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Tag turen "down under" og begiv jer ud på et magisk eventyr i
egen bil, hvor lækre ophold i storbyerne Adelaide og Sydney
suppleres med en mageløs rundrejse i egen bil på fantastiske
Tasmanien. Her venter unikke natur- og kulturoplevelser,
fascinerende byer, store som små, og ikke mindst super
indkvartering hele vejen rundt.
De mindeværdige oplevelser kommer som perler på en snor, lige
fra søløvernes strand og de unikke klippeformationer på
Kangaroo Island til Adelaides afslappede charme, Cradle
Mountains bjergtagende panorama, Freycinet National Parks
guddommelige skønhed og Sydneys verdensberømte ikoner som
Operahuset og Harbour Bridge.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så
kan I vælge mellem mange forskellige campingpladser.

Se Kangaroo Islands klippeformationer og
kænguruer

Gå i Cradle Mountains bjergtagende landskaber

Oplev Freycinets magiske natur inkl. ikoniske
Wineglass Bay

Besøg hyggelige Hobart og UNESCO-beskyttede
Port Arthur

Nyd Blue Mountans dramatiske udsigter

Storbyoplevelser i Adelaide og Sydney



Dagsprogram

da
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Day 1: Afrejse fra
Danmark
I dag går turen fra Danmark mod det fantastiske land
Down Under, Australien. I har en mellemlanding på vejen
og ankommer til Adelaide i det sydlige Australien i
morgen, hvor jeres eventyr for alvor begynder.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Adelaide
Velkommen til Adelaide, den største by i South Australia.
Efter at I har fået bagagen og gået igennem
immigrationen, ordner I selv transporten til centrum,
hvor I skal bo de næste tre nætter.

I skal bo på det Adabco Boutique Hotel, som ligger
centralt placeret lige i hjertet af byen, ikke langt fra
mange store attraktioner og de mange parker, som byen
byder på. Adelaide er meget praktisk anlagt med gader
og stræder anlagt vinkelret på hinanden, som man
kender det fra fx. Manhattan i New York. Fra hotellet er
der ikke langt til den kendte Victoria Park. Læs mere om
Adelaide her.

Hotellet er beliggende i en smuk, gammel bygning i
venetiansk gotik; en bygning, der er nationalarv i
Australien. Et pragtfuldt hotel med en skøn blanding af
old-world charme og moderne, sofistikeret komfort.
Bygningen er fra 1897 og var oprindeligt tilegnet 'Our
Boys Institute', forløberen for YMCA i Adelaide.

I bor i et dejligt, rummeligt Premium Queen Room med
alle moderne bekvemmeligheder som stort 55" TV,
minibar, mulighed for at lave egen kaffe/te m.m. Queen
size seng.

Adelaide bymidte, der er omkranset af parker, er et
travlt, kommercielt knudepunkt fyldt med stormagasiner

/oceanien/australien/adelaide
/oceanien/australien/adelaide


Charmerende Adelaide er første stop på rejsen
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og uafhængige butikker. Art Gallery of South Australia
fremviser endemisk australsk kunst og europæiske
værker, og ved floden er Adelaide Festival Centre vært
for musik, dans og teater.

Gourmetrestauranter ligger side om side med
afslappede, asiatiske spisesteder, og områdets smalle
stræder har en livlig bar- og caféscene.

Dag 3: Adelaide | På egen
hånd
I har hele dagen på egen hånd. Her er nogle forslag til,
hvad I kan opleve i Adelaide:

Besøg byens smukke strande, f.eks. Henley
Beach eller Semaphore
Tag turen til Adelaides store madmarked. I kan
købe noget god mad og tage det med ud i en af
byens flotte parker som f.eks. Adelaide
Botanic Gardens
Gå en tur langs North Terrace. Her ligger Art
Gallery of South Australia, the South
Australian Museum, the National Wine Centre
of Australia og parlamentshuset
Tag på shopping i Rundle Mall og området East
End
Vil I spise på restaurant kan vi anbefale at

besøge Rundle Street, Chinatown, Gouger
Street, Leigh Street og Peel Street.

Nyd dagen i Adelaide og gør lige, hvad I har lyst til.

Dag 4: Heldagsudflugt fra
Adelaide til Kangaroo
Island
I bliver hentet tidligt om morgenen på hotellet i Adelaide
og kommer på en naturskøn bustur til Cape Jervis, hvor I
skal med Sealinks færgen. Overfarten til Kangaroo Island
tager 45 minutter.

Ankommet vel til Kangaroo Island kører I straks mod
Seal Bay på sydkysten af øen. Her venter en erfaren
guide, som tager jer med på en gåtur på stranden, hvor en
møde med en koloni af sjældne og vilde australske
søløver venter.

Seal Bay
Seal Bay har været hjemsted for en stor koloni af
australske søløver i tusinder af år, og byder på en helt
ekstraordinær naturoplevelse. På Seal Bay er der ingen
huler eller andre indelukker, hvor søløverne kan 'gemme'
sig. Her tager guiden jer med direkte ind i hjertet af
søløvekolonien og fortæller indlevende om disse



Udflugt til Kangaroo Island med bl.a. Remarkable Rocks
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udrydningstruede dyr. Seal Bay er det eneste sted i
verden, hvor man kan komme så tæt på søløverne, alt i
mens man går en tur på stranden. Man kan nemt se
ungerne lege, tyrene kæmpe for herredømme og
mødrene die deres unger.

