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Rejseforslag
I kataloget finder du en række  
spændende rejseforslag, som vi selv har 
afprøvet og kan anbefale. De er lavet 
som inspiration til din rejse og giver et 
indblik i destinationerne samt pris- 
niveauet. Alle rejseforslagene kan 
justeres, så de passer præcis til dine 
ønsker. Du kan altid kontakte os, uanset 
hvor få overvejelser du har gjort dig.  
Vi hjælper dig med at skræddersy en 
uforglemmelig rejse. På vores  
hjemmeside www.australienrejser.dk 
kan du finde yderligere inspiration  
og information.  

Om os
Hos Australienrejser har vi rejst meget, 
studeret og arbejdet i landene “down 
under”. Vi rejser jævnligt ned for at  
optimere og kvalitetssikre de produkter, 
vi anbefaler. Vores styrke ligger i  
personlig service og opfølgning, og vi 
ønsker at dele vores viden og erfaring 
med dig. Uanset om det er dit første 
besøg, eller du har besøgt rejsemålet 
flere gange før, vil vi hjælpe dig til at få 
den bedst mulige rejse. 

Besøg os, ring eller send en mail.
Vi synes, det er utrolig hyggeligt at få 
besøg i Ryesgade 27 i Aarhus, men da 
mange af vores kunder bor andre steder 
i Danmark, er det naturligvis også muligt 
at kontakte os via telefon eller e-mail. 
For at få den bedst mulige forståelse 
for vores kunders ønsker foretrækker vi 
en telefonsamtale. Hvis du ønsker, at vi 
skal forberede os lidt forud for samtalen, 
er du velkommen til at udfylde et 
forespørgselsskema på www.australien-
rejser.dk eller sende os en mail til  
info@australienrejser.dk.

Kia ora & G’day mate!

Australien og New Zealand er to  
fantastiske destinationer. Hver især 
indeholder de uendelige muligheder for 
en spændende rejse. Her er enestående 
naturoplevelser, et fascinerende dyreliv, 
en spændende kultur og mennesker, 
som inderligt ønsker dig velkommen. 
Det kan være svært at sætte sig ind i 
hvor mange aktiviteter og oplevelser der 
ligger og venter, men her i kataloget har 
vi fundet nogle af vores favoritter frem. 
Hos Australienrejser er alternativerne 
mange. Vil du på en traditionel rejse eller 
et eventyr? Luksus eller enklere  
standard? Vil du have alt arrangeret 
hjemmefra eller frihed til at improvisere? 
Uanset hvad du søger, er vi her for at 
hjælpe dig med planlægningen af din 
drømmerejse! 
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Mindre end 1000 kr

Mellem 1000 kr – 1500 kr

Mellem 1500 kr- 2500 kr

Mellem 2500 kr – 4000 kr

Mere end 4000 kr

australienrejser.dk – 86 20 45 20

Prisguide

Vi har udviklet et nyt prissystem hos Australienrejser, der 
er nemt at bruge. I kataloget ser du et  kængurusymbol 
ved alle rejseforslag, hoteller, dags- og flerdagsture.  
Symbolerne angiver den pris, du kan forvente at betale  
i lavsæsonen. 

Symbolerne bruges på to forskellige måder:
• Kængurusymbolerne under rejseforslag og hoteller 
 angiver hotelstandarden.
• Kængurusymbolerne under dags- og flerdagsture giver 
 en indikation af prisniveauet i lavsæsonen. 

Brug nedenstående prisguide som en guide for at se, om 
dine ønsker til rejsen går i tråd med dit budget. Tag endelig 
kontakt til en rejsekonsulent, hvis du ønsker en helt præcis 
pris for lige nøjagtig den periode, du ønsker at besøge  
Australien og/eller New Zealand.

3 stjernet standard

4 stjernet standard

5 stjernet standard

Ture og oplevelser:

Standard på hoteller og rejseforslag:
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Australien
Verdens mindste kontinent eller jordens 
største ø? Australien er et af verdens 
mest kontrastfyldte og fascinerende 
lande med tørre ørkener, frodige regn-
skove, spændende storbyer og et unikt 
dyreliv. Australien er geologisk og  
kulturelt ældgammelt, men som nation 
er landet yngre end 200 år. Landet er  
på størrelse med Europa eller USA og 
har så mange forskellige særpræg, at det 
ikke kan beskrives med ord – det må  
simpelthen opleves! 
 Australien har så uendelig meget at 
tilbyde. Moderne og charmerende stor-
byer som Sydney og Melbourne, fasciner-
ende Ayers Rock i Outbacken  
og det imponerende Great Barrier Reef, 
som byder på en fantastisk verden af 
farverige koraller og imponerende dyreliv. 
Landet har tilmed et unikt dyreliv med 
kænguruer, koalaer, dingoer, næbdyr, 
pingviner og krokodiller, mange  
spændende nationalparker og verdens 
ældste civilisation som dateres over 
50.000 år tilbage i tiden. Dette er blot 
et udvalg af alt det du kan opleve på en 
rejse Down Under, og du er garanteret at 
komme hjem med minder for livet.

10 steder, vi anbefaler:
• Sydney. Storbyen med en fantastisk 
 beliggenhed, Operahuset, et behageligt 
 klima, flotte strande og det  
 charmerende havneområde.
• Great Barrier Reef. Verdens største  
 koralrev med et utroligt varieret  
 og farverigt liv under vandet.
• Daintree og Cape Tribulation.  
 Regnskovsområdet i nordøst med  
 et rigt udvalg af plante- og dyrearter 
 og et spektakulært landskab.
• Uluru (Ayers Rock). Som måske er 
 Australiens mest berømte landmærke 
 og et imponerende syn ved solnedgang 
 og solopgang.
• Kakadu National Park. En uberørt 
 vildmark med aboriginske klippe- 
 malerier, fantastiske vandfald og et rigt 
 fugle- og dyreliv.

• Melbourne. Et centrum for kunst, 
 kultur, sport og mode.
• Great Ocean Road. Den imponerende 
 rute langs sydkysten med flotte 
 surferstrande, skovklædte bjergsider, 
 dramatiske klippeformationer  
 og hyggelige småbyer.
• Kangaroo Island. Den fantastiske ø,  
 hvor du er garanteret nærkontakt med 
 vilde koalaer, kænguruer, pingviner  
 og sæler.
• Western Australia. Australiens  
 ”vilde vesten” med enorme ørkener, 
 endeløse hvide strande og smukke 
 nationalparker med særprægede 
 klippeformationer.
• Tasmanien. Prinsesse Marys fødested 
 med alt fra grønne regnskove og høje 
 bjerge til kultiveret landbrug  
 og spændende historie.

Australien
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 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Adelaide
Max (°C) 30 29 27 23 19 16 15 16 19 22 25 28
Min (°C) 16 17 15 13 10 8 7 8 9 11 13 15
Regn mm  19 20 24 44 69 72 66 62 51 44 31 27

Alice Springs
Max (°C) 37 36 33 29 23 20 19 22 26 31 34 35
Min (°C) 22 21 18 14 9 6 4 7 10 15 18 20
Regn mm  34 39 22 12 17 16 13 12 6 20 23 32

Cairns
Max (°C) 32 31 30 29 27 26 25 27 28 29 31 31
Min (°C) 24 24 22 22 20 18 17 18 19 21 22 23
Regn mm  399 441 464 177 91 51 30 26 36 35 84 167

Darwin
Max (°C) 32 32 32 33 32 31 30 31 33 34 34 33
Min (°C) 25 25 25 24 22 20 20 21 23 25 25 25
Regn mm  391 330 260 103 14 3 1 2 13 50 126 243

Hobart
Max (°C) 22 22 20 17 14 12 11 13 15 17 19 20
Min (°C) 12 12 11 9 7 5 4 5 6 8 9 11
Regn mm  42 36 38 45 36 32 45 48 40 48 45 54

Melbourne
Max (°C) 26 26 24 20 17 14 13 15 17 20 22  24
Min (°C) 14 14 13 11 9 7 6 6 8 9 11 13
Regn mm  48 50 54 59 57 50 48 49 58 67 59 58

Perth
Max (°C) 30 31 29 25 21 19 18 18 20 22 25 28
Min (°C) 17 17 16 12 10 9 8 8 9 11 13 15
Regn mm  9 13 19 46 123 182 173 135 80 55 22 14

Sydney
Max (°C) 26 25 25 22 19 17 16 17 20 22 24 25
Min (°C) 18 18 17 15 11 9 8 9 11 13 15 17
Regn mm  98 113 128 127 124 131 105 81 70 75 78 80

Gennemsnitlige temperaturer er vist herunder

Adelaide

Airlie Beach

1981

2412

1096

3528

620

2007

2667

2668

2440

4807

1838

274

Alice Springs

Ayers Rock

Brisbane

Broome

Cairns

Canberra

Coober Pedy

Darwin

Melbourne

Perth

Sydney

Townsville

Venligst bemærk at afstandene mellem byerne er målt via hovedvejene.

