australien

rejsen til australien

INDHOLD:

Australien er verdens største ø og udgør næsten et helt kontinent, så her
er flere seværdigheder, end hvad der kan opleves på én rejse. I denne
brochure kommer vi derfor med et oplæg til at besøge nogle af de absolut
smukkeste og mest imponerende steder i dette store land.
Kataloget er således bygget op over 4 rundrejser, der kombinerer de forskellige områder og stater i Australien, som byder på så uendelig mange
og forskellige oplevelser.
2 af turene starter i Sydney, og herfra kan turen gå op til tropiske Queensland i nord, hvor man finder lange, hvide sandstrande med krystalklart
vand, det storslåede Great Barrier Reef og de ældgamle regnskove, Daintree og Cape Tribulation. Sydney kan også kombineres med et af de mest
fotograferede steder i Australien, Uluru (Ayers Rock) - beliggende i “the
outback” med en smuk og overdådig natur. Tag turen langs den imponerende kyststrækning Great Ocean Road fra Melbourne til Adelaide, eller
måske til den efter australsk målestok forholdsvis lille ø, Tasmanien.

04-05	SYDNEY TIL CAIRNS
06-07	Sydney, Rock ’N Reef
08		Tasmaniens højdepunkter
09		
Great Ocean Road
10		Sydney
11		Melbourne

Man møder overalt en befolkning, i daglig tale kaldet “The Aussies”,
som udviser stor gæstfrihed og en imødekommenhed, der vil få de
fleste turister til at følge sig meget velkomne.
Kort sagt; i Australien finder I alt hvad hjertet kan begære.
Rundrejserne er baseret på gode turistklasse hoteller, men det
er naturligvis muligt at tilkøbe andre hotelstandarder. 3 af turene
er baseret på, at I kører i egen bil, men alternativt kan rundrejserne også gøres i autocamper, som så fungerer som både
transportmiddel og overnatningssted. Dette afhænger af, hvor
meget tid I har.
Vi ønsker jer en fantastisk tur til landet ”Down under”.

Visum og pas
Danske statsborgere er visumpligtige og skal have et gyldigt visum for at kunne rejse ind
i Australien - turistvisum kan dit rejsebureau hjælpe med, eller kan også ansøges online
på www.immi.gov.au.
Pas skal være gyldigt under hele opholdet - dog vil flyselskaber, der flyver til og fra Australien kræve, at passet er gyldigt i 6 mdr. udover afrejsedatoen.
Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas,
opfordres til at søge oplysning ved Australiens ambassade i Danmark.
Ovenstående oplysninger er givet med forbehold for ændringer - check altid seneste opdateringer på www.immi.gov.au
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New South Wales
New South Wales byder på mange spændende ting lige fra storslået natur ved Blue
Mountains, vinproduktion i Hunter Valley
til flotte strande ved f.eks. Byron Bay og
Bondi Beach, samt naturligvis Sydney med
Operahuset og Harbour Bridge.

Queensland
- også kaldet ”The Sunshine State” hvor der
findes alt til den perfekte ferie. Fra Brisbane
til toppen af Cape York, venter en masse
spændende oplevelser både over og under
vandet ved Great Barrier Reef, i regnskoven
og i ”the outback”.

victoria
Victoria byder på alt fra et pulserende storbyliv i hovedstaden Melbourne til fantastisk surfing ved de storslåede kyststrækninger og ”bushwalking” i højlandet. Det
er her man finder den imponerende kyststrækning Great Ocean Road med utrolige
klippeformationer som ”De 12 apostle”.

NORHTERN TERRITORY
Byder på alt hvad man kan ønske sig af
kultur- og naturoplevelser fra det frodige
grønne ”The Top End” i nord til den røde
ørken i ”Red Center” i det centrale Australien. Interesserer man sig for aboriginalkultur, er Northern Territory stedet.

tasmanien
Områderne langs kysten ved og omkring
Launceston og Hobart er utrolig smukke.
Nordkysten har imponerende sandstrande
med smukke klitter, mens naturen er barsk
på østkysten, hvor vind og vejr har sat sine
særprægede spor på naturen. Store dele af
øen ligger stadig uberørt hen.

south australia
Er nok mest berømt verden over for sin
vinproduktion bl.a Barossa Valley og Clare
Valley. Det er også i South Australia at
du bl.a. finder det spektakulære område
Flinder Ranges, den spændende opalby
Cooper Pedy og ikke mindst fantastiske
Kangaroo Island med det unikke dyreliv.

Launceston
Hobart
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SYDNEY TIL CAIRNS
20 dage / 19 nætter
Her er turen, der er oplagt for førstegangsrejsende til Australien. På denne tur
når man at se mange af de højdepunkter, der er et must – bl.a. Sydney med
Utzons enestående operahus. Fra Sydney kører I selv langs den smukke kyststrækning nordpå til Cairns, og undervejs gøres der stop på verdens største sandø Fraser
Island, Hunter Valley, Byron Bay og The Whitsundays. Oppe i det nordlige og tropiske
Queensland skal I naturligvis også opleve det imponerende Great Barrier Reef.
Dag 1: Ankomst til Sydney
Efter ankomst til Sydney lufthavn tager I på egen hånd ind til
jeres centralt beliggende hotel, hvor I har tre overnantinger.
Dag 2: Sydney
Dagen er til fri disposition med mulighed for at opleve den
charmerende storby, der har en masse at byde på. I flæng
kan nævnes Utzons operahuse, Sydney Harbour Bridge,
Darling Harbour, Botanisk have, The Rock og Circular Quay,
hvorfra diverse cruises udgår fra.
Dag 3: Dagstur til Blue Mountains
I dag går turen mod Blue Mountains, som er et stort kuperet naturskønt skovområde ca. 65 km fra Sydney - kendt for
klippeformationen ”De 3 søstre”.

Dag 4: Sydney – Hunter Valley
(ca. 175 km)
I dag skal I afhente jeres bil og dagens køretur går til
Hunter Valley. På vejen ser I nogle af de smukkeste gamle
vingårde, der stammer helt tilbage fra 1860’erne. I har en
overnatning i Hunter Valley.
Dag 5: Hunter Valley–Coffs Harbour
(ca. 415 km)
Rejsen fortsætter nordpå via Raymond Terrace mod Forester og Tuncurry. Det er en utrolig smuk strækning, og hen
på eftermiddagen ankommer I til Coff Harbour, som er
en hyggelig kystby, der siges at have det bedste klima i
Australien - et populært turistområde med smukke strande
og regnskov.