Den australske søløve er helt unik for det sydlige og
vestlige Australien, og den samlede population af de
australske søløver anslåes at være ca. 12.000, og
kolonien i Seal Bay er den tredjestørste i landet.

Efter denne vidunderlige dyre- og naturoplevelse
fortsætter til den nærliggende Vivonne Bay, hvor det er
tid til frokost. I nyder en dejlig 2-retters frokost med
udsigt til den smukke bugt. Efter frokost fortsætter I
videre vestpå til Hanson Bay Wildlife Sanctuary, hvor I
skal besøge det private vildtreservat, der siden 1997 har
arbejdet for at bevare et refugium for vilde dyr i området
og for at beskytte den endemiske flora og fauna i dette
område.

Efter besøget i reservatet fortsætter I til den
nærliggende nationalpark Flinders Chase, der er kendt
for at være et fristed for endemiske australske dyr,
herunder kænguruer, wallabies, koalaer og
myrepindsvin. Ikke kun dyrene er en stor oplevelse,
naturen er mindst lige så prægtig. Nyd den barske og
forrevne kyst på en vandretur til de berømte
klippeformationer Remarkable Rocks og Admiral's Arch.
Begge steder er særdeles fotogene, så hav kameraet klar
hele tiden. Ved Admiral's Arch er der etableret en
gangbro, der fører jer hen til denne spektakulære

klippebue. Et sikkert paradis for legende newzealandske
pelssæler, der kan ses hvile, svømme og lege i bølgerne
eller på klipperne ud for Admiral's Arch.

Efter de mange sansemættende dyre- og naturoplevelser
sættes kursen igen mod øens østkyst og havnebyen
Penneshaw, hvorfra I sejler retur mod fastlandet og Cape
Jervis. Fra Cape Jervis går turen direkte tilbage til
Adelaide og jeres hotel, hvor I er tilbage ud på aftenen.

Aktivitet inkluderer: Kangaroo Island Experience inkl.
færgeoverfart

Dag 5: Adelaide-Hobart
med fly
Efter morgenmaden er det tid til at checke ud fra
hotellet, for i dag forlader I Adelaide og flyver mod
Tasmanien og Hobart, hvor jeres tasmanske kør-selv
eventyr for alvor begynder. I lander i Hobart og får jeres
bagage og efterfølgende jeres bil i lufthavnen.

I har nu de følgende 2 nt. på det dejlige hotel Hadley's
Orient i Hobart med rig tid til at opleve Hobart og omegn.
Hotellet ligger rigtig godt og centralt i byen nær fx.
Salamanca Place og Battery Point. Et rigtig fint
udgangspunkt for jeres oplevelser i byen.

Hadley's Orient Hotel



Havneområdet i Hobart på Tasmanien
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Hadley's Orient Hotel er et gammelt hotel, næsten 200
år gammel, og gemmer på et utal af historier, skandaler
og hemmeligheder, som bare venter på at blive opdaget.
Hotellet emmer at atmosfære og historier fra stedets
rige og ofte tumultariske fortid.

Hotellets 'hellige haller' gemmer på minder om frokoster
for rigtige 'gentlemen', aftener/nætter med lystig
cabaret og fra de mest fantastiske soireés. Et sted, hvis
stof er vævet af historier om straffefanger,
entreprenører, fortidens 'celebrities' og andet godtfolk.
Sidstnævnte inkluderer bl.a. Sir William Don i 1862,
hertugen af Penrieve i 1866, Dame Nellie Melba i 1909,
eventyreren Douglas Mason i 1911 og Roald Amundsen i
1912 og ikke mindst utallige guvernører og statsministre.

Her venter komfortabel indkvartering i et smukt hus i
victoriansk arkitektur.

Dag 6: Hobart | På egen
hånd
Nyd morgenmaden på hotellet. I kan passende bruge
morgenmaden til at tale om, hvad I skal bruge dagen på
her i Hobart. Dagen er helt jeres egen til at opleve lige
netop det, I gerne vil. Vi har herunder skrevet nogle
forslag til oplevelser.

Hobart er hovedstaden og den mest befolkede by i

delstaten Tasmanien. Byen er bedst kendt som den
næstældste by i Australien (næst efter Sydney) og bærer
stærkt præg af den engelske kolonitid med meget
karakteristisk arkitektur og en naturlig, afslappet
charme.

Hobart blev grundlagt i 1803, som en koloni for
straffefanger, da beliggenheden ved Derwent River gav
gode havne- og indsejlingsforhold. Byen voksede hurtigt i
1800-tallet, og etableringen af vandkraftværker gav
byen ny vækst i 1900-tallet, dog ikke i ligeså højt tempo
som andre byer i Australien.

Den gamle bydel, Battery Point, rummer mange
eksempler på den kolonitidens arkitektur, og det er også
her, at man finder centrum for noget mere nutidigt,
Australiens Antarktisforskning.

