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Tag med BENNS på et fantastisk eventyr rundt i det sydlige
Australien, hvor der både vil være tid til at opleve det helt unikke
dyreliv, der inkluderer sjove skabninger som kænguru, koala og
vombat, samt besøge vingårde og nyde nogle af landets fine
vine. Det hele er kombineret med et krydstogt til nogle af
Australiens største monopoler, dyrerigeste områder og fineste
vindistrikter, hvor I sejler med et af de nyeste skibe fra Celebrity
Cruises, det specialbyggede Celebrity Edge.
Rejsen tager udgangspunkt i Sydney med de hyggelige parker,
det smukke havneområde og Jørn Utzons verdensberømte
operahus. Her skal I tilbringe jeres første 3 nætter, hvor der bl.a.
også bliver en dag i de smukke Blue Mountains, som troner
majestætisk i Sydneys 'baghave'.
Krydstogtet går ud fra Sydney med første stop i Australiens
næststørste by, Melbourne, der er kendt som det australske
centrum for sport og forretningsliv og som ligger i kort afstand til
det fine vindistrikt Yarra Valley, der producerer nogle af landets
bedste vine. Næste stop er festivalbyen Adelaide, der også er
nærmeste storby til Australiens mest kendte vindistrikt Barossa

Besøg Jørn Utzons verdensberømte operahus i
Sydney

Oplev nogle af Australiens fineste vinområder

Mød vilde kænguruer og koalaer på Kangaroo Island

Slap af på Celebrity Edge med udsigt til Australiens
kyster

Gå på opdagelse i hyggelige Hobart på Tasmanien

https://www.benns.dk/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge
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Valley. Ikke langt fra Adelaide gør I jeres næste landstigning på
øen Kangaroo Island, der trods voldsomme brandskader efter de
enorme brande, som Australien blev ramt af i 2020, er kommet
sig, og dyrelivet er vendt tilbage til nye grønne områder. Øen er
specielt kendt for de store antal af kænguruer, koalaer, søløver
og sæler, men også små og meget sjældne pungdyr har fundet
sig godt tilrette her. Efter en dag ombord på skibet ankommer I til
Hobart, der er den største by på Tasmanien og en af de ældste
byer i Australien. Byens centrum er præget af de gamle huse fra
kolonitiden, og ikke langt derfra, er der mulighed for at besøge
ruinerne fra det gamle fængselskomplekt fra kolonitiden, Port
Arthur.
Krydstogtet ender i Sydney, hvor en hyggelig og kort togtur til
vindistriktet Hunter Valley venter. Her skal I bo de sidste to
nætter på vingården Hunter Valley Resort, der drives af Philip
Helé, der har danske rødder med bedsteforældre, der startede
Hotel Eyde i Herning. Velkommen til en unik rejse 'Downunder'
ud over det sædvandlige.



Dagsprogram
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31.03.2024: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Australien. Der vil være
flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet

01.04.2024: Ankomst til
Sydney
Der er ankomst til Sydney i Australien i løbet af dagen.
Indrejseformaliteterne klares, og bagagen modtages. Vi
har arrangeret transporten til jeres hotel. I skal bo på
jeres hotel, der ligger tæt på den hyggelige Hyde Park og
knap to 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.:

St. Mary's katedralen ved Hyde Park
Flere smukke fontæner, bl.a. i Hyde Park
The Mint, som tidligere var hospital for dømte
straffefanger
Royal Botanic Gardens

Resten af dagen er på egen hånd til at få slappet af oven
på den lange flyrejse, og nyde atmosfæren i storbyen. I
bor i et område med masser af gode restauranter, caféer
m.m.

Aktiviteter inkluderet: Privat lufthavnstransfer
Måltider inkluderer: Forplejning på flyet
Overnatning: Parkroyal Darling Harbour eller
tilsvarende

02.04.2024: Sydney
Efter den lange flyvetur har I første hele dag til rådighed.
Her kan I på egen hånd udforske Sydneys mange

/oceanien/australien/sydney
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muligheder samt langsomt finde jer tilrette 'down-under'.