Dag 1: Ankomst til Sydney
Dag 2: Sydney
Dag 3: Sydney (inkl. heldagtur)
Dag 4: Hunter Valley
Dag 5: Coffs Harbour
Dag 6: B yron Bay
Dag 7: Byron Bay
Dag 8: Brisbane
Dag 9: Brisbane
Dag 10: Fraser Island
Dag 11: Fraser Island (inkl. heldagstur)
Dag 12: Rockhampton
Dag 13: Airlie Beach
Dag 14: Airlie Beach (inkl. dagscruise)
Dag 15: Townsville
Dag 16: Cairns
Dag 17: Cairns (inkl. heldagstur)
Dag 18: Cairns
Dag 19: Cairns
Dag 20: Afrejse fra Cairns
Dag 6: Coffs Harbour-Byron Bay (ca. 280 km)
I kører ad kystvejen til Byron Bay, som har udviklet sig til
at være et ret trendy sted med nogle af Australiens bedste
surferstrande. I har to overnatninger ved Byron Bay.
Dag 7: Byron Bay
Byron Bay er en lille hyggelig ferieby med flere gode strande, butikker og restaurater. Her er der tid og mulighed for
lidt afslappende badeferie.
Dag 8: Byron Bay – Brisbane (ca. 170 km)
Dagens strækning til Brisbane er kort, så benyt eventuelt
formiddagen til at besøge Lamington National Park, der
ligger godt 2 times kørsel fra Byron Bay. I har 2 overnatninger i Brisbane.
Dag 9: Brisbane
Nyd dagen i Brisbane, som er hovedstaden i Queensland.
Det er en moderne storby, der er nem at finde rundt i og har
alt fra caféer til markeder, ja sågar en strandpark.
Dag 10: Brisbane – Hervey Bay – Fraser Island
(ca. 315 km)
Fra Brisbane kører I op langs Australiens Sunshine Coast.
En smuk strækning, hvor det kan være en idé at lægge
vejen forbi den verdensberømte krokodillejæger, Steve Irwing’s Australia Zoo eller gøre stop i Noosa Head. Turen
går derfeter videre til Hervey Bay, hvor I parkerer bilen, før
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Dag 14: Airlie Beach
I dag går turen med katamaran ud til The Whitsundays
med stop ved Hamilton Island og en af verdens absolutte

Dag 17: Dagstur til Great Barrier Reef
I stiger ombord på en katamaran færge, der sejler jer ud til
en fast platform ude ved det storslåede Great Barrier Reef.

” Fraser Island er tropisk regnskov, bjerge af
sand og små ørkener, alt omgivet af strande.”
flotteste strande, Whitehaven Beach. The Whitsundays er
kendt for sine 74 smukke øer og dertilhørende smukke natur på land og til vands. (F)
Dag 15: Airlie Beach – Townsville (ca. 300 km)
Fra Airlie Beach kører I til Townsville, der ikke er større
end, man sagtens kan opleve den til fods. Ved den gamle
Victoria Bridge findes en del hyggelige restauranter. I
Townsville har I en overnatning.

Blue Mountains

I tager færgen over til Fraser Island fra River Head, Hervey
Bay. I har to overnatninger på Fraser Island.

Dag 16: Townsville – Cairns
(ca. 335 km)
I fortsætter nordpå med evt. et badestop ved Mission
Beach med sin 14 kilometer lange kyststrækning. Ved ankomst til Cairns afleverer I jeres bil på bykontoret og finder
selv hen til hotellet, hvor I skal bo de næste 4 nætter.

Platformen er indrettet med restaurant og toiletter, og her
er borde og stole sat op. Tag en sejltur i en glasbåd, så I
kan se den farverige underverden tørskoet, eller hop i bølgen blå med snorkeludstyr. Mod ekstra betaling er det muligt at dykke. Hen på eftermiddagen er I tilbage i Cairns. (F)
Dag 18 & 19: Cairns
Dagene er til fri disposition, hvor I kan nyde de sidste dage
med at slappe af ved hotellets pool, gøre de sidste indkøb
eller evt. tage på dagstur til den frodige regnskov Daintree
ved Cape Tribulation - det eneste sted i verden hvor regnskoven og havet støder op imod hinanden.
Dag 20: Cairns
Turen er slut og I tager mod lufthavnen for at flyve hjem
eller videre hvis I har valgt at forlænge jeres ferie.

Fraser Island

Dag 11: Fraser Island
Efter morgenmaden er det tid til en guidet tur i 4WD rundt
på Fraser Island. Her findes ingen jord, kun det fineste hvide sand. Der er tropisk regnskov, foruden bjerge af sand og
små ørkener, det hele omgivet af flotte strande. Desuden
er der talrige bække og ikke mindre end 40 ferskvandssøer,
der, omkranset af den tætte skov, tiltrækker et rigt fugleog dyreliv. Undervejs serveres frokost, og om eftermiddagen er I tilbage på resortet. (M, F)
Dag 12: Fraser Island – Rockhampton (ca. 500 km)
Efter morgenmaden anbefaler vi, at I tager en morgenfærge tilbage til fastlandet, da der er en meget lang køretur
forude. I har en overnatning i Rockhampton. (M)
Dag 13: Rockhampton – Airlie Beach (ca. 480 km)
I dag har I endnu en lang køretur videre nordpå. Målet
for dagens rejse er den livlige og populære ferieby, Airlie
Beach. I har to overnatninger i Airlie Beach.
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Sydney, Rock ’N Reef
18 dage / 17 nætter
Denne tur starter med 4 nætter i Sydney, så der er god tid til at udforske byen og
opleve de nærliggende Blue Mountains. Herfra går turen ind til det berømte ”Red
Center” og fortsætter til de store nationalparker i Northern Territory. Begge steder
skal I campere, men turene kan også laves med ophold på hotel. Der sluttes af med
4 nætter i den hyggelige ferieby Cairns. På turene vil være inkluderet engelsk talende guide.
Dag 1: Ankomst til Sydney
Efter ankomst til Sydney lufthavn tager I på egen hånd ind
til jeres centralt beliggende hotel, hvor I skal bo de næste
4 nætter.
Dag 2: Sydney
Dagen er til fri disposition, så I kan evt. tage et kig på en
af de nyeste attraktioner i Sydney, Darling Harbour. Et
gammelt dokområde der er renoveret, så det nu byder på
forretninger, restauranter, caféer samt Sydney Aquarium.
Circular Quay er havnens centrum, og herfra går færgerne
bl.a. til Manly Beach. I kan også tage “Route 555”, en
gratis bus der kører ca. hver 15 min. fra Circular Quay til
Central Station og stopper ved de fleste af byens seværdigheder.