Her er nogle forslag til, hvad I kan opleve i og udenfor
Hobart:

Battery Point er en fæstning, hvor I finder
nogle af byens ældste bygninger, bygget af
straffefanger.
Når det tasmanske parlament ikke er samlet,
er det muligt at få en guidet rundtur i
parlamentsbygningen, en af Hobarts ældste
bygninger. Benyt jer endelig af den unikke
mulighed for et kort indblik i det politiske
univers her i byen.
Frokost/middag på Salamanca Place: Gamle
pakhuse fra kolonitiden er ombyggede til



De mægtige Montezuma Falls nær Strahan
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restauranter, caféer m.m., og her får I
stemning og god mad for alle pengene. Prøv
turen af de legendariske Kelly's Steps, en del
af det gamle 'Convict Trail' fra Hobart til Port
Arthur.
Den gamle engelske fangeby, Port Arthur, er
et must. På listen over UNESCOs verdensarv.
Kunanyi/Mt. Wellington viewpoint.
spektakulær udsigt til Hobart 1271 moh
Cascade Brewery. Australiens ældste bryggeri
fra 1824
MONA museum. 12 km. nord for Hobart. Sexy
og provokerende.
Theatre Royal fra 1837

Dag 7: Hobart-Strahan
(300 km)
I dag begynder jeres bilferie på Tasmanien for alvor, når I
begiver jer ud på den første strækning, som tager jer fra
Hobart til byen Strahan på Tasmaniens vestkyst. Der
venter ca. 300 km kørsel, så det vil være en god idé at
starte tidligt, for at få så mange oplevelser med
undervejs som muligt.

I kører fra Hobart og via New Norfolk på Lyall
motorvejen, en spektakulær vej gennem hjertet af
Tasmanien, til Strahan. Undervejs kommer I gennem

Franklin-Gordon Wild Rivers National Park, som er et
oplagt sted at gøre stop, da der her er masser af
muligheder for skønne aktiviteter, og I behøver ikke gå
mange meter, før I er omgivet af regnskov, vandfald og
fantastiske udsigter.

Efter dette stop fortsættes køreturen, og ca. 40 km før I
når til Strahan, kommer I til byen Queenstown, som
ligger bjergtagende omgivet af tårnende, rå bjerge. Her
kan I passende strække benene og nyde de utrolige
naturomgivelser. Vil I opleve byens allerbedste udsigt,
skal I tage turen op til Spion Kopf Lookout midt i byen.
De bedste billeder tages ved The Empire Hotel.

Udover det unikke landskab er Queenstown også kendt
for kobberminerne, der i 1800-tallet tiltrak mænd fra
hele verden. De fleste fandt ingenting, men få blev rige -
meget rige. Den heftige mindrift dengang har sat evige
spor på den omkringliggende natur, som nogle steder
ligner et månelandskab. Mange steder i byen er der
stadig flere reminiscenser fra mine-tiden.

Fra Queenstown går turen nu videre til jeres endelige
destination for dagen, den stille by Strahan på
Tasmaniens vestkyst, hvor I kan nyde resten af
eftermiddagen og aftenen.

I indkvarteres på det dejlige Franklin Manor.

Franklin Manor
Franklin Manor ligger skønt ud til Macquarie Harbour i
den historiske og idylliske by Strahan på kanten af Wild
Rivers National Park.



West Coast Wilderness Railway, Strahan
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Et skønt boutique hotel fra 1896, bygget til byens
'Harbour Master' på den tid. Hyggelige, rustikke og
komfortable værelser med al moderne komfort og store,
hyggelige fællesområder med bl.a. åbne ildsteder med
adgang til et udendørs terrasseområde med udsigt til et
frodigt haveområde med masser af fugleliv.

Dag 8: Strahan | På egen
hånd
Byen lever i dag hovedsageligt at turisme, men Strahan
var tidligere en relativ travl havneby på grund af den
omfattende træ- og mineindustri i området. Frem til
1977 hed byen Long Bay eller Regatta Point, men blev
herefter opkaldt efter øens daværende guvernør, Sir
George Cumine Strahan. Byens centrale punkt er
Macquarie Harbour.

Byens indtægtskilde i dag er som sagt turismen,
hovedsagelig baseret på mere aktivitetsbaserede
oplevelser, herunder jet-boarding på King River,
flodkrydstogt på Gordon River og sandsurfing ved Henty
Sand Dunes, som er det største sanddyneområde på
Tasmanien.

I Strahan finder I også spor efter den engelske kolonitid,
da Sarah Island ud for kysten stadig rummer et af
briternes dystre fængsler. Fangerne her blev blandt
andet brugt som arbejdskraft i træindustrien og foretog

hver dag den farefulde rotur fra øen ind til fastlandet og
tilbage.

En gåtur ad byens hovedstrøg er desuden en god måde at
få et godt indtryk af byens historie.

I har hele dagen på egen hånd. Her er nogle forslag til,
hvad I kan opleve:

Flodkrydstogt på Gordon River med den
fantastiske natur, som slår benene væk under
jer.
Jet-Boating på King River
Gåtur til Hogarts Falls (30 min.) og hold udkig
efter det sjældne og sky næbdyr
West Coast Wildernes Railway. En betagende
togtur gennem vestkystens vilde natur. 4 t.
En gåtur ad byens hovedstrøg med de
historiske huse
Lej en cykel og kør rundt i byen og evt. til de
dejlige strande med sandklitterne nord for
byen

Dag 9: Strahan-Cradle
Mountain National Park
(138 km)



Bjergtagende Cradle Mountain
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I dag lægger I Strahan bag jer og kører videre mod Cradle
Mountain National Park, som ligger nordøst for Strahan.