VEJRET I AUSTRALIEN  

Distance målt i km

DISTANCETABEL  

2520

1703

1574

2062

4101

3458

1225

842

3232

742

2734

1421

3111

435

3096

2313

2429

2868

687

1530

2457

3798

3063

2081

2961

2128

2414

2601

734

1926

2298

2066

2816

2200

4331

1828

1254

2406

3574

1698

4648

991

1481

3689

4838

2382

1931

4843

2213

4965

3341

2651

2668

2906

3095

6045

2792

349

1872

4010

681

3909

291

2301

2181

1569

2515

2086

2454

3988

4102

4028

2559

3476

864

2747

4104

5697 2443

Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

BRISBANE

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Uluru (Ayers Rock)

VICTORIA

TASMANIA

Højdepunkter:  
• Sydney, Australiens største by
• Sydney Opera House 
• Sydney Harbor Cruise 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta,The Olgas
• Port Douglas 
• Great Barrier Reef 
• Cape Tribulation 
• Daintree River Cruise

Rejseforslag - 17 dage: 
Klassiske Australien - Sydney, Rock & Reef  

Australienrejser anbefaler: 
Guidet cykeltur i Sydney 

Oplev den aboriginske livsstil 
helt tæt på, og få et indblik i 
kulturen på denne spændende 
dagstur. Du oplever også den 
flotte Daintree regnskov. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Oplev den charmerende storby Sydney samt den magiske solnedgang 
over Ayers Rock, og slut af med Port Douglas og Great Barrier Reef i 
tropiske Queensland.

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 5 nætter i Sydney
• Sydney Opera House rundvisning 
• Sydney Harbor Cruise 
• 2 nætter ved Ayers Rock 
• Dagstur til Ayers Rock og The Olgas 
• 7 nætter i Port Douglas 
• Transport t/r Lufthavn - Port Douglas 
• Dagstur til regnskoven Cape Tribulation 
• Dagstur til Great Barrier Reef  
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 24.900 kr

Australienrejser anbefaler: 
Daintree Dreaming 

Se Sydney på en anderledes 
måde, sammen med andre  
rejsende fra hele verden. 
Dette er en glimrende  
dagstur, hvor du oplever 
centrum af Sydney på cykel. 
Kontakt os for priser 
og reservation.  

Turkode: 49523  

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 30.700 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 43.600 kr

Standard:

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Port Douglas

Højdepunkter:   
• Sydney, charmerende storby
• Tropiske Cairns
• Trinity Beach 
• Great Barrier Reef
• Daintree Rainforest
• Hyggelige Port Douglas  
 og Four Mile Beach

Rejseforslag - 16 dage: 
Sydney og nordlige Queensland

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly
• 3 nætter i Sydney
• 4 nætter i Trinity Beach
• 2 nætter på Silky Oaks i Daintree 
 Rainforest
• 4 nætter i Port Douglas  
• Alle transfers lufthavn - hotel
• Dagstur til Great Barrier Reef
• Australsk Visum

Turkode: 49992

Australienrejser anbefaler: 
Dykning

Kendt som byen i regnskoven, 
hvor du køre med tog op 
igennem den frodige regnskov 
til Kuranda og retur igen med 
kabelbanen der hæver sig 
over regnskovens trækroner 
med en fantastisk udsigt 
over området. Kontakt os for 
priser og reservation.  

Australienrejser anbefaler: 
Kuranda  & Rainforestation

Der findes næppe et bedre 
sted at lære at dykke end 
på Great Barrier Reef. Vi kan 
tilbyde dykkerkurser i mange 
kategorier og varianter. 
Kontakt os for priser  
og reservation. 

Tilbring nogle dage i livlige Sydney, før du rejser videre til strande, 
blåt hav og sol i det nordlige Queensland. Inkluderet er to nætter 
i regnskoven i Daintree.

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 19.900 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 21.900 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 26.900 kr

Standard:

Australien - Rejseforslag
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

BRISBANE

SYDNEY
CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Thredbo
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Mt. Gambier

McLaren Vale

VICTORIA

Phillip IslandGreat
Ocean
Road

Kangaroo Island

TASMANIA

Højdepunkter:   
• Sydney, en fantastisk storby
• Delfinerne i Jervis Bay
• Pingvinerne på Phillip Island
• Melbourne, kultur og shopping
• Great Ocean Road, smuk kystlinje  
 og unikke klippeformationer
• Grampians, nationalparken med smuk 
 natur og dyreliv
• Kangaroo Island - et rigt dyreliv  
 i charmerende omgivelser
• Adelaide, den ”lille” storby

Rejseforslag - 22 dage:
Kør selv Sydney - Melbourne - Adelaide

Australienrejser anbefaler: 
Sydney sightseeing

På Echidna Walkabout  
kommer du ud i den Australske 
bush og oplever kænguruer, 
koalaer, emuer og flere andre 
dyrearter på nært hold.  
Guiderne deler deres store 
viden om det fantastiske 
dyre- og planteliv. Kontakt os 
for priser og reservation. 

Kør selv, og oplev Australiens unikke dyreliv, fantastiske natur og livlige 
storbyer på en og samme tur. Verdens smukkeste kystvej Great 
Ocean Road og Kangaroo Island er også blandt højdepunkterne.  

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly
• 3 nætter i Sydney
• 14 nætter mellem Sydney og Adelaide
• 2 nætter på Kangaroo Island
• 16 dage/15 nætters billeje inkl. GPS 
 og fuld forsikring  
• Detaljeret kør selv program  
 og kortbog  
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 25.900 kr

Australienrejser anbefaler: 
Echidna Walkabout 

Sydney sightseeing Halvdags- 
tur i minibus, der inkluderer 
alle de ikoniske steder – helt 
ud til Bondi Beach. En god 
måde at blive bekendt med 
denne flotte storby! Kontakt 
os for priser og reservation.  

Turkode: 49966  

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 31.800 kr

Standard:

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

SYDNEY
CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART
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Højdepunkter:   
• Sydney, Australiens største by
• Blue Mountains Nationalpark
• Vinsmagning i Hunter Valley
• Livet på Guldkysten
• Strandene i Noosa
• Whitsunday Islands
• Regnskoven
• Great Barrier Reef

Rejseforslag - 19 dage: 
Kør selv Sydney - Brisbane - Cairns

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Australien t/r
• 3 nætter i Sydney
• 13 nætter mellem Sydney og Cairns
• 14 dages billeje inkl. GPS  
 og fuld forsikring  
• Detaljeret kør selv program  
 og kortbog  
• Australsk visum

Turkode: 49975

Australienrejser anbefaler: 
Whitehaven Beach & Hamilton Island 

Verdens største sandø har en 
helt unik flora og fauna, med 
smukke indsøer, vandrende 
sandbanker, krystalklart  
vand og mange spændende 
oplevelser. Fraser Island er  
et must hvis du rejser på  
Østkysten. Kontakt os for 
priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Fraser Island

Tag med en skøn katamaran 
en hel dag ud blandt øerne  
i Whitsundays. Oplev White-
haven Beach, som er en 
af Australiens smukkeste 
strande, samt den største  
ø Hamilton Island med det 
rige og varierende dyreliv. 
Kontakt os for priser  
og reservation.  

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 19.900 kr

Standard:

Kør selv fra storbyen til revet. På vejen fra Sydney til Cairns står 
oplevelserne i kø, fra Blue Mountains og vindistrikterne i Hunter Valley 
til de hvide strande på Whitsunday Islands og Great Barrier Reef.

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 24.600 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 28.900 kr

Standard:

Australien - Rejseforslag
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA
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BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH
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ADELAIDE
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DARWIN

Mataranka

Kakadu National Park

Katherine

Tennant Creek
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Kings Canyon
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Karlu Karlu
(Devils Marbles)

Jabiru
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Port Augusta

Flinders
Ranges

Mildu

Coober Pedy

Clare Valley

Barossa
Valley

Højdepunkter:  
• Tropiske Darwin
• Kakadu National Park
• Katherine Gorge, med flotte kløfter
• Alice Springs, den største by  
 i “Red Centre”
• Uluru og Kings Canyon
• Coober Pedy, den underjordiske 
 opalmineby
• Adelaide, den ”lille” storby

Rejseforslag - 16 dage: 
Kør selv Darwin - Adelaide

Australienrejser anbefaler: 
Wilpenda Pound & Flinders Ranges 

Kangaroo Island giver dig 
Australiens natur og dyreliv, 
når det er allerbedst. Her er 
kænguruer, koalaer, wallabies, 
pingviner, næbdyr og et 
utroligt fugleliv, og I kan flyve 
hertil eller tage bil og færge.
Kontakt os for priser 
og reservation.