Dag 3: Vandretur i Blue Mountains
I dag skal I vest for Sydney til de imponerende Blue
Mountains, hvor I bliver udstyret med et kort over området, også har I de næste 3 timer til at gå på opdagelse i det
vel afmærkede stisystem. For egen regning kan man også
tage en svævebane eller et lille tog op til toppen igen. (F)
Dag 4: Sydney
Dagen er til fri disposition, men vi kan anbefale en guidet
rundvisning i operahuset. Man får bl.a. et kig ind i nogle af
koncertsalene, og hvis I har lyst til flere oplevelser i det imponerende hus, kan I købe billetter til en forestilling – der
bliver opført alt fra operaer, klassiske koncerter til ballet.

Dag 1: Ankomst til Sydney
Dag 2: Sydney
Dag 3: Sydney (inkl. heldagtur)
Dag 4: Sydney
Dag 5: Alice Springs
Dag 6 - 7: Uluru (Ayers Rock)
(3 dage/2 nætters tur med guide)
Dag 8: Alice Springs
Dag 9: Darwin
Dag 10 - 12: Kakadu & Litchfield
(3 dage/2 nætters tur med guide)
Dag 13: Darwin
Dag 14: Cairns
Dag 15: Cairns
Dag 16: Cairns
Dag 17: Cairns (inkl. heldagstur)
Dag 18: Afrejse fra Cairns
Dag 5: Sydney – Alice Springs
I finder selv vej ud til Sydney lufthavn og flyver til Alice
Springs, hvor I skal bo en enkelt nat før campingturen ind
til Uluru (Ayers Rock). Ved ankomst til Alice Spring tager I
på egen hånd fra lufthavnen til jeres hotel.
Dag 6: Alice Springs – Uluru (Ayers Rock)
I bliver hentet på jeres hotel og sætter kursen mod Uluru
(Ayers Rock). På vejen er der ophold ved Outback Camel
Farm, hvor man mod betaling har mulighed for at prøve
at ride på kamel. Over middag ankommer I til Uluru (Ayers
Rock), hvor I kan vælge at komme på en guidet tur i området, som tager jer med til forskellige huler, og der fortælles
om aboriginal-hulemalerier og kultur. Om aftenen bliver I
kørt til udsigtspunktet ved Uluru (Ayers Rock), hvor I kan
nyde den normalt meget imponerende solnedgang ved den
enorme klippe. (F, A)
Dag 7: Uluru (Ayers Rock) – Kings Canyon
Denne morgen starter turen meget tidligt, da I skal op og
se solopgangen. Efter solopgangen bliver I kørt ud til Kata
Tjuta (The Olgas), hvor I skal på en vandretur i området
for at opleve de imponerende og vældige ovale klippeformationer. Dernæst går turen til Kings Creek Station, hvor
der overnattes på en permanent teltplads ved den aktive
kamel- og kvægstation. (M,F, A)
Dag 8: Kings Canyon – Alice Springs
Turen forsætter til Kings Canyon. Det er en af Northern
Territorys mest spektakulære kløfter med en enestående
natur, der strækker sig gennem de stejle, røde klippevægge, og sammen med jeres guide udforsker I dette smukke
område. Efter frokosten returneres til Alice Springs sen
eftermiddag, hvor I har en overnatning. (M, F)
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Sydney Opera

Dag 11: Litchfield / Kakadu National Park
I dag skal I på et cruise for at kigge efter krokodiller, og der
er rigtig gode chancer for at se de store saltvands krokodiller. Derefter går turen med båd og 4-Wheel Drivning på
dårlige stier til Twin Falls Gorge, hvor I kan slappe af og
nyde den fantastiske natur. Fra Twin Falls Gorge går turen
videre i 4WD til Jim Jim Falls, hvor I bliver nød til at gå
det sidste stykke af vejen igennem kuperet regnskov før
I kommer til dette unikke vandfald, der er omgivet af 150
meter høje klippe. Idag skal I overnatte i Kakadu National
Park i permanente opstillet telte. (M,F,A)

Blue Mountains

Dag 12: Kakadu - Darwin
Efter morgenmaden sættes kursen mod udsigtspunktet
Nawurlandja. I Kakadu National Park gøres der yderligere stop ved Ubirr Rock, hvor I vil se mange af urtidens
hule- og klippemalerier. I skal høre historien om Rainbow
Serpent og fra udsigtspunktet Nadab kan I nyde udsigten
til Arnhem Land. I er tilbage i Drawin om aften, hvor I har
2 overnatninger. (M, F)
Dag 13: Darwin
Dagen er til fri disposition til afslapning efter nogle hektiske dage eller til at udforske Darwin.

Dag 9: Alice Springs - Darwin
I sørger selv for at tage en taxa eller shuttle bus ud til
lufthavnen. Og ved ankomst til Darwin tager I også selv
en taxa ind til Darwin, der kun ligger 7 km fra lufthavnen.
Resten af dagen er til fri disposition. I har en overnatning
i Darwin.
Dag 10: Darwin-Litchfield National Park
Nu er det blevet tid til at opleve nogle af de mest fascinerende nationalparker i Northern Territory, bl.a. Kakadu Nationalpark, der er halvt så stor som Danmark, og Litchfield
Nationalpark med vandfald og et barsk landskab. I skal se
de forunderlige termitboer, som tårner sig flere meter i vejret. Det er næsten ubegribeligt, men hvert termitbo skal
være beboet af flere termitter end hele jordens befolkning.
Turen starter ved Florence Falls og fortsætter til det særprægede Buleys Rockhole – et stort klippeområde, hvor
der gennem mange år har dannet sig en masse små bassiner i flere niveauer. Sidst på eftermiddagen ankommer I
til Mary River regionen, hvor I skal overnatte i permanent
opstillet telte. (F,A)