Turen går via byerne Zeehan, Renison Bell og Rosebery,
inden I efter knap 140 km. når frem til jeres
bestemmelsessted, som er Cradle Mountain/Lake St.
Clair National Park. Af de nævnte tre byer er det især
Zeehan og Rosebery der byder på oplevelser, som det er
værd at overveje at gøre stop for. Generelt er området
rigt på mineraler m.m., hvilket har sat sit præg på byerne
gennem tiden.

Zeehan
Zeehan var tidligere kendt som 'Sølvbyen', som oplevede
et mindre økonomisk boom i begyndelsen af 1800-tallet
på grund af søgningen efter sølv, tin og bly i området.
Byen blev kendt som en 'forfinet' form for Wild West by
med de ting, der fulgte med på den tid. Byen bærer stadig
rundt på sin rustikke atmosfære fra fortiden. Byens
hovedgade er et museum i sig selv. Her findes også et
utroligt flot restaureret teater, Gaiety Theater, som
bestemt er værd at se nærmere på.
Zeehan ligger omgivet af spektakulær natur på alle sider
og oven for byen troner Mt. Zeehan og byder på et 360
graders uhindret udsyn til byen og omgivelserne.
Zeehan har en række rigtig gode museer bl.a. West Coast
Heritage Center and Pioneers Museum, som regnes for
Tasmaniens bedste historiemuseum.

Rosebery
Rosebery er ligeledes en mineby, baseret på fund af zink
og guld. Byen ligger som Zeehan utroligt natursmukt i

bunden af en frodig dal med tyk regnskov og omgivet af
vulkanske bjerge i bjergkæden West Coast Range. En
anderledes by med store kontraster med
naturskønheden og den barske minehistorie som
modpolerne. Over byen troner Mt. Read, hvorfra der er
en fantastisk udsigt over Rosebery og den
omkringliggende natur. Der er en vandresti til Mt. Read
fra byen.

En særlig grund til at stoppe her er nærheden til
Tasmaniens største vandfald Montezuma Falls.
Vandfaldet kan nåes fra Williamsford, 2 km. syd for
Rosebery, med en interessant vandretur langs en gammel
sporvej til de gamle miner. En vandretur, der tur/retur
tager 3 t. Montezuma Falls er 104 meter højt og vejen
dertil byder på yppig, varieret natur og masser af fugle.
Åen ved foden af vandfaldet havde engang en træbro
over sig, 50 m. lang og 15 m høj.

Fremme i nationalparken kører I straks til jeres
indkvarteringssted, som er Cradle Mountain Hotel. Her
kommer I til at bo lige midt i Tasmaniens vildmark.

Cradle Mountain Hotel
Beliggende i et bjergtagende alpint landskab i
Tasmaniens centrale højland, er Cradle Mountain Hotel
det perfekte udgangspunkt for at udforske den prægtige
natur i den enestående nationalpark inkl. det ikoniske
bådhus ved Dove Lake, der er en central del af det større
UNESCO-beskyttede 'Tasmanian Wilderness Heritage
Area'.



Dejlige Cradle Mountain Hotel
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Glæd jer til et par aktive dage i ren, klar bjergluft og til
mødet med pelsklædte lokale som myrepindsvin,
vombatter og wallabies, der frygtløst vandrer rundt på
hotellets område.

Dag 10: Cradle Mountain
National Park | På egen
hånd
Som en af de ældste nationalparker på Tasmanien har
Cradle Mountain meget at byde på: Her venter høje og
golde bjerge, dybe kløfter, krystalklare floder, mørkeblå
ferskvandssøer og ægte vildmark. Parken huser desuden
en helt unik tempereret regnskov, hvor I finder nogle af
verdens ældste træer og planter, foruden et rigt dyreliv. I
kan blandt andet opleve vombatter, tasmansk
kratwallaby og børstehale possum. Er man ude om
aftenen, kan man endda være heldig at få øje på den
tasmanske djævel.

I har en hel dag på egen hånd. Her er nogle forslag til,
hvad I kan opleve:

Udforsk den smukke natur i Cradle Mountain
parken. Her er masser af muligheder for at gå
en tur og udforske denne fantastiske
nationalparks mange naturvidundere.

Ved Dove Lake vil I opleve en utrolig udsigt
over bjerget, som parken er opkaldt efter,
Cradle Mountain; husk at lade batteriet op på
kameraet eller telefonen! Det er her, at I
finder det ikoniske bådhus. Der er en stor
sandsynlighed for, at I får øje på nogle
Bennetts (rødhalsede) kænguruer,
myrepindsvin og de små kratwallaby.
Se på stjerner i den kulsorte nat
Tag en helikoptertur over området og nyd
udsigten den åndeløst smukke natur med
bjerge, kløfter, vandfald og meget mere...
Ridetur; en anderledes måde at opleve
landskabet på.

Cradle Mountain
Fra mosdækket urgammel regnskov og dybe flodkløfter
til sneklædte bjergtoppe, vildt alpint moslandskab og
gletsjersøer, Cradle Mountain National Park er
berømmet viden om for dens forskelligartede og
bjergtagende landskab. Derfor er den også på UNESCOs
verdensarvsliste.