Kør selv, og kryds ned igennem Australien fra nord til syd. På vejen 
får du set nogle af Australiens største attraktioner såsom Kakadu 
National Park, Ayers Rock/Uluru, Kings Canyon og Coober Pedy.

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r
• 1 nat i Darwin
• 12 dage/11 nætters billeje 
 inkl. forsikringer
• 11 nætter mellem Darwin og Adelaide
• 1 nat i Adelaide
• Yellow Water Cruise i Kakadu NP
• Nit Nit Dreaming Gorge Cultural 
 Cruise ved Katherine
• Australsk visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 24.600 kr

Australienrejser anbefaler: 
Kangaroo Island

En 30 minutters flyvetur over 
Flinders Ranges fantastiske 
landskab er en oplevelse for 
livet. Kontakt os for priser  
og reservation.

Turkode: 50049  

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 27.900 kr

Standard:

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

SYDNEY

BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Lake Argyle
El Questro

Kununurra

Katherine

Bungle Bungle Range
Geikie Gorge

Fitzroy
Crossing

Broome

Karijini National Park

Port Hedland

Millstream National Park

Exmouth

Monkey Mia

Kalbarri National Park

Geraldton

Carnarvon

Højdepunkter:  
• Perth, vestkystens hovedstad
• Geraldton, berømt for sine vilde  
 blomster
• Delfinerne i Monkey Mia
• One Mile Jetty i Carnarvon
• Ningaloo Reef
• Port Hedland, mineby i Pilbara regionen
• Broome, kendt for sine fantasiske 
 strande
• El Questro station, en stor ”farm”  
 på 1 million hektar
• Bungle Bungles
• Lake Argyle ved Kununurra
• Edith Falls udenfor Katherine
• Darwin, hovedstaden i Northern  
 Territory

Rejseforslag - 28 dage: 
Kør selv Perth - Darwin

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Australien t/r
• 2 nætter på i Perth
• 22 nætter mellem Perth og Darwin
• 1 nat i Darwin
• 24 dage/23 nætters billeje inkl. GPS 
 og fuld forsikring  
• Detaljeret kør selv program og kortbog  
• Australsk Visum

Turkode: 49988

Australienrejser anbefaler: 
Rottnest Island

Udvid turen, og oplev Kakadu 
National Park. Området står 
på UNESCO’s verdensarv 
liste, og udover spektakulære 
naturoplevelser er her en rig 
aboriginsk kultur. Kontakt os 
for priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Kakadu Nationalpark 

63 strande, fantastisk snork- 
ling, en spændende historie 
og de morsomme ”Quakkas”  
kænguruer - gør Rottnest 
Island til et spændende sted 
at besøge. I tager færgen 
fra Perth eller Fremantle og 
udforsker øen i bus eller på 
cykel. Kontakt os for priser 
og reservation. 

Australiens vestkyst er både vild, smuk og en oplevelse uden side- 
stykke. Mød delfinerne i Monkey Mia, snorkel på koralrevet Ningaloo 
Reef og oplev unikke Bungle Bungles.

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 46.900 kr

Standard:

Australien - Rejseforslag
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

SYDNEY

BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Launceston
Devonport

Strahan

Kangaroo Island

Warrnambool

McLaren Vale

Grampians

Phillip Island
Great
Ocean
Road

Højdepunkter:   
• Adelaide, den ”lille” storby
• Dyrelivet på Kangaroo Island
• Vingårde i Barossa Valley
• Grampians National Park 
• Fantastiske Great Ocean Road  
• Pingvinerne på Phillip Island
• Tasmaniens natur 
• Storbyen Melbourne

Rejseforslag - 22 dage: 
Autocamper i South Australia, Victoria og Tasmanien    

Australienrejser anbefaler: 
Helikoptertur over Great Ocean Road 

En guidet halvdagstur til fods 
gennem Melbournes gader 
og arkader. Få indblik i nogle 
af byens ”hemmeligheder”, 
der er lette at misse, når man 
udforsker byen på egen hånd.
Kontakt os for priser 
og reservation.

Oplev dyrelivet på Kangaroo Island, vindistriktet Barossa Valley, 
den spektakulære Great Ocean Road, pingvinerne på Phillip Island, 
naturskønne Tasmanien og storbyen Melbourne. 

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r 
• Indenrigsfly 
• 2 nætter i Adelaide 
• 10 dage/9 nætter i autocamper  
 fra Adelaide til Melbourne inkl. udstyr 
 og forsikringer
• 7 dage/6 nætter i autocamper på 
 Tasmanien inkl. udstyr og forsikringer
• 2 nætter i Melbourne 
• Australsk Visum

Australienrejser anbefaler: 
Lanes & Arcades Tour Melbourne 

Flyv med helikopter over 
Port Campbell National Park 
og oplev den flotte kyst-
strækning fra luften. En helt 
fantastisk oplevelse. Kontakt 
os for priser og reservation.  

Turkode: 50126

Rejseforslaget kan desuden laves med 
almindelig personbil og alle overnatninger 
på hotel. Kontakt os for pris. 

Pris pr. person, når to rejser sammen:
2 personers autocamper, fra 22.700 kr

Pris pr. person, når fire rejser sammen:
4 personers autocamper, fra 17.900 kr

Pris pr. person, når seks rejser sammen:
6 personers autocamper, fra 15.900 kr

Pris på forespørgsel - priser på autocamper 
varierer meget igennem sæsonen.

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

ark

BRISBANE

SYDNEY
CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Hervey Bay

Rockhampton

Mackay
Airlie Beach

Townsville

Mission Beach

Sunshine Coast

Kakadu National P
Litchfield National Park Jabiru

Katherine

Højdepunkter:   
• Darwin
• Kakadu National Park 
• Krokodille cruise 
• Bådtur i Katherine Gorge  
• Australia Zoo
• Badebyer på Sunshine Coast 
• Whitsunday Islands
• Great Barrier Reef
• Daintree og Cape Tribulation
• Port Douglas og 4 Mile Beach
• Trinity Beach og Palm Cove

Rejseforslag - 23 dage: 
Autocamper i Northern Territory og Queensland      

Australienrejser anbefaler: 
Cage of Death 

En dagstur til Great  
Barrier Reef er et must, når 
du besøger Cairns området. 
På turen er der mulighed for 
både at snorkle og dykke. 
Kontakt os for priser 
og reservation. 

Oplev dyrelivet og naturen i Kakadu National Park, aboriginsk kultur, 
Katherine Gorge, Sunshine Coast, Whitsunday Islands, tropisk regn-
skov og Great Barrier Reef.

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r 
• Indenrigsfly 
• 2 nætter i Darwin 
• 5 dage/4 nætter i autocamper,  
 rundrejse fra Darwin inkl. udstyr  
 og forsikringer
• 12 dage/11 nætter i autocamper 
 fra Brisbane til Cairns inkl. udstyr  
 og forsikringer 
• 3 nætter i Cairns  
• Australsk Visum

Australienrejser anbefaler: 
Great Barrier Reef heldagstur

Oplev verdens største 
saltvandskrokodille helt tæt 
på hos Crocosaurus Cove i 
Darwin. Husk at bestille i god 
tid. Kontakt os for priser  
og reservation.

Turkode: 50130

Rejseforslaget kan også laves med  
almindelig personbil og alle overnatninger 
på hotel. Kontakt os for pris. 

Pris pr. person, når to rejser sammen:
2 personers autocamper, fra 24.400 kr

Pris pr. person, når fire rejser sammen:
4 personers autocamper, fra 19.300 kr

Pris på forespørgsel - priser på autocamper 
varierer meget igennem sæsonen.

Australien - Rejseforslag

AUS/NZ_DK_Inlay_2017.indd   13 18.10.2017   10:12



14

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

El Questro

BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Mataranka

Kakadu National Park

Katherine

Tennant Creek

Uluru (Ayers Rock)

Kings Canyon

Karlu Karlu
(Devils Marbles)

Jabiru

Kata Tjuta (the Olgas)

Litchfield National Park

Alice Springs

Lake Argyle

Bungle Bungle Range

Kununurra

Fitzroy
Crossing

DerbyBroome

SYDNEY
Camping safari,
Standard:

Højdepunkter:  
• Skønne Perth
• Cable Beach, Broome
• Gibb River Road, Kimberleys
• Bungle Bungles
• Darwin 
• Twin Falls, Kakadu  
• Kajaktur i Katherine Gorge 
• Solnedgang over Uluru
• Valley of the winds, Kata Tjuta
• Rim Walk, Kings Canyon
• Charmerende Sydney

Rejseforslag - 31 dage: 
Guidet camping 4WD Outback Adventure og storbyer   

Australienrejser anbefaler: 
Kamel tur på Cable Beach, Broome 

Tag på helikoptertur over 
spektakulære Bungle Bungle 
Range i Purnululu National 
Park, Kimberleys. Kontakt os 
for priser og reservation.