Måltider inkluderer: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Parkroyal Darling Harbour eller
tilsvarende

03.04.2024: Sydney
Dagen giver jer et større indblik i Sydney og Jørn Utzons
verdensberømte operahus.

Formiddagsudflugt med rundvisning i Sydney

Sydney er en stor og levende by med masser af
attraktioner, så hvilken bedre måde at starte på, end med
en guidet rundvisning der omfatter byens vigtigste
seværdigheder.

Rundvisningen starter i centrum af Sydney, som byder på
smukke udsigter til Operahuset og Habour Bridge,
hjertet af byens shoppingmekka, Queen Victoria Building
og Sydney Tower. I fortsætter herefter ud af byen, indtil I
ankommer til Tamarama og Bronte, hvor der er mulighed
for at gå en fantastisk tur på klipperne lige ud til
Stillehavet.

Ingen rundvisning i Sydney uden en tur til Bondi Beach,
som også er jeres næste stop. Her vil der være et stop,
hvor I kan nyde den lette havbrise og en forfriskning på
egen regning.

Rundvisningen varer 3,5 timer og inkluderer:

Opsamling og afsætning ved hotellet
Rundvisning ved guide
Transport i mindre grupper i køretøj med
aircondition

Eftermiddagstur med rundvisning i Sydney Opera
House

På dette tidspunkt har I allerede nydt synet af det
smukke operahus, men nu er det blevet tid til, at I skal
opleve den danskskabte designskat på helt tæt hold.

Rundvisningen varer 1 time og inkluderer:

Indgang til Sydney Opera House
1 times guidet rundvisning
I lærer om historien og arkitekturen bag bygningen

Aktiviteter inkluderet: Byrundtur i Sydney og
rundvisning i Sydney Opera House
Måltider inkluderer: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Parkroyal Darling Harbour eller
tilsvarende
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04.04.2024: Sydney | Blue
Mountains
Nyd morgenmaden på hotellet, inden I afhentes på jeres
hotel af turbussen og guiden. Jeres udflugt i dag er en
heldagsudflugt til den berømte nationalpark Blue
Mountains, der ligger i Sydneys bagland ca. 3 timers
kørsel vest for Sydney.

Udflugt til 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
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 er forventeligt tilbage i Sydney sidst på eftermiddagen.
Resten af dagen er på egen hånd.

Aktiviteter inkluderet: Heldagstur til Blue Mountains
Måltider inkluderer: Morgenmad på hotellet
Overnatning: Parkroyal Darling Harbour eller
tilsvarende

05.04.2024: Sydney |
Afgang med Celebrity
Edge
Nyd morgenmaden på hotellet og de sidste timer i
Sydney, inden det er tid til at tjekke ud fra hotellet og
begive sig ned til skibet. Skibet ligger i Sydney Harbour i
Circular Quay området, og det er ganske nemt at komme
fra hotellet og dertil med en taxa. Det klarer I let på egen
hånd.

Fremme ved skibet tjekker I ind, stiger ombord Celebrity

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge
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Edge og bliver indkvarteret i jeres valgte kahyt. Afgangen
fra Sydney er kl. 18.45, og I skal nyde udsejlingen gennem
Sydney Harbour fra jeres balkonkahyt eller fra skibets
øverste dæk. En flot kulisse for starten på
krydstogtsrejsen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og middag
på skibet
Overnatning: Celebrity Edge

06.04.2024: På havet
To hele dage ombord på Celebrity Edge med masser af
tid til at slappe af ved f.eks. poolen, læse en god bog i en
af de mange, rolige lounges, nyde en god middag og
måske slutte med en 'night cap' i en af skibets mange,
hyggelige barer.

