Ekspeditionskrydstogt i det
vestlige Australien

Et unikt kulturelt krydstogt langs Kimberley-regionen i Western
Australia, hvor aboriginer-kulturen kan opleves på allernærmeste
hold, og naturoplevelser af en helt usædvanlig karakter er på
agendaen. Rejsen krydres med en afslappet stemning i Darwin
og Broome, hvor den oprindelige australske eventyr- og
pionerånd stadig trives i bedste velgående.

18 dage
Fra-pris pr. person i kr.

85.998,-

Efter et par dage i Darwin, med mulighed for unikke oplevelser i
Litchfield parken, stiger I ombord på Coral Expeditions skønne
skib, der de næste 11 dage vil være den charmerende ramme
for jeres rejse. Undervejs stifter I nært bekendtskab med unik
natur samt kultur og historie, når skibet lægger til ved fjerne,
afsidesliggende øer og kyster, som sjældent bliver besøgt.

I har tid til at opleve Darwin før ekspeditionskrydstogtet
Kom på et ekspeditionskrydstogt fra Darwin til
Broome
All inclusive ombord på Coral Expeditions skib
Få mange, meget anderledes oplevelser "off-thebeaten-track"
Tag på sejltur på King George floden
Oplev fantastiske Mitchell Falls og historiske
Careening Bay
Tid til at opleve Broome efter
ekspeditionskrydstogtet
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Dagsprogram
Dag 1 - 2: Afrejse
København - Darwin

Heldagsudflugt: Litchfield and Culture Safari

Der er afrejse fra Danmark. I flyver mod Darwin med en
enkelt mellemlanding undervejs.

Dag 4: Darwin

Dag 3: Ankomst til Darwin

Darwin er den største by i staten Northern Territories,
som er en helt unik og ganske særlig del af ikke blot
Australien, men den hele planet. Northern Territories og
Top End-området er så rigt på indfødt kultur,
overvældende naturskønhed og ikke mindst et unikt og
fantastisk dyreliv, at et besøg her er noget, der sætter sig
dybt i sjælen på én.

I ankommer til Darwin i Australiens Top End, hvor I nu
skal tilbringe de første 3 dage af jeres australske eventyr.
Når bagagen er modtaget, går turen direkte til jeres hotel
i Darwin. I kommer selv fra lufthavnen til jeres hotel.
Overnatning Standard: Travelodge Mirambeena Darwin
Overnatning Superior: Novotel Darwin Atrium
Valgfri tilkøb:
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Darwin er indgangsporten til de fænomenale natur- og
kulturoplevelser i f.eks. Litchfield National Park, Kakadu
National Park, Tiwi Islands og Arnhemland, alle steder
som meget nemt kan tage opmærksomheden fra selve
Darwin by. Men Darwin i sig selv er en skøn oplevelse
med herligt klima, et fremragende udbud af mad og
kultur ved bl.a. udendørs festivaler, restauranter ved
havnefronten, tropiske parker og kunstneriske
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Coral Expeditions. The Kimberley Cruise

byområder. Oplev Darwin når det er bedst med et besøg
ved Mindil Beach Market, ved en sejltur på Darwin
Harbour og/eller et museumsbesøg.

Overnatning Superior: Novotel Darwin Atrium

I Darwin mødes alle ved havnefronten. Her finder I
masser af restauranter, caféer, laguner og parker. Det er
her man 'mingler' med andre og fornemmer byens
internationale tilsnit med fingeraftryk fra såvel Larrakia
folket, indonesiske handelmænd og europæiske
bosættere.