Et vildmarksområde, der kan besøges hele året, og hvor
vinteren byder på masser af sne, efteråret på et
farveorgie i farverne gul, orange og rød, sommeren på de
vilde blomsters indtagende duft og fodbad i det
krystalklare bjergsøvand og foråret siger velkommen til
nye kuld af sultne myrepindsvin og legesyge små
kænguruer.



Cradle mountain National Park er ideel til aktiviteter som fx. cykelture
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Cradle Mountain er synonymt med rå natur, vildmark og
uberørthed. Her er i overflod af vilde dyr med rig
mulighed for at se og opleve den tasmanske djævel,
pungmår, næbdyr, myrepindsvin, vombat og den stærkt
sky sorte strepera fugl.

Cradle Mountain National Park inviterer til at vandre og
være aktiv over en bred kam. Parken har således et
meget veludviklet net af førsteklasses vandrestier, der
varierer i både længde og sværhedsgrad. Den ultimative
vandretur er den 80 km. lange tur fra Cradle Mountain til
Lake St. Clair, også kaldet Overland Track og som tager
5-6 dage. Men mindre kan gøre det, og selv om I ikke er
erfarne vandrere, er der også let tilgængelige ruter, hvor
alle kan være med og stadig få en eventyrlig
naturoplevelse.

Dag 11: Cradle Mountain
National Park-Launceston
(141 km)
I dag går turen fra Cradle Mountain og østover mod
Launceston via Mole Creek og Westbury. På vejen til
Mole Creek gåt der en afstikker af til drypstenshulerne
Marakoopa Cave. Det bør I gøre.

Marakoopa Cave
Denne meget flotte drypstenshule/-grotte tilbyder to

forskellige ture.

1. Underground Rivers & Glow worms Tour
(Sankthansorme)
(Afg. kl. 10, 12 & 14 dagligt, samt en ekstra tur kl. 16 i
perioden 01 oktober - 31 maj)
Bliv fascineret og bjergtaget at grottens funklende
krystaller, underjordiske pools og de imponerende
stalagmitter og stalagtitter. Tag jer tid til at nyde
stilheden. En tur for alle aldre, og alle kan være med,
uanset fysisk niveau.

2. Great Cathedral & Glow worms Tour (Afg. kl. 11, 13 og
15 dagligt)
Den storslåede hule kendt som 'The Great Cathedral' er
et uforglemmeligt højdepunkt, mens 'The Gardens' byder
på smukke formationer og farver. Her skal man være i
lidt bedre form og bedre gående end under tur 1. for at
kunne gå op ad trappen til 'The Great Cathedral'. Vær
sikker på, at I har ekstra 15 min. for at kunne nyde den
smukke 'Fern Glade Walk' som går fra billetkontoret til
indgangen til grotterne. Er I her om sommeren så kom i
god tid (min. 30 min før turen begynder) for at være
sikker på en plads på turen.

Mole Creek
Mole Creek er en hyggelig, fin lille by omgivet af noget af
Tasmaniens smukkeste vildmark og er helt perfekt
beliggende for at udforske de nærliggende
nationalparker. Der er flere herlige vandrestier ved Mole
Creek, bl.a. til de sceniske Westmorland Falls og til
udsigtspunktet ved Alum Cliffs Gorge.



Charmerende Launceston
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Herefter fortsætter i østover mod Deloraine, hvor I har
mulighed for at tage en kort omvej og prøve nogle af de
lokale gourmetoplevelser, som fx den lokale honning.
Besøg evt. en af områdets osteproducenter og/eller en
hindbærgård, inden I retter kursen mod dagens endelige
destination.

Fremme i Launceston kører I direkte til jeres hotel,
Grand Chancellor, der ligger centralt i byen.

Dag 12: Launceston | På
egen hånd
Launceston, som også er kendt som Garden City, er en af
Australiens ældste byer og den næststørste by på
Tasmanien efter Hobart. Her vil I se mange historiske
bygninger fra 1800-tallet og det tidlige 1900-tal. Byen
ligger godt placeret, næsten som en rede i det kuperede
område, og er mødestedet for floderne Tamar, North Esk
og South Esk.

I har en hel dag på egen hånd. Her er forslag til, hvad I
kan opleve:

Sejltur ad Tamar River, inklusive besøg i
Cataract Gorge
Tag en tur med kabelbanen Gorge Scenic
Airlift og se det hele lidt fra oven

Queen Victoria Museum & Art Gallery. Når I
går rundt i den bevaringsværdige bygning over
to etager, kan I lære om byens begyndelse som
europæisk bosættelse i 1800-tallet og få et
indblik i dens kolonihistorie, fortalt gennem
malerier af nogle af de første kendte
australske malere.
Vinsmagning. Tasmanien har nogle af de
bedste vingårde i Australien, og mange af dem
ligger nær Launceston.
Grindelwald Swiss Village. 15 min. kørsel fra
Launceston finder I denne kopi at en
schweizisk bjergby. Kunne lyde kikset, men
det er ganske veludført, og man føler sig helt
hensat til alpelandet.