Læs mere om Celebrity Cruises her.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Celebrity Edge

07.04.2024: Melbourne
I ankommer til Melbourne kl. 8 og har en hel dag frem til
kl. 20 til at opleve denne hyggelige metropol. Der er
Australiens næststørste. Byens byder på mange små

hyggelige arkader, der gemmer på mange små
specialbutikker. Byen har forenet gammel og nu
arkitektur på en smuk måde, og de gamle sporvogne
kører stadig rundt i de hyggelige gader.

Ved kysten ligger forstaden St. Kilda, der byder på en
mere afslappet atmosfære, gode restauranter og en fin
badestrand.

Ønsker I at tage på en udflugt ud af byen, kan vi varmt
anbefale en tur langs Great Ocean Road, der er en af
Australiens smukkeste kystveje, der snor sig langs
landets dramatiske sandstenskyst, hvor havet har skabt
smukke formationer i de lodrette sandstensskrænter.

Vi kan også varmt anbefale en tur ud i den australske
natur for at opleve vilde koalaer og kænguruer.

Kl. 20. sejler I videre mod Adelaide.

Måltider: Fuld forplejning
Overnatning: Celebrity Edge

08.04.2024: På havet
Nyd dagen ombord på dette skønne luksusskib, der
byder på et væld af flotte faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Celebrity Edge

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge
https://www.benns.dk/celebrity-oversigt-over-skibe-og-klasser
/oceanien/australien/melbourne
/oceanien/australien/great-ocean-road
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09.04.2024: Adelaide
Kl. 8 ankommer I til Adelaide i South Australia. Byen er
landets festivalby med det berømte Festival Centre, hvor
der året rundt afholdes mange forskellige former for
festivaller. Adelaides kvadratiske centrum er omringet af
parker og i hjertet finder I Victoria Square, hvorfra en
sporvogn kører jer til den turistede forstad Glenelg med
gode badestrande.

I området omkring Adelaide finder I det smukke og
verdensberømte vindistrikt Barossa Valley.

I sejler videre med kurs mod Kangaroo Island kl. 20.

Måltider: Fuld forplejning
Overnatning: Celebrity Edge

10.04.2024: Kangaroo
Island
Kl. 7 lægger Celebrity Edge til i havnebyen Penneshaw
på Kangaroo Island, der er Australiens tredjestørste ø.

Den første europæer, Matthew Flinders, ankom til øen i
1802, og efterfølgende var det hvalfangere, der bosatte
sig her. Efter Anden Verdenskrig flytte forhenværende
soldater med deres familier til øen for at opdyrke den.

Kangaroo Island har været adskilt fra fastlandet siden
istiden, og den isolation har gjort, at der i dag findes dyre-
og plantearter her, som ikke findes nogen andre steder.
Isolationen har ogsbetydet, at dyrearter, som europæere
og asiater med tiden har taget med til Australien ikke har
fundet vej til Kangaroo Island og skabt koncekvenser
som udrydelse af unikke arter. Isoltationen på øen er
med tiden blevet udnyttet i et forsøg på at redde
bestanden af koalaer. De små nuttede dyr hører
oprindelig ikke hjemme her, men da de ingen fjender har
på øen, har bestanden været i kraftig fremgang.

Store oplevelser på Kangaroo Island

Klippeformationerne Remarkable Rocks
Koloni af søløver og sæler ved Seal Bay
Koalakolonien ved Koala Walk
Naturen og dyrelivet i Flinders Chase National
Park

Kl. 17 sejler I videre sydpå til Austaliens største ø
Tasmanien, hvor I lægger til i Prinsesse Marys hjemby,
Hobart.

Måltider: Fuld forplejning
Overnatning: Celebrity Edge

/oceanien/australien/adelaide
/oceanien/australien/kangaroo-island
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11.04.2024: På havet
Nyd dagen ombord på dette skønne luksusskib, der
byder på et væld af flotte faciliteter.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Celebrity Edge

12.04.2024: Hobart på
Tasmanien
Celebrity Edge lægger til i Hobart, Tasmaniens
hovedstad, kl. 08.00. Hobart blev oprindeligt grundlagt
som en straffekoloni for britiske fanger i 1809. Når man
er i Hobart, bør man tage en spadseretur langs den
pittoreske og historiske havnefront, nyde
gadeunderholdningen og en drink på en af de historiske
pubber, hvoraf nogle stammer helt tilbage fra
1840-tallet.