Dag 14: Darwin - Cairns
Så er det tid til at sige farvel til ”Top End”, og I sørger
selv for at komme til lufthavnen, hvorfra I flyver til Cairns i
det tropiske nordlige Queensland. Det er en charmerende
ferieby, hvor hovedstrøget The Esplanade går langs havet
og byder på mange små hyggelige caféer, butikker, restauranter og et godt natteliv. Selvom Cairns er en forholdsvis
lille by, er den udgangspunkt for et utal af spændende ture
og oplevelser. I Cairns har I 4 overnatninger.
Dag 15 & 16: Cairns
Dagene er til fri disposition, men Cairns er absolut ikke
et sted, hvor man keder sig! Prøv en tur i luftballon over
Cairns & Atherton Tablelands eller en dagstur ud til Great
Barrier Reef.
Dag 17: Dagstur til Kuranda med tog, skyrail &
krokodille park
Tidligt om morgenen bliver I hentet på jeres hotel og kørt
ned til stationen. Herfra tager I med veterantog op gennem
bjergene til den lille stationsby Kuranda, og undervejs passeres sukkerrørsplantager, ikke mindre end 15 tunneller og
vandfaldene Barron Falls og Satoney Creek Falls. I får tid

på egen hånd i byen, inden I stiger på ”Sky Rail”, verdens
længste svævebane, som strækker sig fra regnskoven og
7,5 km ned til udkanten af Cairns. Ved endestationen bliver
I hentet og kørt til Hartleys Crocodile Adventures, hvor det
næsten er garanteret, at I får store krokodiller at se på helt
tæt hold! I selve parken kan I møde mange andre særegne
australske dyr, og sidst på eftermiddagen er I tilbage på
hotellet.
Dag 18: Cairns
Tiden er kommet til at sige farvel til Cairns, og I kan tage
til lufthavnen, hvorfra I flyver hjem til Danmark, hvis ikke
ferien fortsætter et andet sted.
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Tasmaniens højdepunkter
7 dage / 6 nætter
Denne tur er for dem, der vil se og opleve noget af den skønneste natur. 7 dage
hvor I kører rundt blandt de mest betagende bjerge, barske kyster, imponerende
vandfald, smukke regnskov, flotte søer - se et rigt dyreliv og ikke mindst møde en
charmende befolkning.
Dag 1: Launceston - Cradle Mountain (150 km)
Når I har hentet jeres bil går turen mod det imponerende
Cradle Mountain, beliggende i Tasmaniens mest kendte
nationalpark St. Clair, hvor der findes alt fra imponerende
bjerge og dybe kløfter til idylliske søer og vilde højmoser.
Ved Cradle Mountain har I to overnatninger.
Dag 2: Cradle Mountain
Brug dagen til at udforske dette fantastiske område, der
er et paradis for vandrere. Her kan I kan vælge mellem
flere forskellige vandreture, der tager fra alt mellem 2 til
5 timer. Vær opmærksom på, at man kun kan komme ind i
parken med bil fra den nordlige indgang! Ude ved Cradle
Mountain finder I også søen St. Clair, der er den dybeste
ferskvandssø i Australien.
Dag 3: Cradle Mountain - Strahan (155 km)
I forlader Cradle Mountain og kører mod den hyggelige
Mt. Field National Park Tasmanien

kystby Strahan, der er den eneste by langs den barske
og afsidesliggende kyst. Her kan I besøge de mere end
30 meter høje sandbanker, Henty Dunes og Ocean Beach.
På vejen kommer I forbi de små byer Tullah, Rosebery og
Zeehan. I Strahan har I to overnatninger.
Dag 4: Strahan
I dag er der mulighed for at slappe af og nyde dagen ombord på det mindre cruiseskib Lady Jane Franklin ll. I sejler
tværs over bugten Macquarie Harbour for at fortsætte
op ad mægtige Gordon River med udsigt til de ældgamle
Huon fyrretræer. Gå i land ved Heritage Landing for at opleve regnskoven på nært hold med de mere end 2.000 år
gamle træer og få fortalt områdets historie. (F)
Dag 5: Strahan - Hobart (290 km)
På turen fra Strahan til Hobart kommer I blandt andet forbi
byerne Queenstown, Derwnt Bridge, Lawrenny samt New
Forlok. Hvis I ikke har travlt med at komme frem, kan det
varmt anbefales at dreje af ved Lawrenney og køre til
Mount Field National Park, der er den ældste nationalpark
på Tasmanien. Parken er kendt for sine imponerende naturscenerier, brusende vandfald, tætte regnskov, smukke
søer og ikke mindst et rigt dyreliv. I Hobart har I to overnatninger.
Dag 6: Hobart
Brug evt. dagen til at køre til Port Arthur, hvor man går
rundt mellem de historiske bygninger. Fra 1830 til 1877 var
denne lille by stedet, hvor alle fanger blev transporteret til
og levede under hele deres afsoning. De arbejdede, sov,
gik i kirke og døde her. Det er et spændende sted, og der
er opført et fint museum, som giver et godt indblik i byens
historie. På vejen kan I gøre et stop i den lille park, Tasmanian Devil Park, hvor I blandt andet kan opleve de små
tasmanske djævle, som øen er kendt for.
Dag 7: Hobart
Turen er slut og I afleverer bilen, enten i byen eller i lufthavnen.
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Dag 1: Cradle Mountain
Dag 2: Cradle Mountain
Dag 3: Strahan
Dag 4: Strahan (inkl. dagscruise)
Dag 5: Hobart
Dag 6: Hobart
Dag 7: Afrejse Hobart

ta s m a n s k e
hav
tasmanien

Cradle Mountain
Strahan

Launceston
Hobart

Cradle Mountain med Dove lake

GREAT OCEAN ROAD
7 dage / 6 nætter
Great Ocean Road er kendt som en af de mest spektakulære ruter og måske en af de
smukkeste strækninger i verden. Vejen klynger sig fast i kystlinien langt det meste af
vejen og afslører dejlige kystscenarier, og er noget så sjældent som et monument. Den
er 200 km lang og strækker sig fra Melbourne til Adelaide og blev bygget af krigsveteraner efter 1. Verdenskrig som et mindesmærke for de soldater, der faldt i krigen.
Dag 1: Melbourne - Ballarat (kørsel ca. 115 km)
I afhenter jeres bil og sætter kursen nordvest ad Western
Freeway mod Ballarat, der blev berømt for Eureka Stockade, det blodige minearbejder-oprør i 1854. Guld blev først
opdaget i Ballarat området i 1851, og det er her, at verdens
næststørste guldklump blev fundet. Der er meget at se i
Ballarat, hvor den største seværdighed er Sovereign Hill,
en temapark, som genskaber de gamle guldgraver-dage. I
Ballarat har I en overnatning.
Dag 2: Ballarat - Apollo Bay (kørsel ca. 200 km)
Fra Ballarat kører I sydpå ad Midland Highway mod Geelong og den smukke kystby Torquay, hvor det er muligt
at gøre et godt køb, da nogle af de største mærker for
surfwear og tilbehør har hjemme her. Kør ad Great Ocean Road videre sydpå. Det kan anbefales at køre en lille
omvej via Bells Beach, der er en af Australiens førenden
surferområder, og strandende ligger ofte vand til internationale surfing konkurrencer. Fortsæt mod Lorne ad en
af de smukkeste kyststrækninger i verden før I ankommer til dagens endestation, den hyggelige lille fiskerhavn
Apollo Bay, der kan prale af nogle fantastiske strande.
Byen er en glimrende base for at udforske regnskovene i
Otway Ranges og Otway National Park med dens vandfald
og bregner. I har en overnatning her.