Oplev Perth og fantastiske Cable Beach i Broome. Sov under stjernerne 
i Nationalparkerne Purnululu, Kakadu, Litchfield og Uluru-Kata Tjuta 
(Ayers Rock og The Olgas). Afslut rejsen i charmerende Sydney. 

Rejseforslaget inkluderer:  
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 2 nætter i Perth 
• 3 nætter i Broome 
• 9 dage/8 nætters camping 4WD safari 
 mellem Broome og Darwin.  
 Overnatning i telt eller swag  
 (australsk sovepose), erfaren guide, 
 sightseeing og måltider.
• 2 nætter i Darwin 
• 10 dage/9 nætters 4WD safari mellem 
 Darwin og Alice Springs. Overnatning 
 6 nætter i telt med seng, 3 nætter 
 på hotel, erfaren guide, sightseeing  
 og måltider.
• 1 nat i Alice Springs 
• 3 nætter i Sydney 
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 38.900 kr

Australienrejser anbefaler: 
Helikopter tur over Bungle Bungles  

Oplev den fantastiske 
solnedgang over Cable Beach 
på kamelryg. Kontakt os for 
priser og reservation.

Turkode: 49872

Rejsen kan gennemføres: april – oktober.

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

SYDNEY
CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

CAIRNS

DARWIN

ADELAIDE

Fraser Island

Lamington National Park

Højdepunkter:    
• Adelaide, den ”lille” storby 
• Fantastiske Kangaroo Island 
• Melbourne, med kultur og shopping
• Lamington National Park 
• Fraser Island – verdens største sandø 
• Lake McKenzie, Fraser  Island
• Det australske dyreliv 
• Skønne Sydney 

Rejseforslag - 18 dage: 
Kangaroo Island, Fraser Island, Lamington NP og 3 byer    

Oplev Adelaide, dyrelivet på Kangaroo Island, Melbourne, regn-
skoven i Lamington National Park, verdens største sandø Fraser 
Island og Sydney.  

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 4 nætter i Adelaide
• 2 dage/ 1 nat Kangaroo Island  
 ”In Style” tur i lille gruppe. Inkluderer  
 fly Adelaide – KI t/r, 1 nat på ”Home- 
 stead”, måltider og erfaren guide  
• 3 nætter i Melbourne 
• 2 nætter på O’Reilly’s Rainforest  
 Retreat inkl. transport, frokost  
 og guidet tur
• 2 nætter på Kingfisher Bay Resort,  
 Fraser Island inkl. transport, frokost 
 og guidet tur
• 3 nætter i Sydney 
• Australsk Visum

Turkode: 49893

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 35.500 kr

Australienrejser anbefaler: 
Vintur til Barossa Valley 

Spis middag ombord på 
Colonial Tramcar. Denne 
ombyggede sporvogn er nu 
en restaurant, der tager jer 
på en tur rundt i Melbourne, 
mens I spiser en god middag. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Colonial Tramcar Restaurant 

Turen ”Best of Barossa” 
besøger små eksklusive 
vingårde og I prøvesmager 
nogle af de bedste vin der 
produceres i Australien. 
Denne personlige tur tager 
kun mellem 2-5 personer. 
Kontakt os for priser 
og reservation.   

Standard:

Australien - Rejseforslag

AUS/NZ_DK_Inlay_2017.indd   15 18.10.2017   10:13



16

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

BRISBANE

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

VICTORIA

TASMANIA

Kakadu National Park

Katherine

Jabiru

Kings Canyon

Tennant Creek

Alice Springs

Kata Tjuta (the Olgas)

Uluru (Ayers Rock)

Litchfield National Park

Højdepunkter:    
• Tropiske Darwin 
• Kakadu National Park
• Litchfield National Park 
• Togtur med The Ghan
• Alice Springs 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, the Olgas 
• Barbeque under stjernerne 
• Sydney, en af verdens flotteste byer
• Great Barrier Reef 
• Coral Princess Cruises

Rejseforslag - 20 dage: 
Outback Eventyr, Sydney og Great Barrier Reef Cruise 

Australienrejser anbefaler: 
Sunset Cruise i Darwin 

Et stykke nord for Sydney 
ligger Hunter Valley. Dalen er 
det ældste vindistrikt i  
Australien og noget af det 
bedste vin i verden  
produceres her. Kontakt os 
for priser og reservation.

Oplev Darwin, nationalparkerne Kakadu og Litchfield, togtur med 
legendariske The Ghan, magiske Ayers Rock og Kings Canyon, Sydney 
og slut af med et 3 nætters cruise med Coral Princess Cruises.

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 3 nætter i Darwin 
• 3 dage/2 nætter AAT Kings guidet tur 
 til Kakadu & Litchfield National Parks 
• Toget The Ghan fra Darwin til  
 Alice Springs 
• 1 nat i Alice Springs 
• 4 dage/3 nætter AAT Kings guidet tur 
 til Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon
• 1 nat ved Ayers Rock Resort  
• 3 nætter i Sydney 
• 3 nætters Cruise med Coral Princess   
 Cruises  
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 47.800 kr

Australienrejser anbefaler: 
Vintur til Hunter Valley

Højdepunktet på bådturen 
er den spektakulære solned-
gang, Darwin er så berømt for. 
Nyd en middag og et glas vin 
ombord på båden. Kontakt os 
for priser og reservation. 

Turkode: 49912 

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen: 
Fra 52.500 kr

Standard:

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

BRISBANE

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Uluru (Ayers Rock)

VICTORIA

TASMANIA

Alice Springs

Kata Tjuta (the Olgas)Kata Tjuta (the Olgas)

Højdepunkter:   
• Melbourne, med kultur og shopping
• Sightseeing i Alice Springs
• Solnedgang over Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, the Olgas 
• Aboriginsk kunst og kultur
• Great Barrier Reef dagscruise  
• Charmerende Sydney 
• Besøg på berømte Bondi Beach 

Rejseforslag - 15 dage: 
Australiens højdepunkter. Guidet rundrejse gennem fire delstater

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 3 nætter i Melbourne inkl. morgenmad 
• Melbourne sightseeing
• 1 nat i Alice Springs inkl. morgenmad
• Alice Springs Sightseeing 
• 2 nætter ved Ayers Rock Resort  
 inkl. morgenmad
• Ayers Rock og The Olgas sightseeing 
• 3 nætter i Cairns inkl. morgenmad
• Dagstur til Great Barrier Reef 
• 3 nætter i Sydney 
• Sydney sightseeing inkl. Sydney Opera 
 House og havnerundfart 
• Australsk Visum

Turkode: 49940

Australienrejser anbefaler: 
Scenic Flight over Ayers Rock 

Bustur langs Victoria’s 
berømte Great Ocean Road. 
Oplev blandt andet De Tolv 
Apostle og den smukke natur 
som pryder dette område. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Great Ocean Road dagstur fra Melbourne 

Oplev Uluru, Ayers Rock og 
den spektakulære røde ørken 
fra luften. Dette er en helt 
speciel oplevelse. Kontakt os 
for priser og reservation. 

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 36.900 kr

Standard:

Oplev noget af det bedste Australien kan tilbyde med en australsk 
rejseleder. Fascinerende storbyer, røde ørkenlandskaber og fantastiske 
Great barrier Reef. 

Australien - Rejseforslag
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

CAIRNS

DARWIN

SYDNEY

ADELAIDE

Barossa
Valley

Margaret River

Fremantle

Bussleton

Højdepunkter:   
• Perth, verdens mest isolerede storby
• Bo på vingård i Margaret River
• Adelaide, den ”lille” storby
• Vinområdet Barossa Valley  
• Restaurant Appellation, The Louise 
• Melbourne, kultur og shopping  
 hovedstaden
• Lake House Restaurant 
• Sydney, Australiens største by

Rejseforslag - 21 dage: 
Eksklusiv rundrejse med fokus på mad og vin

Australienrejser anbefaler: 
Sydney Harbour Luxury Sailing  

Ved solopgang svæver du 
henover Melbourne og har 
den bedste udsigt, du kan 
forestille dig. Afsluttes med 
champagnemorgenmad. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Luksuriøse hoteller og eksklusive lodges i de bedste vinområder i 
Australien samt flotte storbyer. Oplev desuden to af de mest aner- 
kendte gourmet restauranter i Australien.      