En alternativ måde at opleve byen på kunne være med en
helikoptertur over byen og området. Her vil I se Seven
Mile Beach, Mt. Wellington og River Derwent. Mt.
Wellington kan I også besøge til fods, og udsigten herfra
er helt uforlignelig.

Er man kunstinteresseret, bør man besøge Art Mob
Aboriginal Fine Art Gallery eller eventuelt Salamanca
Arts Centre. Her får man muligheden for at se tasmansk

kunst, når det er bedst.

Tasmanien er indbegrebet af vild, utæmmet natur og ikke
langt fra Hobart ligger Bruny Island og South Bruny
National Park. Smuk, smuk natur venter jer her.

Port Arthur
En af Tasmaniens største attraktioner ligger syd for
Hobart. Her ligger Port Arthur, som blev bygget i
perioden 1830-1888 og blev anvendt som fængsel. Man
regner med, at 30.000 fanger har afsonet sin straf her.
Tager I til Port Arthur, bør I gå en tur langs stranden. Her
finder I en flot og dramatisk kystlinie med bratte klipper
og gode muligheder for at se dyreliv, især i havet.

Check rederiets udflugtsprogram i Hobart. Her kan I
opleve Hobart på forskellig vis, få mere engelsk
kolonihistorie ved Port Arthur og opleve den enestående
natur på Bruny Island. Det er næsten svært at vælge.

Der er afgang fra Hobart igen kl. 18.00.

Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Celebrity Edge

13.04.2024: På havet
Nyd dagen ombord på dette skønne luksusskib, der
byder på et væld af flotte faciliteter.

/oceanien/australien/tasmanien
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Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Celebrity Edge

14.04.2024: Ankomst til
Sydney | Hunter Valley
Det er forventet ankomst til Sydney kl. 06.30. Det er tid
til, at I skal forlade skibet, og I følger de givne instrukser
vedr. dette. Når bagagen er modtaget, finder I vej til
Sydney Central Station.

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. Hunter Valley
Resort er ejet af Philip Helé og familie. Philip holder
meget af danske gæster, da Danmark har en særlig plads
i hans hjerte. Det var nemlig hans bedsteforældre, der
grundlagde Hotel Eyde i Herning.

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.

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 pool og lækker Spa.

Aktiviteter inkluderet: Togrejse fra Sydney Central
Station til Singleton Railway Station samt transfer til
Hunter Valley Resort samt Hunter Wine Theatre
Experience
Måltider inkluderet: Morgenmad ombord på skibet
Overnatning: Hunter Valley Resort

15.04.2024: Hunter Valley
Om formiddagen er der arrangeret en "onsite" tur
gennem vinmarkerne. Her får I en masse at vide om
produktionen, om de forskellige druetyper og om
vinproduktion generelt. Der afsluttes med vinsmagning
sammen med resortes vin-ansvarlige.

Resten af dagen er på egen hånd, men vil I mere rundt i
det smukke område kører der fra resortet f.eks. Hop on
Hop off busser (for egen regning), der kører rundt i
vinområdet, og I kan vælge at udforske nogle af de
mange vingårde i området. Alternativt kan der
arrangeres en Gourmet Lunch Tour (for egen regning).