Dag 13: Launceston -
Freycient National Park
via St. Helens (276 km)
I dag går turen fra Launceston mod Freycinet National
Park. På vejen kan I køre via St. Helens, og I kan blandt
andet opleve Scottsdale, som anses for at være det
nordøstlige Tasmaniens midtpunkt med de rigeste land-
og skovbrugsområder på hele øen. Når I befinder jer i
dette område, bør I tage forbi St. Columbia Falls, som
ligger tæt på Pyengana, og prøve den lokale ost.



Besøg de fantastiske drypstenshuler nær Mole Creek undervejs
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St. Helens er en lille charmerende havneby, kendt for
sine crèpes, flyndere og kammuslinger. Byen kan
desuden prale af at byde nogle fantastiske strande i The
Gardens og Bay of Fire Coastal Reserves, som ligger i
nærheden af Binalong Bay.

Bay of Fire
Berømt for det krystalklare vand, de kridhvide
sandstrande og granitklipperne med det orangefarvede
lav, er Bay of Fires et af Tasmaniens mest populære
fredede naturområder. The Bay of Fires området
strækker sig langs med kysten fra Binalong Bay i syd til
Eddystone Point i nord.

Der er ikke 100% klarhed over, hvorfor området hedder
The Bay of Fires. Nogle mener, at det stammer fra de
brande, som de indfødte tændte, da den engelske kaptajn
Tobias Furneaux og hans skib sejlede forbi i 1773; andre
mener, at det mere stammer fra den orangefarvede lav,
som pryder de mange granitklipper på stranden. Der er
flere eksempler på liv efter de første tasmanere i
området ved Bay of Fires.

The Bay of Fires rummer flere klippefremspring, der
danner mange mindre ugenerte strande, som nok kan
være interessante at udforske. Binalong Bay er stedets
hovedstrand og er en pragtfuld hvid sandstrand med
klart vand, som er ideelt for svømning, snorkeling, surfing
eller bare afslapning. Dyreliv er her masser af, især
fuglelivet er rigt på disse kanter.

'Must See' oplevelser ved Bay of Fires:

Gå på stranden km. efter km. og nyd de kridhvide
sandstrande. Tag en svømmetur i klare vand her.
Gå fra Policeman's Point til The Gardens langs med
stranden og over klipperne på stranden
Gå fra Skeleton Bay til Dora's Point og George's
Bay
Nyd den utrolige udsigt fra udsigtsplatformen i
Binalong Bay eller fra udsigtspunktet ved The
Gardens

Turen fortsætter sydpå, og I passerer landsbyerne
Scamander og St. Mary's, inden I gør et stop ved Elephant
Pass, hvor I bør prøve deres fantastiske pandekager.
Ønsker I at køre langs havet, kan I tage kystvejen fra
Falmount til Chain of Lagoons. Stop ved ferieparadiset
Bicheno, inden I fortsætter sydpå gennem Coles Bay til
Freycinet National Park.

Bicheno
Bicheno er en af østkysten mest elskede ferieområder
med fantastiske strande, smukke kyststrækninger,
lækker mad fra havet og et hav af
overnatningsmuligheder. Et perfekt sted for at bade,
vandre i vandkanten, fiske og opleve de vilde dyr i
området herunder pingviner og tasmansk djævel. Her er
således masser af ting at foretage sig, men på grund af
tiden foreslår vi at I prioriterer mellem mulighederne:

Bicheno Blowhole, områdets mest kendte
attraktion. Spektakulært syn, når tidevandet er
rigtigt.



Smukke The Gardens i Bay of Fires
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Gåtur til toppen af 'The Whalers Lookout Rock',
hvor I får en uforlignelig udsigt til kysten, byen og i
sæsonen mulighed for at spotte hvaler.
'The History Trail' med forklarende skilte om byens
herkomst og udvikling

Efter Bicheno fortsætter I direkte til jeres indkvartering
for natten, den superlækre Freycinet Lodge, der ligger
fantastisk ud til Great Oyster Bay i Freycinet National
Park.

Freycinet Lodge
I samme øjeblik, som I ankommer til Freycinet Lodge,
føler I at tiden står stille og alle 'bekymringer' lettes fra
jeres skuldre. Med udsigten til Great Oyster Bay og
bjergkæden The Hazards som bagtæppe, er lodgens
beliggenhed ganske enkelt uden sidestykke. Freycinet
ligger helt ugenert, er meget checket og stilig og yderst
komfortabel. Her er flere spisemuligheder, med noget for
enhver smag. Freycinet Lodge er et sted, man ikke kan
undgå at blive forelsket i.

Samtidig er lodgen er perfekt udgangspunkt for at
udforske Freycinet National Park med alle dens
mageløse aktivitetesmuligheder.

Dag 14: Freycinet National
Park | På egen hånd
Denne fortryllende nationalpark er, sammen med Cradle
Mountain National Park, den ældste nationalpark på
Tasmanien og blev grundlagt tilbage i 1916.

Med en spændende og indholdsrig flora og fauna, er
oplevelserne i dette område varierede, og der er noget
for enhver smag. Der er utallige muligheder for
vandreture i varierende længde og sværhedsgrad - alle
med helt utrolige naturoplevelser undervejs. Der er også
mulighed for at ro i kajak og tage på organiserede
udflugter til forskellige strande i området. Ønsker I
aktiviteter i et mere roligt tempo, kan vi anbefale en
slentretur langs de mange smukke strande, en
svømmetur i det klare vand eller bare fiske, se på fugle og
nyde det spændende dyreliv.