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 2 nætter på Pan Pacific Perth  
• 4 dage/3 nætters billeje 
 inkl. forsikringer fra Perth 
• 3 nætter på Cape Lodge,  
 Margaret River 
• 2 nætter på Intercontinental Adelaide
• 3 dage/2 nætters billeje 
 inkl. forsikringer fra Adelaide
• 3 nætter på The Louise, 
 Barossa Valley 
• 3 nætter på Intercontinental 
 Melbourne the Rialto
• 3 dage/2 nætters billeje  
 inkl. forsikringer fra Melbourne 
• 2 nætter på The Lake House, Victoria  
• 3 nætter på Four Seasons Hotel Sydney
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 33.200 kr

Australienrejser anbefaler: 
Melbourne solopgang i varmluftsballon 

Oplev skønne Sydney fra 
søsiden og det smukke  
havneområde ombord på en 
luksus yacht. Kontakt os for 
priser og reservation.

Turkode: 49946 

Standard:

Rejseforslag - Australien
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

SYDNEY

BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Kangaroo Island

Uluru (Ayers Rock)

Whitsunday Islands

Højdepunkter:  
• Southern Ocean Lodge,  
 Kangaroo Island
• Dyrelivet og naturen på  
 Kangaroo Island   
• Longitude 131, luksustelt med udsigt 
 til Uluru 
• Eksklusive udflugter til Uluru  
 og Kata Tjuta
• Park Hyatt Sydney, bedste beliggenhed 
 i Sydney
• Oplev Sydney Opera House
• Qualia, topklasse på Hamilton Island,   
 Whitsundays   
• One&Only Hayman Island, Luksuriøst 
 strandresort

Rejseforslag - 18 dage: 
Det eksklusive Australien - det aller bedste

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly 
• 3 nætter på Southern Ocean Lodge, 
 Kangaroo Island inkl. fuld pension  
 og udflugter 
• 3 nætter på Longitude 101,
 Uluru, Ayers Rock inkl. fuld pension  
 og udflugter
• 3 nætter på Park Hyatt Sydney 
 inkl. morgenmad
• 3 nætter på Qualia, Hamilton Island  
 inkl. morgenmad 
• 3 nætter på One&Only Hayman Island  
 inkl. morgenmad
• Alle transfers mellem lufthavne 
 og hoteller 
• Australsk Visum

Turkode: 49986

Australienrejser anbefaler: 
Table 131 på Longitude 131, Uluru 

På Qualia kan I komme på 
en halvdagstur i speedbåd 
rundt på Whitsunday øerne. 
Højdepunktet er Whitehaven 
Beach, som flere gange er 
kåret til en af verdens bedste 
strande. Kontakt os for priser 
og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Whitehaven Wonder

På Table 131 får I en  
uforglemmelig madoplevelse. 
Middagen foregår udendørs 
under den fantastiske stjerne-
himmel. Det er nødvendigt 
at bestille bord hjemmefra. 
Kontakt os for priser 
og reservation. 

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 75.900 kr

Standard:

I rejseforslaget indgår de flotteste og mest eksklusive resorts i  
Australien. Standard, service og beliggenhed er i en klasse for 
sig selv. 

Australien - Rejseforslag
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

SYDNEY
CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN Townsville

Silky Oaks

Lizard Island

Højdepunkter:  
• Oplev ”Wild Bush Luxury”  
 på Bamurru Plains 
• Hovercraft Safari i Mary River  
 floddeltaet    
• Sydney, regnet for en af verdens 
 smukkeste byer 
• Daintree, verdens ældste regnskov 
• Unik flora og fauna 
• Lizard Island, drømmeøen  
 i Great Barrier Reef 

Rejseforslag - 17 dage: 
Australsk luksus - natur, by og strand

Australienrejser anbefaler: 
Sydney Opera House 

Tag på en 30 minutters 
spektakulær tur i vandfly over 
Sydney. Fra luften har I  
panoramaudsigt over den 
flotte kyststrækning og de 
mange kendte strande som 
Bondi og Manly Beach. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Den ultimative luksusrejse - store naturoplevelser i det tropiske 
Australien samt et ophold i smukke Sydney. Slut af på Lizard Island, 
selve juvelen blandt øerne i Great Barrier Reef. 

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Australien t/r
• Indenrigsfly  
• 2 nætter på Elan Soho Suites,Darwin  
• 3 nætter på Bamurru Plains inkl. fuld
 pension, drikkevarer og udflugter
• Transport med fly Darwin -  
 Bamurru Plains t/r 
• 3 nætter på Pullman Quay Grand 
 Sydney Harbour inkl. morgenmad 
• 3 nætter på Silky Oaks Lodge,  
 Daintree inkl. morgenmad  
• 3 nætter på Lizard Island Resort 
 inkl. fuld pension og aktiviteter 
• Transport med fly Cairns - Lizard 
 Island t/r 
• Transport til hoteller og lufthavne 
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 59.900 kr

Australienrejser anbefaler: 
Sydney’s hemmeligheder med vandfly

Oplev Australiens mest 
kendte bygning Sydney Opera 
House på en guidet rundtur. 
Vi hjælper også gerne med 
billetter til en forestilling i det 
fantastiske bygningsværk. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Turkode: 49959

Standard:

Rejsen kan gennemføres: maj – oktober. 
Kontakt os for pris på Business Class

Rejseforslag - Australien
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Højdepunkter:  
• Auckland, New Zealands største by
• Den smukke øgruppe Bay of Islands 
• Hot Water Beach, Coromandel 
• Rotorua, Maoriernes hovedstad 
• Wellington, New Zealands hovedstad 
• Togrejsen Coastal Pacific (okt-apr)
• Togrejsen Tranz Alpine
• De enorme gletsjere Franz Josef 
 og Fox Glacier  
• Queenstown, verdens adrenalinhovedstad 
• Milford Sound i Fjordland 

Rejseforslag - 24 dage: 
Kør selv - Den store New Zealand tur 

Kør selv, og udforsk Nordøen med sine store byer, vulkanske områder, 
flotte strande og imponerende nationalparker. På Sydøen står oplev-
elserne i kø. Betagende togture, gletsjere og bådtur på Milford Sound.  

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - New Zealand t/r 
• 21 nætter på hotel/motel
• 22 dage/21 nætters billeje inkl. GPS 
 og forsikringer  
• Guidet sightseeing i Auckland
• Bådturen Hole in the Rock Dolphin Tour
• Færge mellem Nord- og Sydøen
• Coastal Pacific tog Picton -  
 Christchurch (okt-apr)
• Tranz Alpine tog Christchurch - 
 Greymouth
• Guidet gåtur ved Franz Josef gletsjeren
• Jetbåd på Dart River
• Milford Sound cruise, Fjordland 
• Detaljeret kør selv program og kortbog

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 34.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 37.500 kr

Standard:

Australienrejser anbefaler: 
Maori Hangi og koncert

Elastikspring er aktiviteten, 
der har gjort Queenstown 
kendt som verdens adrenalin- 
hovedstad. 20 minutter udenfor 
byen ligger Kawarau Bungy 
Centre, der er verdenskendt i 
bungy kredse. Kontakt os for 
priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Bungy Jumping 

I byen Rotorua kan du opleve 
en ægte Maori-aften med  
kulturindslag, som afsluttes 
med en traditionel middag 
tilberedt på varme sten under 
jorden. Kontakt os for priser 
og reservation.  

Turkode: 50012

Rejseforslaget kan også udformes med 
bus. Kontakt os for pris. 

New Zealand - Rejseforslag
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AUCKLAND
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Taupo

Højdepunkter:    
• Waitamo Glowworm caves
• Te Puia - Maori kunst og håndværks- 
 center
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park
• Agrodome Sheep Show
• Maori Hangi middag og show
• Tranz Alpine Tog Christchurch - 
 Greymouth
• Dart River Wilderness Safari
• Milford Sound Cruise
• Invercargill og Dunedin

Rejseforslag - 17 dage: 
Simply the best - New Zealand

Australienrejser anbefaler: 
Auckland highlights  

I kan forlænge ferien med 
nogle afslappende dage på en 
af Cook Islands fantastiske 
øer. Hovedøen Rarotonga er 
kun fire timers flyrejse fra 
Auckland. Kontakt os for 
priser og reservation. 

I kører selv, og i løbet af 15 dage oplever I mange af New Zealands 
største attraktioner - fra spruttende gejsere og lysende glowworms 
i nord til betagende fjorde og dramatiske bjerge i syd.

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - New Zealand t/r 
• 15 dage/14 nætters billeje inkl. GPS 
 og forsikringer  
• 14 nætter på hotel/lodge
• Færge mellem Nord- og Sydøen
• Tog mellem Picton og Christchurch
• Maori Hangi middag og show
• Tranz Alpine Tog Christchurch - 
 Greymouth
• Dart river jet boat
• Milford sound cruise 
• Waitamo Glowworm caves
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 28.500 kr

Australienrejser anbefaler: 
Cook Islands 

Lær Auckland bedre at kende. 
En halvdags by-sightseeing, 
hvor I ser byens attraktioner 
og kan inkludere et havne-
cruise. Kontakt os for priser 
og reservation.