I kan også gøre brug af resortets brede aktivitetsudbud,
som f.eks.

https://www.benns.dk/oceanien/australien/sydney
/oceanien/australien/hunter-valley
/oceanien/australien/hunter-valley/hunter-valley-resort
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En e-cykeltur rundt i området
Segwaytur
Helikoptertur
Hesteridning
Golf
Tennis
En tur over området med varmluftsballon
Madlavningskursus og Vinskole

Aktiviteter inkluderet: Rundvisning i vinmarkerne samt
vinsmagning
Overnatning: Hunter Valley Resort

16.04.2024: Hunter
Valley-Sydney
I dag har I formiddagen til at suge det sidste af Hunter
Valley til jer, inden turen går tilbage mod Sydney.
Personalet fra Hunter Valley Resort kører jer til
togstationen i Singleton, hvorfra I tager med toget
tilbage til Sydney Central Station.

I kan nu nyde den sidste aften i Australien, mens I
fordøjer de mange rejseoplevelser fra de seneste uger.

Aktiviteter inkluderet: Transfer til Singleton Railway
Station samt togrejse til Sydney Central Station
Overnatning: Parkroyal Darling Harbour eller

tilsvarende

17.04.2024: Sydney |
Afrejse fra Sydney
I dag er det tid til at forlade Australien for denne omgang.
I bliver hentet på hotellet i løbet af dagen og kørt til
lufthavnen, hvor I starter hjemrejsen mod Danmark.

Aktiviteter inkluderet: Privat lufthavnstransfer
Måltider inkluderer: Morgenmad på hotellet samt
forplejning på flyet

18.04.2024: Ankomst til
Danmark
Det er ankomst til Danmark i dag.
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All inclusive, hvad er
med...
Always Included - altid inkluderet på alle krydstogter
med Celebrity Cruises

• Classic drikkepakke - ubegrænset sodavand, juice,
special te og kaffe, smoothies, vand på flaske (ikke
premium brands), øl op til $6, spiritus og cocktails op til
$8 samt vin pr glas op til $9.
• Drikkepenge - drikkepenge til besætningen - inkluderer
IKKE drikkepenge på for eksempel spabehandlinger,
specialrestauranter og drikkevarer, som ikke er
inkluderet i drikkepakken.
• Gratis WiFi - Internet adgang for 2 enheder (devices),
så I kan surfe på nettet eller bruge e-mail eller SMS

Alle gæster i samme kahyt skal vælge den samme pakke
på reservationstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gæster under 18/21 år får alkoholfri drikkepakke.
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Afrejse 31. marts 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltkahyt

Indvendig kahyt
39.948,00 DKK

Udvendig kahyt
41.448,00 DKK

Kahyt med infinite balkon
43.748,00 DKK

Aqua Class kahyt
47.698,00 DKK

Afrejse 31. marts 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i enkeltkahyt

Indvendig kahyt
59.948,00 DKK

Udvendig kahyt
61.848,00 DKK

Kahyt med infinite balkon
66.448,00 DKK

Aqua Class kahyt
74.348,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Celebrity Edge.

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrityedge
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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                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Privat lufthavnstransfer - både ved ankomst og
afrejse

Ialt 5 nætter på hotel i Sydney inkl. morgenmad

Byrundtur i Sydney

Rundvisning i Sydney Opera House

Heldagstur til Blue Mountains

9nt. krydstogt med Celebrity Edge

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten
ombord

Shows og underholdning ombord samt stort udvalg
af aktiviteter

Alm. kaffe og te ombord fra automater i
buffetrestaurantens åbningstid

24 timers room service på skibet samt almindelig
kaffe, te, isvand og saftevand

Drikkepenge til skibets personale

Ubegrænsede drikkevarer - (Classic drikkepakke)

Fri Wifi ombord på skibet

3dages tur til vindistriktet Hunter Valley inkl.
togtransport fra Sydney, transfer fra togstation til
resort, 2 nætter på Hunter Valley Resort, adgang til
Wine Theatre experience, rundvisning på vingården
og vinsmagning

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfers ikke nævnt i
programmet

Forplejning udover det i programmet nævnte

Visum/indrejsetilladelse. Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-australien/luksuskrydstogt-med-vin-og-unikt-dyreliv-95669?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-australien/luksuskrydstogt-med-vin-og-unikt-dyreliv-95669%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information