kysten. Hen på eftermiddagen ankommer I til Port Fairy,
der er en hyggelig lille fiskeby ved udmunding af Moyne
River, hvor I har en overnatning.
Dag 4: Port Fairy - Robe (kørsel ca. 285 km)
I kører fra Port Fairy og forlader dermed Victoria, for at køre
ind i South Australia, og her fortsætter I til Mt. Gambier,
der er berømt for Blue Lake. I fortsætter til Robe, hvor I
bl.a. kommer forbi Tantanoola grotterne og byen Milicent.
Her kan I tage afkørslen mod Beachport, og kun yderligere
50 km vestpå ligger Robe, hvor I har en overnatning.
Dag 5: Robe - Victor Harbor (kørsel ca. 350 km)
I kører fra Robe til Kingston, som er en del af ”Lobster
Country”, og videre til Victor Harbor. I har 2 overnatninger
i Victor Harbor.
Dag 6: Victor Harbor - Kangaroo Island
Fra Victor Harbor er der kun 70 km til Cape Jervis, hvorfra
færgen sejler til Kangaroo Island - kendt som en zoologisk
have uden hegn. Dagen bruger I i godt selskab med et utroligt
rigt dyreliv såsom sæler, søløver, koalaer, næbdyret og selvfølgelig kænguruen, samt en viden guide der viser jer rundt.

Kør selv TUR AU14
Dag 1: Ballarat
Dag 2: Apollo Bay
Dag 3: Port Fairy
Dag 4: Robe
Dag 5: Victor Harbor
Dag 6: Victor Harbor (inkl. heldagstur til
Kangaroo isIand)
Dag 7: Ankomst til Adelaide

Adelaide
Victor Harbor

new
south wales
victoria

Ballarat
Robe
Port Fairy
Melbourne
Apollo Bay
s yd h av e t
Dag 7: Victor Harbor - Adelaide (kørsel ca. 80 km)
Dagens kørsel er lige til at overkomme, så gør et stop i
McLaren Vale, der er kendt for områdets mere end 50 vingårde, hvor specielt Hardy og Seaview er berømt. Det kan
også anbefales at køre forbi Mt. Lofty, hvor I kan nyde den
fantastiske udsigt over Adelaide, før I kører den korte tur
til udlejningskontoret, hvor bilen afleveres.
Great Ocean Road

Dag 3: Apollo Bay - Port Fairy (kørsel ca. 190 km)
Dagens tur er ikke lang, men der er meget at se på vejen,
så I har en lang og interessant dag foran jer. Stop ved ”De
12 Apostle” og ”London Bridge”, som er en række klippeformationer ude vandet, ikke langt fra kysten. På gåturen
ned ad stien fra hovedvejen kommer flere af klippeformationerne til syne sammen med det brusende hav, hvilket
er et imponerende syn. Nogle af klippeformationerne er
eroderet i løbet af årene, og der står nu kun otte tilbage
over havets overflade. Længere mod vest kommer I til
Warrnambool, der er kendt som Victoria’s yngleplads for
hvaler - disse giganter vender tilbage til Logans Beach
hver juni til september og kan ofte ses blot 100 meter fra
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udvalgte Sydney hoteller
The great southern **+

717 George Street
Sydney NSW 2000
Enkelt turistklasses hotel med en fin beliggenhed tæt på det historiske Chinatown med Paddy’s Market og i gåafstand til Darling Harbour.
Et godt hotel med 165 små men velindrettede
værelser.

sydney

harbour rocks ***

blue mountians
Blue Mountains er en bjergkæde bevokset med
eukalyptustræer, beliggende sydvest for Sydney.
Området er Australiens svar på Grand Canyon
- dog i en noget mindre udgave. Navnet Blue
Mountains er opstået fordi eukalyptustræerne
udskiller en olie fra bladene, der i solen ofte danner et blåligt skær over området. Hele området
er utrolig smukt og indbyder til vandreture på
de afmærkede stier. Det er også her, man finder
klippeformationen ”De 3 søstre”.
Hunter valley
Det bedste vinproducerende område i New
South Wales er Hunter Valley, nordvest for
Sydney. Her er der mulighed for at besøge nogle
af de frodige vinmarker, og vingårde, hvor der
tilbydes rundvisning og vinsmagning.
strandene
Sydney er andet end havnen og operahuset. Der
findes 30 lækre strande, hvor den mest kendte
er Bondi Beach. Strandene findes ikke langt fra
Sydney, og her kan I finde fredfyldte og billedeskønne bugter, hvor I kan slappe af og nyde ferien
manly Beach
Hyggelig mindre badeby med en lækker strand
og beliggende i et naturskønt område som indbyder til vandre- og cykelture. Færgen afgår fra
Circular Quay og tager kun ½ time.
Sydney set fra en cykel
En guidet tur rundt på cykel er en sjov og anderledes måde at opleve byen på, og det er uanset
om det er første gang du besøger Sydney eller
om du er genganger. På minimal tid får du set
byens parker, havnefronten og mange andre attraktioner. En informativ, mindeværdig og absolut
underholdende oplevelse.
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34 Harrington Street
The Rocks, Sydney NSW 2000
Harbour Rocks Hotel er en absolut klassiker og
et af de bedst beliggende hoteller i Sydney i det
populære område The Rocks. Uanset om det er
dag eller nat summer The Rocks af atmosfære og
det er muligt at finde små hyggelige australske
pubber, internationale restauranter eller små intime caféer. Her findes ligeledes et godt udvalg af
butikker. Circular Quay og Operahuset findes kun
få minutters gang fra hotellet. Hotellet har egen
restaurant, og en bar som er kendt for sine sensationelle cocktails.

Sydney Opera

Sydney, Australiens største by med en befolkning på godt 4,5
millioner mennesker, er i dag en moderne by, der byder på alt,
hvad I kan ønske jer af en storbyferie. Enormt udvalg af seværdigheder, spændende attraktioner, et til tider heftigt natteliv, et
godt kulturliv og spændende shopping.
Utzons Operahus er uundgåeligt og et imponerende bygningsværk, der nærmest er blevet vartegn for Sydney. Sydney Harbour Bridge er også blevet et yndet udflugtsmål for turister. Der
arrangeres guidede vandreture op ad broen og udsigten herfra
er ovenud betagende. Sydney Centerpoint Tower, et udsigtstårn i centrum, er 305 m højt og byder på en flot udsigt over
byen. Den ældste bydel er The Rocks fra 1788, hvor de første
engelske soldater blev indkvarteret. Man har nu restaureret de
fleste af de gamle bygninger, og området er i dag meget populært, med mange butikker, caféer, restauranter og nogle af
Sydney’s bedste hoteller.
En af de nyeste attraktioner er Darling Harbour. Området, der
førhen var et gammelt dokområde, byder nu på et utal af forretninger, restauranter, caféer, kongresfaciliteter og lignende.
Circular Quay er havnens centrum, og herfra går færgerne bl.a.
til Manly Beach. Herfra kan I også tage gratis bussen ”555”,
en grøn bus der kører med ca. 10 minutters mellemrum fra
Circular Quay og Central Station og gøre stop undervejs ved
flere af byens seværdigheder.