Dag 5: Afgang med Coral
Expeditions fra Darwin

Der er en hel del at give sig til i Darwin og opland, så
tiden er ofte en knap ressource her. Her kan vi nævne
nogle oplagte oplevelser, når I er på disse kanter:
Oplev den utroligt smukke Litchfield National
Park.
Her får I bjergtagende natur, vandfald og
krokodiller til overflod. BENNS tilbyder en
heldagstur til Lichtfield.
Mary River Wetlands. Tag med på en sejltur i dette
kæmpemæssige vådområde, som er hjemsted for
den største koncentration af saltvandskrokodiller i
hele verden.
Tag på et cruise i Darwin Harbour.
Besøg Mindil Beach Market om aftenen. Hver
torsdag og søndag aften er det særdeles populært
at samles her og nyde solnedgangen, mens man
nyder en eksotisk bid mad og et køligt glas.
Overnatning Standard: Travelodge Mirambeena Resort
Darwin
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Nyd en tidlig morgenmad på hotellet, indtil I kører ud til
Darwins Fort Hill Wharf, hvor Coral Princess ligger for
anker og venter på jeres ombordstigning. Der er
ombordstigning på skibet fra kl. 08.00 om morgenen, og
kl. 09.00 er der afgang. I siger farvel til Darwin og sejler
nu gennem Cambridge golfen og ind til vandene ved
regionen Western Australia. Denne eftermiddag giver
skibets besætning en grundig introduktion til Kimberley
området. Herefter kommer I rigtigt til at hilse på jeres
medrejsende og hele besætningen ved kaptajnens
"welcome cocktail party".
Kimberley
Kimberley er en af 9 regioner i staten Western Australia.
Kimberley ligger i den nordlige del af staten og grænser
mod vest til det Indiske Ocean, mod nord til det
Tasmanske Hav, mod syd til den store Great Sandy &
Tanami ørken og mod øst op til staten Northern
Territory.
Regionen blev navngivet efter John Woodhouse,
Kimberleys første Jarl, der var øverste chef i kolonierne
fra 1870-1874 og igen fra 1880-1882.
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De berømte kameler på stranden i Broome

Kimberley er et af de første steder, hvor Australiens
oprindelige befolkning bosatte sig for omkring 41000 år
siden, da de kom til kontinentet fra formodentligt det
nuværende Indonesien.

Dag 6: King George River
& Falls
I dag skal I opleve den første af Kimberleys mægtige
floder, den store King George flod. Explorer, skibets
specialdesignede udflugtsbåd, tager jer med til de
sceniske kløfter, og i mindre og oppustelige gummibåde
kommer I helt tæt på de majestætiske King George
vandfald, som med deres 80 m er de højeste vandfald i
hele Western Australia. Senere besøger I Tranquil Bay
for at nyde livet på stranden og udforske naturen
nærmere.

regner med, at de blevet malet for ca. 20.000 år siden, og
de er i forbavsende fin kvalitet. Jeres guide fortæller jer i
detaljer om dette bemærkelsesværdige fund.

Dag 7: Hathaway's
Hideaway & Mitchell Falls
Coral Princess ligger ankret op i Winyalken Bay. Explorer
båden og guiden tager jer ind på land til den forunderlige
labyrint af kalkstensgrotter, kendt som Hathaway's
Hideaway.
Senere er det muligt - for egen regning - at få en
helikoptertur ud over det mægtige Mitchell Plateau og
videre ind til det fantastiske Mitchell Falls. Dagen slutter
med en spektakulær solnedgang over Det Indiske Ocean,
mens I nyder en Gourmet Aussie Beach BBQ.

Dag 7: Vansittart Bay, DC3
fly & Jar Island

Dag 8: Bigge Island &
Careening Bay

I dag skal I med jeres guide på en vandretur over
udtørrede saltsøer for et se vraget af en DC3
flyvemaskine fra US Air Force, der forulykkede på
stranden under 2. Verdenskrig. Senere skal I se nogle af
Kimberleys flotteste klippemalerier på Jar Island. Man

I dag er der endnu mere Aboriginal Rock Art på
programmet med et besøg på Bigge Island. Her ser I flere
fine eksempler på både Wandjina og Bradshaw kunst.
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Herefter videre til den historiske Careening Bay, hvor
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Buccaneer Archipelago i Western Australia

løjtnant Phillip Parker King og hans skib HMC Mermaid i
1820 blev kølhalet i bugten. Dette skete under Parker
Kings anden rejse til Kimberley området, hvor han var i
færd med at kortlægge kysten og området. Jeres guide
tager jeg til stedet, hvor det store Baobab træ bærer
inskriptionen "HMC Mermaid - 1820", som stadig er
stærkt synlig her næsten 200 år senere.