Turkode: 50030 

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 31.300 kr

Standard:

Rejseforslag - New Zealand
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Twizel
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Mt. Cook
Haast

Arthur’s Pass

Højdepunkter:    
• Auckland, City of Sails 
• Waitomo Glowworm Caves 
• Wellington by sightseeing 
• Franz Josef gletsjeren
• Mount Cook 
• Queenstown 
• Milford Sound Cruise i Fiordland 
• Det berømte Tranz Alpine tog 

Rejseforslag - 17 dage: 
New Zealands højdepunkter. Guidet rundrejse på Nord- og Sydøen

Oplev det bedste New Zealand kan tilbyde med en New Zealandsk 
rejseleder. Et af højdepunkterne er togturen med det berømte Tranz 
Alpine tog. 

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - New Zealand t/r 
• 14 nætter på hotel inkl. morgenmad
• 15 dages sightseeing med erfaren 
 New Zealandsk guide 
• 11 middage 
• Transport til og fra lufthavne 
• Milford Sound Cruise 
• Cruise med TSS Earnslaw
• Waitomo Caves

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 39.900 kr

Standard:

Australienrejser anbefaler: 
Scenisk flyvetur over Franz Josef Glazier 

Spektakulær helikoptertur 
over vulkankrateret til Mt. 
Tarawera samt Whakarewarewa 
og Rotorua. Kontakt os for 
priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Helikoptertur over vulkanen Mt. Tarawera 

Gå på vingerne, og se gletsjerne 
Franz Josef og Fox samt 
imponerede Mount Cook - New 
Zealands højeste bjerg, fra 
luften. Kontakt os for priser 
og reservation. 

Turkode: 50079

Kontakt os for rejsedatoer.

New Zealand - Rejseforslag
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Højdepunkter:  
• Overnatninger på 4* lodges og B&B’s 
• Hobbiton Movie Set Tour
• Middle Earth Filming Locations Tour, 
 Wellington
• Jet Boat and Walk, Wanaka
• Safari of the Scenes Wakatipu Basin 
 Tour, Queenstown
• Lord of the Rings Edoras Tour, 
 Christchurch

Rejseforslag - 20 dage: 
På jagt efter Midgård

Australienrejser anbefaler: 
Fox Trot halvdags gletsjervandring 

Kom på en halvdags flyvetur 
gennem de afsidesliggende og 
naturskønne områder, kendt 
fra Lord of the Rings filmene. 
Kontakt os for priser 
og reservation. 

Genoplev JRR Tolkiens verden af frodigt lavland, dybe bortglemte 
dale og mystiske bjerge. På vej gennem New Zealands varierede  
natur besøger I Hobbiton og kendte lokationer fra filmene.

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - New Zealand t/r  
• 18 dage/17 nætters billeje inkl. GPS 
 og forsikringer  
• 17 nætter på lodges og B&B’s  
 inkl. morgenmad
• Færge mellem Nord- og Sydøen
• Besøg på Hobbiton filmsettet
• Middle Earth Filming Locations Tour, 
 Wellington
• Jet Boat and Walk, Wanaka
• Tur til filmset, Queenstown
• Lord of the Rings Edoras Tour, 
 Christchurch

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 48.700 kr

Australienrejser anbefaler: 
LOTR fra luften  

Turen starter langs floden, 
før I klatrer op ad trinene, 
som guiderne har lagt mellem 
gletsjersprækker og isvægge. 
Fra gletsjerens top er der en 
fantastisk udsigt. Udstyr og 
guide er inkluderet. Kontakt 
os for priser og reservation.

Turkode: 50037

Standard:

Rejseforslag - New Zealand
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SOUTH ISLAND

NORTH ISLAND

CHRISTCHURCH

ROTORUA

FRANZ JOSEF GLACIER

TON

QUEENSTOWN

WELLINGPicton

AUCKLAND

Lake Tekopol

Wanaka

Waipoua

Kapiti Coast

Matakana

Oamaru

Stewart Island

Invercargill

Dunedin
Te Anau

Catlins

Kaikoura

Seabird Coast

Højdepunkter:    
• Overnatninger på 5* lodges og B&B’s 
• Twilight Encounter Tour
• Rainbow Springs Wildlife Park  
 & Kiwi Encounter
• Overnatning på Kapiti Island
• Zealandia Wildlife Sanctuary
• Albatross Encounter, Kaikoura
• Oamaru Blue Penguin Colony
• Otago Peninsula Tour med  
 Penguin Place
• Ulva Island Tour, Stewart Island
• Doubtful Sound Cruise med overnatning

Rejseforslag - 24 dage: 
Feathers & Footprints

På ruten oplever I nogle af New Zealands mest majestætiske natur-
attraktioner og unikke dyrearter. Gå på opdagelse efter den specielle 
kiwifugl. Overnatningerne er på små 5* boutique lodges og B&B’s. 

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - New Zealand t/r 
• 22 dage/21 nætters billeje inkl. GPS 
 og forsikringer  
• 21 nætter på lodges og B&B’s  
 inkl. morgenmad og 4 middage 
• Færge mellem Nord- og Sydøen
• Færge t/r Stewart Island
• Twilight Encouter tour
• Rainbow Springs Wildlife Park  
 & Kiwi Encounter
• Overnatning på Kapiti Island
• Aftentur til Oamaru Blue Penguin 
 Colony
• Halvdagstur på Otago halvøen
• Doubtful Sound Cruise med  
 overnatning (sommer)

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 51.800 kr

Standard:

Australienrejser anbefaler: 
Tiritiri Matangi Island 

Syd for Auckland kan I 
besøge Waitomo grotterne. 
Turen er todelt, hvor Ruakuri 
grotterne byder på vandfald, 
fossiler og Maori historie, 
mens Waitomo er kendt for 
sine glowworms og dryps-
tensformationer. Kontakt os 
for priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Waitomo Caves 

En katamaran sejler jer fra 
Auckland til øen, som har et 
af verdens bedst bevarede 
dyre og planteliv. På en guidet 
tur kan I se flere af New  
Zealands mest udrydnings- 
truede dyre- og fuglearter. 
Kontakt os for priser  
og reservation.

Turkode: 50030

New Zealand - Rejseforslag
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Højdepunkter:    
• Auckland, New Zealands største by
• Agrodome Sheep Show
• Oplevelser i Rotorua
• Cruise i Milford Sound
• Franz Josef Gletsjeren
• Queenstown, adrenalinhovedstaden

Rejseforslag - 22 dage: 
New Zealand rundt med autocamper   

Australienrejser anbefaler: 
Bay of Islands 

Tag på en guidet tur til  
Hobbiton - hobbitbyen ved 
Matamata på Nordøen.  
Gå gennem The Shire, og 
spis på The Green Dragon 
Inn. Et must for alle filmfans 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Autocamper og New Zealand passer perfekt sammen. På 20 dage 
får I fantastiske oplevelser på både Nordøen og Sydøen, inklusiv 
Rotorua, Queenstown og nationalparken Fiordland.

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - New Zealand t/r 
• Transfer ved ankomst og afrejse
• Færge mellem Nord- og Sydøen
• 18 dage/17 nætter i autocamper  
 fra Auckland til Christchurch  
 inkl. udstyr og forsikringer
• 2 nætter på hotel ved lufthavnen  
• 15 nætter forhåndsbestilt plads med 
 strøm på Holiday Parks og 2 nætter  
 på motel
• Agrodome Sheep Show, Te Puia,  
 Rainbow Springs, Skyline Gondola  
 & Polynesian Spa i Rotorua
• Milford Sound Guided Nature Cruise 

Pris pr. person, når to rejser sammen: 
2 personers autocamper, fra 34.500 kr

Australienrejser anbefaler: 
Hobbiton

Smukke strande og et væld 
af aktiviteter kendetegner 
Bay of Islands. Disse 144 
øer ligger ca. 3 timers kørsel 
nord for Auckland, og der går 
færge mellem flere af øerne. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Turkode: 50069

Lej cykler - det er muligt at leje cykler  
til at medbringe på hele turen. Spørg os 
når I bestiller. 

Pris ved forespørgsel - priser på auto-
camper varierer meget igennem sæsonen. 

Pris pr. person, når fire rejser sammen:
4 personers autocamper, fra 27.500 kr

Rejseforslag - New Zealand
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 Højdepunkter:    
• Overnatninger på 5* lodges 
• Volcanic Hills Wine Tour, 
 Wine & Tasting Platter 
• Wharekauhau Farm Tour 
• Gejserne i Rotorua 
• Greenshell Mussel Cruise 
 (kun sommer)
• Kaikouras dramatiske kystlinje
• Vinregionen Marlborough

Rejseforslag - 14 dage: 
Gourmet Food & Wine 

På turen kører I selv New Zealands klassiske wine trail og bor under- 
vejs på flere af landets flotteste lodges. Turen kan let udvides eller 
kombineres med andre destinationer i Australien og Stillehavet.