Sydney Harbour
Bridgeclimb
En Bridgeclimb på Sydney Harbour
Bridge giver en helt enestående mulighed for at se Sydney og specielt
Operahuset i fugleperspektiv. Før
guiderne tager jer med ud på broen
gives der en grundig gennemgang
af reglerne og sikkerheden for turen.
Det hele foregår meget sikkert ved at
man bliver spændt fast i en wire og
følges hele tiden med gruppen. Alle
får udleveret et headset, så I kan høre
guiden fortælle om broen og dens historie. Helt oppe på toppen af broen
er der en helt fantastisk udsigt over
byen. Efter I er blevet foreviget på et
fotografi, går I tværs over broen og
ned igen.

sydney set fra vandsiden
Tag på en havnerundfart fra Circular Quay, som er en god måde at opleve Sydney på.
På sejladsen passerer man Operahuset, Sydneys sydlige forstæder og får set selve
havnen. Turerne findes i flere forskellige varianter, bl.a. som aftentur, hvor man kan
Sydney
Sydney
Bridge
nydeOpera
byensog
mange
lys,Harbour
eventuelt
mens man indtager en god middag.

Sydney opera house
Det berømte operahus i Sydney, tegnet af den danske arkitekt, Jørn Utzon, er nok det
monument, som alle danskere forbinder med Sydney. Det er byens vartegn. En ting er at
se det imponerende bygningsværk udefra, men det er også muligt at få en guidet rundvisning inde i huset. Her udpeges mange detaljer, som man ikke ellers ville forstille sig
eller opdage. Man får også et kig ind i nogle af koncertsalene, og hvis I har lyst til flere
oplevelser i det imponerende hus, kan I købe billetter til en forestilling – der bliver opført
alt fra operaer over klassiske koncerter til ballet.

The grace ****
77 York Street
Sydney, NSW 2000

The Grace

The Grace er et rigtig godt første klasseshotel beliggende i hjertet af byens centrum, kun
få minutters gang fra Darling Harbour med alle cafeerne og Sydney’s bedste shopping
område, herunder Queen Victoria bygningen som summer af dejlig atmosfære og stil.
Ejendommen er en flot restaureret 11 etagers art deco-bygning fra 1930’erne som har
382 rummelige værelser.
The Grace
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melbourne

Melbourne er den næststørste by i Australien med ca. 4 millioner indbyggere og den største i staten Victoria. De mange
forskellige nationaliteter præger byen, og gør den til centrum
for kultur, mode, sport og industri i Australien. Selvom Melbourne er stor, er den nem og overkommelig at finde rundt i,
og kan nemt klares til fods eller cykel. Byen byder på mange
spændende attraktioner bl.a. Queen Victoria Market – et marked hvor du har mulighed for at købe mere eller mindre hvad
som helst.
En af de nemmeste måder at komme rundt i Melbourne på er at
tage en af de mange sporvogne. De kører rundt i den indre by
samt til forstæderne – bl.a St. Kilda, der er en sprudlende badeby. Skal I forkæle jer selv, anbefaler vi en tur i ”The Colonial
Tramcar”. Det er en sporvogn fra 1927, der er restaureret og
omdannet til en førsteklasses restaurant. Alt imens I nyder en
formidabel middag, kører I rundt i byen, og oplever den sprudlende storby om aftenen. Melbourne er et rigtig godt udgangspunkt for et utal af spændende ture og oplevelse. Her er fantastisk natur, rigt dyreliv, flotte strande og verdensklasse vine.
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Grampian National Park
Grampians nationalpark er Victorias nyeste og
største nationalpark. Parken ligger ca. 20 km fra
den historiske guldmineby Stawell og 260 km
vest for Melbourne. Området er domineret af
skovbevoksede sandstens-bjerge, hvor I finder et
utal af smukke udsigtspunkter samt et rigt dyreliv. Parken er også oplagt til friske vandreture i
den flotte natur
Phillip Island Penguins parade
Hver aften vralter tusind af små pingviner op på
stranden for at søge ly for natten på øen Phillip
Island kun ca. 90 min kørsel fra Melbourne. Ved
solnedgang kan man se de små pingviner dukke
op i vandkanten, hvor de samler sig for i grupper
at krydse stranden. Man kan følge pingvinernes
færden helt op til deres reder via gangbroer.
De små pingviner er verdens mindste og absolut
sødeste.
St. Kilda
St. Kilda er en afslappet boheme forstad kun en
kort sporvognstur fra det centrale Melbourne. En
forstad med en fashionabel fortid med store herskabsboliger, der har fået en opblomstering med
et godt cafeliv, gode resturanter, små gallerier
og en dejlig strand, hvor man nemt kan bruge en
halv til hel dag.
Yarra Valley Wineries
Yarra Valley er kun beliggende 45 km fra
downtown Melbourne og er anerkendt som en
af Australiens førende vinproducerende regioner. Australien er efterhånden ved at være rigtig
godt kendt for sine gode vine og verdensklasse
vingårde. Stop ved en af de mange vingårde for
at prøvesmage den lokale drue. Et område med
mulighed for en fantastisk gastronomisk oplevelse med verdensklasse vin og friske lokale
delikatesser.
Great Ocean Road
Great Ocean Road er en af verdens mest spektakulære kyststrækninger, og Victorias mest
kendte attraktion. Den starter et stykke vest
for Melbourne ved Geelong, og går videre op til
Peterborough, en strækning på ca. 300 km.
Strækningen byder på en fascinerende natur,
med mærkværdige klippeformationer som De
Tolv Apostle og London Bridge. Great Ocean
Road er perfekt for jer, der gerne vil køre selv.

grand chancellor ***+

Grand Chancellor

131-137 Lonsdale Street
Melbourne, VIC 3000

Et virkeligt indbydende turistklasse hotel med en rigtig god beliggenhed på Lonsdale Street i det centrale Melbourne - her er ikke langt til Melbournes pulserende teaterområde,
Chinatown, gode spisesteder og indbydende butikker. De 160 værelser er rummelige og
godt indrettet med aircondition, hårtørrer, strygefaciliteter, minibar, telefon, TV, kaffe-/
tefaciliteter. I stueetagen findes hotellets cafe og bar og fra swimmingpoolen på taget
har man en af de bedste udsigter over Melbourne.