I har en hel dag på egen hånd. Her er forslag til, hvad I
kan lave:

Wineglass Bay og Wineglass Bay Lookout med
panoramaudsigt over bugten. Dette kan gøres
på egen hånd, men der er også mulighed for at
gå ombord på fantastisk katamaran (tilkøb) og
tage med på et cruise, hvorfra I kan se det hele
fra vandsiden.
Freycinet Aqua Taxi. En hurtig og billig måde
at komme til Wineglass Bay på. I stiger blot på



Wineglass Bay i Freycinet National Park
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vandtaxa'en, der afgår fra lodgen. Taxa'en
sejler til Hazards Beach, hvor I sættes af, og
herfra er der 30 min. let vandretur til
Wineglass Bay. Tilkøb og kan bookes på
Freycinet Lodge.
Freycinet National Park er et mekka for
vandrere med masser af vandreruter af
forskellig længde og sværhedsgrader. Dette
kan gøres på egen hånd, men der er også
muligheder for guidede ture (tilkøb). Hør
nærmere på lodgen.
Svømme/snorkle fra de mange smukke
strande
Kajaksejlads side og side med delfiner i
Honeymoon Bay
Rappelling på de mange bjergsider (for de
drevne)

Naturmæssige attraktioner er der et utal af, og nogle af
de største er nok:

Friendly Beaches
Friendly Beaches ligger på østkysten af Tasmanien, ca.
20 min. kørsel fra Freycinet Lodge. Her finder I 9 km.
uberørt hvid sandstrand og bragende natur i øvrigt. Et
ideelt sted af fiske, surfe og bade, men vær opmærksom
på, at der er IKKE noget opsyn på stranden fra livreddere
ol., og vandforholdene kan ofte være til den voldsomme
side. Så man skal være meget opmærksom, selv om havet
ser tillokkende ud.

Wineglass Bay
En af Australiens med berømte og genkendelige strande.
Nyd turen op til udsigtspunktet over stranden, gåturen
på selve stranden eller måske turen til Hazards Circuit.

Cape Tourville Lighthouse
Dette fyrtårn ligger blot 5 min. kørsel fra jeres lodge. En
meget let vandretur ud til fyrtårnet, og et OK alternativ
til den noget stejlere opgang til udsigtspunktet ved
Wineglass Bay. Man belønnes så med en fantastisk udsigt
over kysten ved Freycinet National Park.

Honeymoon Bay Walk
Lige rundt om hjørnet fra jeres lodge ligger Honeymoon
Bay og er det helt perfekte sted at nyde solopgang eller
solnedgang.

Udover at være et naturmæssigt paradis er Tasmanien
også et paradis for vin, whisky og gin, og det er oplagt at
prøve at smage på de herlige dråber. Hør nærmere på
hotellet om mulighederne. Nyd et formidabelt ophold i
dette smukke hjørne af Tasmanien.

Dag 15: Freycinet National
Park-Hobart (185 km)
I dag går turen fra Freycinet National Park og tilbage
mod Hobart. Vi anbefaler, at I checker tidligt ud fra
lodgen, så I kan nå et par interessante stop på vejen. Det



Masser af aktivitetsmuligheder i Freycinet National Park
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kan blandt andet anbefales at stoppe i nærheden af
Swansea og besøge de lokale bær- og vingårde.

Herefter krydser I Deerwent River og kører på den
tasmanske motorvej til Hobart. Hvis tiden tillader det,
kan I også køre via den historiske landsby Richmond, som
huser mange skatte fra Tasmaniens forhistorie som
engelsk koloni.

Richmond
Richmond er ren postkortidyl, beliggende i hjertet af
Coal River Valley vinområdet. Dette område rummer en
fascinerende historie om de tidligste kolonister på
Tasmanien. Det perfekte sted af høre om/lære mere om
Tasmaniens fortid. Her finder I bl.a. mere end 50
bygninger i gammel georgiansk arkitektur, hvoraf mange
er vidunderligt restaurerede og i dag tjener som caféer,
restauranter, gallerier, overnatningssteder m.m.

Byen mest fotograferede landemærke er Richmond
Bridge, bygget af engelske straffefanger i 1823. Det er
den ældste bro i Australien og er det perfekte picnic spot
med sine grønne græsbanker langs med Coal floden.

Richmond Gaol (fængsel) er det ældste i Australien, og
når man står i en enkelt at stencellerne, får man en klar
fornemmelse af, hvilke umenneskelige vilkår fangerne
blev budt på den tid.

Knap så stærk en følelse får man i The Hobart Town
Historical Model Village, hvor I kan lære mere om
bosætternes liv i Hobart i 1820'erne.

Også her i Richmond er der masser af dejlig mad og vin,
som man kan smage på. Richmond ligger ca 24 km. øst for
Hobart.

Ved ankomst til Hobart, har I resten af dagen til at nyde
den sidste dag på Tasmanien, inden turen går tilbage til
fastlandet og til landets største by, Sydney, som venter
på at byde jer velkommen til alle byens attraktioner i
verdensklasse.