Dag 10: Prince Regent
River & King Cascades
I sejler ad den store Prince Regent River ombord på
Explorer båden frem mod det bjergtagende Kings
Cascades, et helt anderledes og særligt scenisk vandfald,
hvor vandet fosser ud over flere klippeterrasser. I nyder
jeres frokost ved skønne Camp Creek, hvor der er
mulighed for en efterfølgende svømmetur i
ferskvandspoolen.

Dag 11: Montgomery Reef
& Doubtful Bay
Her på dag 11 skal I opleve et helt usædvanligt
naturfænomen, når I skal besøge det enorme
Montgomery Reef. Revet er hele 400 km2 stort med et
længde på 80 km og en forskel på tidevand og ebbe på
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hele 10 meter. Når tidevandet forsvinder, åbner der sig
en helt ny verden med store laguner, kalkstensklippeøer
og øer med mangroveskov.
Tidevandsbevægelsen skaber kraftige strømme, der
former en hel flod, der skærer gennem revet og skaber
hundredevis af små vandfald, der tiltrækker et stort og
aktivt fugleliv og et marineliv med skildpadder, hajer,
søkøer med mere. Ved ebbe åbenbares mere end 4 meter
af revet. Revet er således et stort turistmål.
Jeres kyndige guider fortæller jer levende om dette
naturfænomen og om det forrygende dyreliv, der opstår i
kølvandet på tidevandets tilbagetrækken hver dag. Efter
denne meget imponerende naturoplevelse sejler I videre
til den smukke Doubtful Bay med den karateristiske
klippeformation Raft Point.

Dag 12: Raft Point & Ruby
Falls
Sørejsen fortsætter idag, hvor I sejler igennem Kuri Bay,
hjemsted for en stor perleindustri, og går i land ved Raft
Point for at iagttage endnu flere eksempler på Wandjina
og Bradshaw Aboriginal Rock Art.
Senere udforsker I Red Cone Creek og har muligheden
for en kølende dukkert ved Ruby Falls.
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Enorme termitboer i Litchfield National Park

Dag 13: Horizontal Falls &
Buccaneer Archipelago

og det krystalklare vand. Helt ideelt til at dase på
stranden og nyde en svalende dukkert i det lune vand.

I sejler igennem Buccaneer ø-havet med over 800 øer og
igen idag stifter I bekendskab med et af Kimberleys
mange utrolige naturfænomener, ikonet Horizontal
Waterfalls.

Dag 14: Lacepede Islands

Horizontal Waterfalls er to prægtige åbninger i McLarty
bjergkæden med 300 meters mellemrum. McLarty
bjergkæden i sig selv er hele 1,8 millioner år gammel. Den
første åbning, nærmest havet, er 25 meter bred og den
anden åbning, der fører ind til Talbot Bay, er blot 12,5
meter bred.
Vandfaldene opstår på grund af den enorme
højdeforskel, der opstår, når havvandet stiger hurtigere
på den ene side af åbningen end på den anden. Der kan
være helt op til knap 11 meters forskel med et rivende
vandfald til følge. Med hvert skifte i tidevandet vender
vandfaldene. Ved ebbe, mellem de to åbninger, dannes en
stor sandbanke, hvor man kan være heldige at se
krokodiller sole sig.
Den kendte naturekspert, David Attenborough, har kaldt
vandfaldene for 'et af verdens største naturundere'.

Coral Princess krydser gennem Pender Bay og, afhængig
af vind og vejr, besøger I Lacepede Islands, som er en
række lave koraløer på toppen af en revplatform.
Øerne er anerkendte som et vigtigt område for fugle og
således udnævnt som naturreservat. Reservatet har
adskillige tusinde fuglepar, der ruger her, bla.
Douglasternen og den brune Sule.
I stiger ombord i gummibådene og sejler ind i lagunen på
udkig efter det store og varierede fugleliv i området bl.a.
australske pelikaner, fregatfugle, hejrer, måger og terner.
Øerne er ligeledes kendte for at være Western
Australias vigtigste rugested for de grønne skildpadder
(også kaldet suppeskildpadder). I aften er det sidste aften
ombord på Coral Princess, og ved kaptajnens cocktail
party skåler I med medrejsende og besætning og tænker
tilbage på en usædvanlig rejse i et helt fantastisk og unikt
område af Australien.