Lindrum ****+

Lindrum

26 Flinders Street
Melbourne, VIC 3000
Hotel Lindrum er et hyggeligt og meget charmerende boutique hotel beliggende i hjertet
af Melbourne. Her er kun få minutters gang til parken Treasury Garden, god shopping, hyggelige cafeer og spændende restuaranter. Et moderne boutique hotel med alle moderne
faciliteter, hvor den personlige service er i højsæde. De 59 værelser er velindrettet med aircondition, hårtørrer, strygefaciliteter, minibar, telefon, TV, kaffe-/tefaciliteter og safetybox.
Lindrum
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østkysten

Fraser Island

australiens østkyst

Byron Bay, Fraser Island og The Whitsundays

Op langs Austaliens østkyst ligger attraktioner som perler
på en snor. Vi har valgt at sætte fokus på 3 af de største.
For en del år siden var Byron Bay kendt for kun at være et
paradis for backpackers. Sådan er det ikke længere. Byron
Bay har udviklet sig til at være et rigtig trendy sted, der nu
er velbesøgt af turister, og et yndet feriemål for den lokale
befolkning. Her findes nogle af Australiens bedste surfstrande, og badestrandene er et helt kapitel for sig selv.
Omgivelserne i og omkring Byron Bay er utrolig smukke,
og giver masser af muligheder for oplevelser. Om aftenen
summer byen af liv og atmosfære, udbudet af hyggelige
caféer og restauranter er stort, og I kan uden tvivl finde
noget, der falder i jeres smag.
Længere mod nord finder I Fraser Island der er den
største sandø i verden. Øen er ca. 120 km lang og 15 km
bred, og der findes ingen jord eller ler - kun det fineste
hvide sand. Her er kun ganske få asfalterede veje, så eneste transportmiddel er 4-hjulstrukket bil. Øen er lidt af et
økologisk vidunder med en spændende variation i naturen.
Her er tropisk regnskov, bjerge af sand og små ørkener, alt
omgivet af flotte strande. Fraser Island har også et varieret
dyreliv – I kan bl.a. være heldige at se en dingo.
Tilbage på fastlandet fortsætter vi nordpå til Airlie
Beach, der er en hyggelig lille by, hvis placering gør den
til et perfekt udgangspunkt til at udforske øgruppen The
Whitsundays beliggende i hjertet af Great Barrier Reef.
Det smukke område strækker sig fra Laguna Quay i syd til
Bowen i nord, og dækker et areal på 160 km². Der findes 74
eksotiske paradisøer med imponerende lange hvide sandstrande, hvoraf den mest kendte er den helt uimodståelige
Whitehaven Beach.
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Cairns har i løbet af de sidste 10 år gennemgået en kolossal
udvikling fra at være en lille landsby til en by med 150.000 indbyggere. Hovedstrøget, The Esplanade, byder på en kæmpe
stor swimming pool, mange små hyggelige caféer og restauranter, og især om aftenen er det et behageligt sted at begive
sig hen. Der ligger ingen strande i selve byen, men nord for
Cairns findes nogle af de skønneste strande.
Cairns er udgangspunkt for et utal af spændende ture og oplevelser. Besøger I Cairns, må I ikke snyde jer selv for en udflugt til det fascinerende og imponerende Great Barrier Reef,
verdens længste og smukkeste koralrev, der med 334.000 km²
er den største marinepark i verden og hjem for nogle af verdens mest fascinerende dyrearter. Her får I absolut nogle af
de bedste muligheder for eventyrlige dykker- og snorkelture.
Der findes også mange andre forskellige dagsture fra Cairns
- bl.a. turen til Kuranda - den charmerende regnskovsby, en
tur til verdens ældste regnskov, Daintree, opleve den australske ”outback” ved Undara eller prøv Whitewater Rafting ved
Tully – unikke oplevelser ligger blot og venter på jer!

port douglas
Port Douglas har før i tiden haft ry for at være en by for de
mere velhavende, men sådan er det absolut ikke længere.
Port Douglas er en lille afslappet ferieby, som har utrolig meget at byde på – bl.a. den flotte hvide sandstrand Four Mile
Beach, der som navnet siger strækker sig over flere mil, de
mange små caféer og restauranter, der sætter sit hyggelige
præg på byen. Hvis I går en tur ned af hovedgaden summer
byen af liv og atmosfære. Hvis I ikke har lyst til at dase på
stranden hele dagen, har I mange udflugtsmuligheder at vælge imellem til bl.a. Daintree, Cape Tribulation og selvfølgelig
Great Barrier Reef.

port
douglas cairns

cairns
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red center

Uluru (Ayers Rock)
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Uluru, kata tjuka og kings canyon
I ”Red Center” finder I et af verdens absolutte natur vidundere
Uluru (Ayers Rock) og ikke langt derfra Kata Tjuka (The Olgas)
og Kings Canyon – det hele beliggende i Northern Territory, hvor
klimaet er tørt og varmt. Red Center er stedet, hvis I vil opleve
en unik natur og have indblik i aboriginal-historie. Her er der rig
mulighed for at se flere tusind år gamle hulemalerier, høre historier fortalt af aboriginals, og se naturfænomener dannet for over
600 millioner år siden.
Uluru (Ayers Rock) ligger på en højslette ca. 450 km fra Alice
Springs. Disse eventyrlige klipper har altid været helligt område
for aboriginals, som også fik området tilbage fra den australske
stat i 1984. Herefter blev det oprindelige navn for Ayers Rock
”Uluru” igen benyttet, også officielt. Denne imponerende monolit er 3,6 km lang, 348 meter høj og 600 millioner år gammel,
og er et betagende syn, specielt ved solop- og nedgang, hvor
stenen skifter farve i takt med at lyset ændrer sig. En tur rundt
om den utrolig store sten er ca. 10 km og på vejen findes bl.a.
nogle smukke, velbevarede aboriginal-hulemalerier. En lang og
ofte meget varm tur, men den er absolut alt beværet værd.
Kata Tjuka (The Olgas) er navnet på de store flotte ovale klippeformationer, der ligger 50 km fra Ayers Rock. Oprindeligt var
der kun én klippe, men mange millioner års erosion har skabt,
de nu 36 eventyrlige bjergformationer. Mange finder Kata Tjuka
(The Olgas) mere spændende end Uluru (Ayers Rock). Der findes flere forskellige smukke vandrestier i området. Den mest
populære er ”Olga Gorge Walk”, som bringer jer forbi flere af
de hellige klippehuler, hvor der ifølge de gamle legender bor en
kæmpe slange i én af hulerne. Her er det også muligt at finde
planter som ikke eksisterer andre steder i verden.
Kings Canyon ligger 323 km fra Alice Springs. Det er Northern
Territories mest sensationelle kløft med en enestående natur,
der strækker sig gennem de stejle røde klippevægge. De betagende klippevægge viser tydelige spor af de urgamle jordlag,
og I får virkelig fornemmelsen af at være hensat til svunden tid.
Der er afmærkede vandrestier i området, og udsigten fra toppen
af kløften er fantastisk. Vælger I turen rundt langs kanten, anbefaler vi, at I begiver jer af sted tidligt om morgenen eller sidst
på eftermiddagen, da temperaturen midt på dagen ofte bliver
meget høj.