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - New Zealand t/r 
• 12 dage/11 nætters billeje inkl. GPS 
 og forsikringer  
• 11 nætter på lodges inkl. morgenmad  
 og 5 middage
• Færge mellem Nord- og Sydøen
• Volcanic Hills Wine Tour, 
 Wine & Tasting Platter
• Wharekauhau Farm Tour
• Greenshell Mussel Cruise 

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 47.500 kr

Standard:

Australienrejser anbefaler: 
Fiordland National Park 

Kombiner rejsen med stop i 
Australien, og smag fan- 
tastiske vine i vindistrikterne 
Hunter Valley, Barossa Valley 
og Yarra Valley. Kontakt os 
for priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Vine fra ‘den nye verden’ 

Udvid rejsen med et par 
dage, og besøg New Zealands 
berømte fjorde. Sydvest på 
Sydøen ligger de 14 fjorde 
med en skiftende natur og et 
varieret dyreliv. Kontakt os 
for priser og reservation.    

Turkode: 50064

New Zealand - Rejseforslag
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 Højdepunkter:    
• Stillehavsparadiset Cook Øerne
• Aitutaki, med en af verdens 
 smukkeste laguner
• Lagune cruise på Aitutaki
• Auckland, city of sails
• Waitomo Glowworm Caves
• Rotorua, gejserer og kogende 
 mudderpøle
• Te Puia, Maori Arts & Crafts Institute
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park
• Wellington, New Zealands hovedstad
• Agrodome Sheep Show
• Maori Hangi Dinner & Concert

Rejseforslag - 23 dage: 
Kombination Cook Islands og New Zealand

Australienrejser anbefaler: 
Havfiskeri på Rarotonga

Fra Napier kan I komme på en 
heldagsrejse ind i Maoriernes 
verden. Lær om deres historie 
og traditioner, og hør en Maori 
«elder» (en af stammens 
ældre og respekterede) 
fortælle om sit liv og deres 
kultur. Kontakt os for priser 
og reservation.

Rejsen er en kombination af aktiv ferie med lejebil på New Zealand 
og afslapning på Cook Islands. Blandt oplevelserne er maorikultur, 
fantastisk natur, smukke solnedgange og kridhvide strande.

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - L.A. - Cook Islands - 
 New Zealand - København 
• 7 nætter på Rarotonga inkl. morgenmad 
• 5 nætter på Aitutaki inkl. morgenmad 
• Fly Rarotonga - Aitutaki t/r
• Lagoon cruise på Aitutaki
• 7 nætter på hotel i New Zealand
• 8 dage/7 nætters billeje inkl. GPS 
 og forsikringer

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 39.200 kr

Australienrejser anbefaler: 
Fordybelse i Maorikulturen

Tag på dagstur med 40-fods 
fiskebåden Akura - på jagt efter 
tun, sejlfisk og guldmakrel.  
En dygtig kaptajn sørger for 
en dag fyldt med oplevelser 
på havet. Kontakt os for 
priser og reservation.  

Turkode: 50112

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 46.700 kr

Standard:

Det er muligt at lave et spændende  
stopover i Los Angeles på udrejsen  
eller hjemrejsen.

Rejseforslag - Kombination
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Højdepunkter:    
• Auckland, City of Sails 
• Rotorua, Maori hovedstaden 
• Lake Wakatipu, Queenstown
• Milford Sound, Fjordland 
• Moorea, Stillehavsparadis  
• Bora Boras smukke lagune 
• Los Angeles

Rejseforslag - 20 dage: 
New Zealand - Moorea - Bora Bora - L.A.   

Oplev det bedste af både Nord- og Sydøen i New Zealand. Dernæst 
paradisøerne Moorea og Bora Bora i Fransk Polynesien og sidst Los 
Angeles med sine mange attraktioner. 

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - New Zealand -  
 Tahiti - L.A. - København 
• Indenrigsfly 
• 7 nætter på hotel i New Zealand
• 8 dage/7 nætters billeje inkl. GPS  
 og forsikringer  
• Milford sound cruise 
• 3 nætter på Moorea inkl. morgenmad 
• 4 nætter på Bora Bora inkl. morgenmad
• 2 nætter i Los Angeles

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 33.900 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 41.600 kr

Standard:

Australienrejser anbefaler: 
Aito 4 Wheel-Drive Safari Tour Moorea 

Se fascinerende revhajer og 
rokker mens du snorkler i 
lagunen. Der serveres frokost 
med lokale specialiteter på 
Motu Tapu øen. Kontakt os 
for priser og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Shark & Ray Lagoon Safari Bora Bora   

Tag på safaritur til hjertet af 
Moorea i en komfortabel 4WD 
bil. Turen inkluderer besøg 
på lokale plantager, Moorea’s 
landbrugsskole, en «marae» 
(en hellig plads) og udsigts- 
punkter med fantastisk udsigt 
over Cook og Opunohu Bays. 
Kontakt os for priser 
og reservation. 

Turkode: 50018

Rejseforslaget kan også udformes 
med bus. Kontakt os for pris.

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 54.700 kr

Standard:

Kombination - Rejseforslag
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Højdepunkter:   
• Koalaer og kænguruer 
• Melbourne, kultur- og mode
• Sydney, en af verdens smukkeste byer 
• Cykel over Sydney Harbour Bridge
• Perfekte strande på Yasawa Islands, Fiji 
• Kava seremoni i en Fiji landsby 
• Østens mystik i Hong Kong 

Rejseforslag - 19 dage: 
Australien - Fiji - Hong Kong 

Australienrejser anbefaler: 
Bondi Surf Experience

Oplev hvordan de lokale  
fijianere lever. Besøg den 
lokale kirke og skole, og få et 
indblik i hverdagen. Højde- 
punktet er en traditionel 
kava-ceremoni med lands-
byhøvdingen. Kontakt os for 
priser og reservation. 

En rigtig populær kombination. Gå på opdagelse i Melbourne og Sydney 
inklusiv 3 spændende ture. Skift omgivelserne ud med tropiske Fiji, 
inden rejsen afsluttes i pulserende Hong Kong. 

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien - Fiji - 
 Hong Kong - København 
• Indenrigsfly
• 4 nætter i Melbourne 
• Melbourne Sightseeing Lanes  
 and Arcades Tour
• Dagstur, Koalas and Kangaroos  
 in the Wild 
• 4 nætter i Sydney 
• Cykeltur, Sydney Harbour Bridge Ride
• 1 nat i Nadi, Fiji  
• 5 nætter på Yasawa Islands, Fiji
• Transport med bus og båd på Fiji 
• 2 nætter i Hong Kong 
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 27.500 kr

Australienrejser anbefaler: 
Besøg en lokal landsby på Fiji

Lær at surfe på et to timers 
introkursus. Kurset starter 
på stranden ved Bondi Beach, 
hvor du vil lære de grund- 
læggende teknikker og kan 
opbygge selvtilliden før du 
fortsætter i vandet med store 
bølger. Kontakt os for priser 
og reservation. 

Turkode: 50005

Standard:

Rejseforslag - Kombination
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AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SYDNEY

MELBOURNE

CHRISTCHURCH

AUCKLAND

PERTH

CAIRNS

DARWIN

Uluru (Ayers Rock)

Højdepunkter:   
• 4 Mile Beach, Port Douglas 
• Great Barrier Reef 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, the Olgas
• Port Douglas 
• Great Barrier Reef 
• Sydney Opera House 
• Eventyr i autocamper på New Zealand

Rejseforslag - 23 dage: 
Sydney, Rock & Reef og New Zealand      

Oplev ikonerne: Sydney Opera House, fantastiske og fascinerende 
Ayers Rock, verdens største koralrev Great Barrier Reef og rund af 
med friheden i autocamper i naturskønne New Zealand.  

Rejseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Cairns - Ayers Rock - 
 Sydney - Auckland - København 
• 4 nætter i Port Douglas 
• Transport t/r Lufthavn - Port Douglas 
• Dagstur til Great Barrier Reef  
• 2 nætter på hotel ved Ayers Rock 
• Dagstur til Ayers Rock og The Olgas
• 3 nætter i Sydney
• 12 dage/11 nætter i autocamper t/r 
 Auckland med alt udstyr og forsikringer
• Australsk Visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 27.500 kr

Standard:

Australienrejser anbefaler: 
Dinner Cruise i Sydney 

Tag færgen fra Auckland til 
Waiheke Island - en ø med et 
eventyrligt planteliv, et rigt 
fugleliv og pragtfulde strande. 
En guidet bustur viser dig de 
mest interessante lokationer, 
og I vælger selv hvornår  
I vil returnere til Auckland 
Kontakt os for priser  
og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Waiheke Island Explorer

Vi anbefaler et middags- 
cruise med Captain Cook, hvor 
I får serveret de lækreste 
måltider med førsteklasses 
service. Mens I sejler i den 
charmerende havn kan I  
nyde udsigten til Operahuset, 
Sydney Harbour Bridge og 
Sydney skyline. Kontakt os 
for priser og reservation. 