I stiger ombord i de små gummibåde og sejler gennem
vandfaldene. I vender tilbage til Coral Princess, og senere
på dagen lægger skibet til ved Hidden Island med
underskønne Silica Beach med det blændende hvide sand
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Florence Falls i Litchfield National Park

Dag 15: Ankomst til
Broome
Der er ankomst til Broome kl. 08.00 og et helt
uforglemmeligt krydstogt langs Kimberleys kyst er til
ende. I går fra borde og sørger selv for at komme til jeres
valgte hotel i Broome. I har nu et par nætter her i
Broome til at slappe af og lade de foregående dages
mange oplevelser bundfælde sig.
Broome er en venlig, multikulturel perleby i det
nordvestlige Australien med, normalt, et vidunderligt
vejr og en næsten evigt skinnende sol. Mange har lyst til
at blive her, når først de har oplevet byens fredfyldthed,
fascinerende historie og levende indfødte kultur.
Strandene i det tropiske Broome er ikke blot smukke, de
er også historiske. Den lange, hvide sandstrand Cable
Beach er kendt for et undersøisk telegrafkabel, der blev
udlagt i slutningen af 1800-tallet for at forbinde Broome
og Singapore. Lige på den anden side af klitterne ligger
Minyirr Park, og ved den østlige bred ligger Town Beach,
hvor man kan opleve naturfænomenet Staircase to the
Moon (trappen til månen). Tag på en tidsrejse til fortiden,
og besøg Gantheaume Point for at kigge på de 130
millioner år gamle fodaftryk fra dinosaurer.
Broomes kirkegårde vidner stærkt om byens
multietniske og historiske arv fra perleindustrien
gennem tiden. En industri, der har krævet mange
japaneres, kineseres, malayers og indfødte dykkeres liv.
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Perler fra Broome eksporteres den dag idag til hele
verden.
Broomes største attraktioner er:
Ridning på kamel på Cable Beach i den berømte
solnedgang
Nyd en øl på Broomes Matso's Brewerymed udsigt
over Roebuck Bay
Besøg den japanske kirkegård. Her ligger mere end
900 dykkere, der mistede livet i forbindelse med
dykning efter perler.
Perle Shopping in Broomes Chinatown
Oplev Aboriginal Art i Broomes Short Street
Gallery
Oplev 'Dinosaur Footprints' ved Gantheaume
Point
Standard: Seashells Broome
Superior: Seashells Broome

Dag 16: Broome
Hele dagen til at gå på opdagelse i Broome
Overnatning Standard: Seashells Broome
Overnatning Superior: Seashells Broome

www.benns.dk

King George Falls

Dag 17 - 18: Broome |
Hjemrejse
Der er afgang fra Broome idag med retning mod
Danmark. Der er en mellemlanding på vejen mod
Danmark, som I ankommer til imorgen.
I ankommer til Københavns lufthavn efter en 18 dages
lang rejse, som har budt på én lang række af vidunderlige
oplevelser af snart enhver slags: Unikke natur- og
kulturoplevelser i Kimberley regionen og byoplevelser i
skønne, autentiske og historiske Darwin og Broome.
Mere kan man næsten ikke forlange!
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Priser og afgange
Rejseperiode April - September - Fra-priser i kr. pr. person
Coral/Main Deck
85.998,00 DKK

Promenade Deck
99.398,00 DKK

Opgradering af flyrejsen:
Economy Extra: Fra kr. 16.500
Business Class: Fra kr. 33.500
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Balcony
125.298,00 DKK

Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Darwin inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

2nætter på hotel i Darwin

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

11 dage/10 nætters krydstogt Darwin-Broome med
Coral Expeditions
Alle måltider ombord på ekspeditionsskibet.
Tilberedt af skibets kok
Udvalgte vine og øl til frokost og aftensmad

Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Entréer medmindre andet er oplyst
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Kaffe og te døgnet rundt
Alle daglige guidede udflugter og oplevelser

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Eksperter fra ekspeditionsteamet samt
gæsteforelæsere
Foredrag, workshops og demonstrationer ombord
Brug af alle faciliteter ombord, herunder bibliotek
Adgangsgebyrer til privatejede områder
Drikkepenge ombord på skibet
Kaptajnens velkomst- og afskedsarrangementer
samt adgang til broen
2nætter på hotel i Broome
Fly Broome - 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

