/r
Færge fra Hervey Bay til Fraser Island t/r
2nætter på Kingfisher Bay Resort
Heldagstur på Fraser Island med lokal ranger som
guide
Tog fra Maryborough til Brisbane
Lufthavnstransfer til Brisbane Int. lufthavn
Flyrejse fra Brisbane til Sydney inkl. skatter og
afgifter
2nt. i Sydney på Rydges Central

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

Hvad er inkluderet i prisen?
1heldagsudflugt til Blue Mountain
Togbillet Sydney - Hunter Valley t/r
2nt. på Hunter Valley Resort inkl. morgenmad
2udflugter/ aktiviteter i Hunter Valley
Fly Sydney - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

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