Alice Springs blev i 1872 anlagt som telegrafstation, da telegraflinjen mellem Darwin og Adelaide
åbnede, og byen har siden hen udviklet sig til den
moderne by, den er idag. Telegrafstationen findes
endnu, og den er åben for offentligheden. Den
nærliggende ofte udtørrede Todd River, har navn
Broome
efter den første telegrafbestyrer Charles
Todd, og
selve byen fik sit navn efter hans kone Alice.
Port Hedland
En anden yndet attraktion
er ”The Royal Flying
Doctor Service” (R.F.D.S.), som har base i Alice
Springs. Den er åben for besøg i dagtimerne. En
god idé erNingaloo
også at Reef
lægge vejen forbi ”School of
western
the Air”. Det er en radiostation,australia
hvorfra mange
australske børn
får
undervisning,
da en del bor
Canarvon
for langt vækMonkey
til at kunne
gå
i
skole.
Mia
Denham
Udenfor Alice Springs eksisterer der flere naturskønne steder, som I kan besøge. Western
MacDonnell Ranges er et af dem. Det er en 300
km lang bjergkæde, der snor sig vest for Alice
Springs. Her findes frodige kløfter som f.eks.
Simpsons Gap, der skærer sig gennem klipperne
og de stejle bjergvægge - et imponerende syn.
Kløfterne har et rigt dyreliv, og der er mulighed
for bl.a. at se bjergkænguruer og wallabies.
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Kakadu Nt. Park
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Cairns
northern
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s ydh a v e t
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Det er muligt at flyve ind til Uluru, men det er også
muligt at bruge Alice Springs som springbræt og
derved kombinerer de to områder.
tasmanien

Hobart
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autocamper
RUNDREJsER MED BUS
18

autocamper
Ved at leje en autocamper får I ubegrænsede muligheder for en afslappet
ferie uafhængig af hotelreservationer og restaurationspriser. I kan lægge planer fra dag til dag eller blot køre ud i det blå og lade tilfældighederne råde.
En autocamper er praktisk indrettet og er nemme at køre – det kræver blot et
almindeligt kørekort.
Ved afhentning får I en grundig introduktion på udlejningskontoret, så I bliver
trygge ved at køre jeres ”hjem” de næste mange dage. I starten kan det være
ganske nervepirrende at køre en autocamper, men ret hurtigt lærer man, at
den er let at manøvere og at størrelsen ikke er noget synderligt i Australien,
hvor I vil blive passeret af det ene kæmpe køretøj efter det andet.
En autocamper er oplagt, hvis man planlægger at være tæt på naturen og
ønsker friheden til at planlægge fra dag til dag. For små børnsfamilier er autocamperen optimal, for her skal der kun pakkes ud en gang og underholdning i
form af legetøj og dvd er lige ved hånden.

RUNDREJSER MED BUS OG ENGELSKTALENDE GUIDE
Læn jer tilbage, fold vejkortet sammen og vær klar med kameraet. På en rundrejse med bus kan I slappe af og nyde at blive bragt fra sted til sted. I slipper
for at bekymre jer om trafikken og sørge for næste hotelovernatning. Alt er
veltilrettelagt, og med den kyndige engelsktalende guide er I i gode hænder.
Afhængig af turvalg er der variernede overnatningsmuligheder, mens transporten altid foregår i komfortable busser med aircondition, og I er ledsagtet
af imødekommende og erfarne guider.
Der findes mange forskellige ture rundt på dette store kontinent - Få udførlige
dag-til-dag programmer på engelsk hos rejsebureauet.
Premium tours: Overnatning på rigtig gode og centralt beliggende hoteller –
flere måltider og sightseeings er inkluderet.
Cost Saver tours: Overnatning på gode hoteller – flere måltider er inkluderet.
Masser af tid til at opleve og udforske på egen hånd.
Small Group tours: Max. 20 personer på turen i mindre busser der giver mulighed for at besøge mere øde områder.

kakadu national park
KAKADU NATIONALPARK
- den frodige vildmark
Kakadu nationalpark er beliggende i Northern
Territory og er et utrolig interessant og smukt
vildmarksområde. Selve parken ligger øst for
Darwin, og er et sandt paradis for enhver naturelsker. Her findes et dyreliv, der kan fryde enhver
zoolog, samt en vegetation i vådområderne, der
sjældent er set flottere.
Der er meget at se i Kakadu, bl.a. aboriginal hulemalerier ved Nourlangie Rock og Ubirr Rock.
Nogle af dem er op til 20.000 år gamle. Fog Dam
er et vådområde med et rigt dyreliv, mens Mary
River er det største vådområde. Tager I på en
sejltur ned ad floden, får I de enorme saltvandskrokodiller at se. Derudover er der Jim Jim Falls
og Twin Falls, som er de mest sensationelle vandfald i området.

Litchfield national park,
katherine & arnhem land
Lichtfield nationalpark

byder på
mange flotte og imponerende vandfald, f.eks.
Wangi Fall og Florence Falls. I parken finder I
også tropisk regnskov og smukke klippeformationer, og en frisk vandretur i det betagende område
er en dejlig oplevelse.

Kathrine Gorge er en imponerende na-

turpark, der rummer mange forskellige og skønne
vandfyldte kløfter, som Kathrine River gennem
årene har gravet mellem de 50-60 meter høje klipper. Det er muligt, at tage en forfriskende dukkert
i en af de mange smukke kløfter.

Arnhem Land er aboriginal land, og dermed helligt land for australske indfødte. Et besøg
i området giver et godt indblik i aboriginal kultur
og levevis - det kræver speciel tilladelse at begive sig ind i dette fantastiske smukke og interessante område.
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Stort udvalg af individuelle rejser til
andre destinationer i østen...

Teknisk arrangør BilletKontoret A/S, medlem nr 650 af Rejsegarantifonden
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