Dag 16: Hobart-Sydney
med fly
I dag er den uforglemmelige bilferie på Tasmanien slut,
når I afleverer bilen i lufthavnen og flyver tilbage til
Australiens fastland og nærmere betegent Sydney. Efter
at I har fået jeres bagage, står I selv for transport til
hotellet.

Fremme i Sydney indkvarteres I på det dejlige Radisson
Hotel & Suites Sydney, der ligger meget centralt i byen
med kort afstand til fx. Darling Harbour og Hyde Park og
i gåafstand til Operahuset, Harbour Bridge og The Rocks.
Glæd jer til nogle fine dage i den kosmopolitiske
verdensby.



Unik indkvartering på Freycinet Lodge
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Dag 17: Sydney | På egen
hånd
Sydney er Australiens største by og hovedstaden i New
South Wales. Byen bygger oprindelig på en lidt dyster
historie. Efter James Cook satte sine ben i Australien,
netop her i området ved Sydney, begyndte briterne at
sende straffefanger til stedet. Men med tiden vandt
fangerne mere og mere frihed, alt imens de arbejdede
med at bygge byen Sydney.

I dag er Sydney mere kendt for sit smukke Operahus,
som er tegnet af den danske arkitekt Jørn Utzon i 1957.
Byen har mange forskelligeartede og fascinerende
bydele og i tillæg en utrolig smuk omegn, så man kan kun
glæde sig til et ophold her. I har i dag en hel dag på egen
hånd, og her er forslag til, hvad I kan opleve:

Guidet rundtur i Operahuset
Circular Quay med fx. en havnerundfart i
Sydney Harbour
The Rocks, Sydneys historiske bydel
Sydney Harbour Bridge. Prøv evt. Bridge
Climb.
Darling Harbours hyggelige havnefront. Besøg
fx IMAX Theatre og Sydney Aqaurium.
Besøg en af Sydney's mange strande - fx
Manly Beach eller Bondi Beach
Macquarie's Chair & The Royal Botanic
Gardens. Fantastisk udsigt til Operahuset.

Queen Victoria Building
Sydney Tower
Guidet cykeltur til Sydney's attraktioner
Hyde Park med the Anzac Memorial og den
smukke St. Mary's katedral
The Mint. Det gamle historiske 'Rum Hospital'.
Sydneys ældste offentlige bygning fra 1811.
Bondi til Bronte 'Cliff Walk'

Som I kan se, er der uendeligt meget at give sig til. Valget
er helt jeres.

Dag 18: Blue Mountains
heldagsudflugt
I dag skal I opleve Blue Mountains på en luksustur med
max. 14 deltagere. Blue Mountains er kendt for de
mageløse udsigtspunkter og korte bushwalks. Nyd
skønheden og den friske bjergluft, når I udforsker
seværdighederne ved Wenworth Falls. Ved Echo Point
kan I se den berømte klippeformation Three Sisters.

Om eftermiddagen kører I til Featherdale Wildlife Park,
hvor I kan opleve nogle af Australiens endemiske dyr
med chance for at få taget et billede med en koala eller
håndfodre en kænguru.

I kommer tilbage til byen i stil med et River Cruise. En



Charmerende Sydney med Operahuset
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afslappende måde at se den smukke havneby på.

Turen slutter tilbage i Sydney omkring 18.45.

Aktivitet inkluderer: Unchartered Blue Mountains

Dag 19: Hjemrejse fra
Sydney
Efter en indholdsrig tur til Adelaide, Tasmanien og
sluttelig Sydney er eventyret Down Under slut for denne
gang. I checker ud fra hotellet og sørger selv for at
komme til lufthavnen.

I løbet af dagen er der afgang mod Danmark. Der vil være
en mellemlanding inkl. et flyskifte undervejs til Danmark.

Måltider inkluderer: Forplejning ombord på flyet

Dag 20: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark med masser af minder i bagagen
og billeder på nethinden fra et sansemættende eventyr i
landet Down Under.



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

Standard
28.998,00 DKK

Premium
33.498,00 DKK

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

Standard
28.498,00 DKK

Premium
30.398,00 DKK

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

Standard
29.598,00 DKK

Premium
33.498,00 DKK

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

Apollo
30.898,00 DKK

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

Apollo
31.098,00 DKK

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

Apollo
31.698,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Adelaide inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel med morgenmad i Adelaide
Heldagstur til Kangaroo Island
Fly Adelaide - Hobart inkl. skatter og afgifter
12 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
11 nætter på hotel med morgenmad på Tasmanien
Fly Hobart - Sydney inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel med morgenmad i Sydney
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Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvartering, ture og transfers, som ikke er angivet i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

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

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:

Fly Danmark - Adelaide inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel morgenmad i Adelaide
Heldagstur til Kangaroo Island
Fly Adelaide - Hobart inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel med morgenmad i Hobart
10 dages leje af autocamper
Ubegrænset km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
Fly Hobart - Sydney inkl. skatter og afgifter
3 nætter på hotel med morgenmad i Sydney
Heldagstur til Blue Mountains
Fly Sydney - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Læs mere om Apollo

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/adelaide-sydney-og-det-bedste-af-tasmanien-88245?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/australien/adelaide-sydney-og-det-bedste-af-tasmanien-88245%3E