Turkode: 50117

Kombination - Rejseforslag
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AFRICA

ASIA

RUSSIA

EUROPE

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

GREENLAND

ALASKA (USA)

UNITED STATES

SOUTH AMERICA

CANADA

LOS ANGELES

COOK ISLANDS

TOKYO

AUCKLAND
SYDNEY

KØBENHAVN

Rejseforslag - Kombination

Højdepunkter:    
• Pulserende Tokyo 
• Mærk friheden i autocamper  
 i New Zealand
• Sydney, en af verdens smukkeste byer 
• Aitutaki lagunen, Cook Islands 
• Stillehavskulturen på Cook Islands  
• L.A., Californien

Rejseforslag - 28 dage: 
Tokyo - New Zealand - Sydney - Cook Islands - L.A.  

Australienrejser anbefaler: 
Maui Winery Havens

Tag med Pa på en 4 timers 
vandretur gennem Rarotongas 
indre, og hør hvordan ind-
byggerne udnytter planterne 
til medicin og mad. Dette er 
turen, for de der søger mere 
end bare sol og strandliv. 
Transfer til/fra hotel og en let 
frokost er inkluderet. Kontakt 
os for priser og reservation. 

Rejs jorden rundt, og oplev det bedste fra flere verdener. Fascinerende 
Tokyo, autocamper eventyr i New Zealand, den smukke storby Sydney, 
stillehavsparadiset Cook Islands og til sidst filmbyen Los Angeles. 

Rejseforslaget inkluderer:    
• Fly København - Tokyo - Auckland - 
 Sydney - Rarotonga - L.A. - København 
• Indenrigsfly på Cook Øerne  
• 3 nætter i Tokyo 
• 10 dage/9 nætter i autocamper t/r 
 Auckland med alt udstyr og forsikring
• 3 nætter i Sydney 
• 4 nætter på Rarotonga, Cook Islands 
• 3 nætter på Aitutaki, Cook Islands   
• Transporter på Cook Islands  
• 2 nætter i Los Angeles  
• Australsk visum

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Fra 36.300 kr

Australienrejser anbefaler: 
Pa’s Cross Island Trek

Overnat på en New Zealandsk 
vingård i autocamperen.  
Opholdet inkluderer en kurv 
med friske lokale råvarer samt 
en flaske vin. Vi kan for 
eksempel anbefale vingården 
Mercury Bay Estate, som har 
en fantastisk beliggenhed på 
Coromandel halvøen. Kontakt 
os for priser og reservation.

Turkode: 50116

Standard:
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Højdepunkter:    
• 13 dage/12 nætters cruise fra Sydney 
 til Sydney 
• Sydney, Australiens største by
• Operahuset i Sydney
• Auckland, city of sails
• Christchurch, the Garden city
• Dunedin, New Zealands ældste by
• Fiordland National Park
• Bay of Islands, kendt for sine smukke 
 strande og øer
• Wellington, hovedstaden i New Zealand
• Napier, Art Deco byen

Rejseforslag - 20 dage: 
Cruise rundt om New Zealand og ophold i Sydney

Cruiset begynder og ender i Sydney og stopper i en række spændende 
byer og fascinerende områder - bl.a. Auckland, Christchurch, Dunedin 
og nationalparken Fiordland.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly København - Australien t/r 
• 13 dage/12 nætter på cruise  
 med Princess Cruises inkl. måltider
• 5 nætter i Sydney
• Australsk visum 

Australienrejser anbefaler: 
En aften i Operaen  

Det er muligt at kombinere 
rejsen med en uge på skønne 
Fiji, før I rejser hjem. Fiji er 
et stillehavsparadis med 
mange øer at vælge imellem. 
Kontakt os for priser 
og reservation.

Australienrejser anbefaler: 
Kombiner med Fiji 

Vi kan hjælpe jer med billetter 
til operaen i Sydney, hvor 
de har mange forskellige 
forestillinger i løbet af året. 
Kontakt os for program 
og priser.

Kombination - Rejseforslag

Turkode: 50121

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Indvendig kahyt, fra 24.900 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Udvendig kahyt, fra 27.900 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Kahyt med balkon, fra 32.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to rejser sammen:
Minisuite, fra 39.200 kr

Standard:

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

CHRISTCHURCH

TONWELLING

Napier

Tauranga

Dunedin

Fiordland 
National Park

AUCKLAND

Bay of Islands

AUS/NZ_DK_Inlay_2017.indd   33 18.10.2017   10:14



34 Australien - New South Wales

AUS/NZ_DK_Inlay_2017.indd   34 18.10.2017   10:14



35australienrejser.dk – 86 20 45 20

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

TASMANIA

 

Hay

Mildura

Wagga 
Wagga

Coffs Harbour

Byron Bay

Blue Mountains

Thredbo

VICTORIA

DARWIN

ADELAIDE
SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART

BRISBANE

CAIRNS

Port Macquarie
Port Stephens

Hunter Valley

New South Wales
New South Wales har meget mere at 
byde på end bare Sydney. Et par timers 
kørsel mod vest ligger de smukke, skov- 
klædte Blue Mountains og lidt længere 
vestpå store landbrug og fårefarme. 
Længere ude vestpå begynder New 
South Wales’ Outback med minedrift og 
kunstnerbyen Broken Hill. I nord ligger 
det smukke højland New England, men 
mest populært er nok trods alt statens 
lange kystlinje med små hyggelige ferie-
byer med kilometerlange sandstrande  
og store surferbølger.

Sydney
Sydney er Australiens største by. Byen 
ligger helt fantastisk placeret med et  
behageligt klima og mange dejlige strande. 
Førstehåndsindtrykket er spektakulært, 
uanset om man ser byen for første gang 
brede sig ud omkring Port Jackson og 
med Blue Mountains i baggrunden under 
indflyvningen, eller om man kommer via 
søvejen og ser Sydney Harbour Bridge  
og dernæst Operahusets hvide tagplader 
gå i ét med lystbådenes sejl.
 Et besøg i Operahuset er obligatorisk 
ligesom at gå rundt i bydelen The Rocks, 
hvor nybyggerne slog sig ned, da de første 
gang gik i land. Man bør også opleve 
hyggelige Darling Harbour og sejle en 
tur rundt i havnen med en af de mange 
færger eller vandtaxier. Sydney har 90 
kilometer kystlinje, og langs denne ligger 
der mange indbydende strande. 

Blue Mountains
Bortset fra få nøgne klipper er bjerg- 
kæden dækket af skov. Variationen er  
imponerende med alt fra åbne eukalyptus- 
områder til dybe kløfter med tropisk 
regnskov. At de ikke hedder de grønne 
bjerge, skyldes olien i eukalyptustræerne, 
der giver bjergsiden et forunderligt blåligt 
skær. Samtidig får solen olien til at 
fordampe i en blålig dis. På vores guidede 
ture til området vil du med stor sikkerhed 
komme tæt på dyrelivet – for eksempel 
de vilde kænguruer. Det er også muligt at 
vandre i bjergene.

Fem steder, du skal opleve:  
• Sydney. Byen med den fantastiske 
 beliggenhed, det behagelige klima, 
 flotte strande og det hyggelige  
 havneområde.
• Blue Mountains. En skovklædt 
 bjergkæde vest for Sydney med de 
 sagnomspundne klippeformationer 
 De Tre Søstre
• Hunter Valley. Det ældste vindistrikt  
 i Australien og et populært  
 rekreationsområde nord for Sydney.
• Port Stephens. En lille landsby 
 omgivet af flotte sandstrande og et rigt 
 marineliv.
• Byron Bay. En rigtig kystperle med 
 smukke strande og gode forhold for 
 surfere samt en helt speciel atmosfære.

New South Wales - Australien
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Sydneys tilbagelænede livsstil og  
tillokkende udseende gør byen til en inter- 
nationalt eftertragtet destination og et 
dejligt sted at bo. Indbyggerne, Sydney-
siders, er venlige og energiske og forstår 
at værdsætte alle byens tilbud. Selvom 
byen er stor, er centrum relativt kompakt, 
og det er let at finde rundt. Sydney er en 
udpræget international by, og nærmest 
alle verdens nationaliteter er stærkt 
repræsenteret. Byen har en 90 kilometer 
lang kystlinje, hvor indbydende bade-
strande ligger på rad og række. De fleste 
er forholdsvis uberørte. Ikke mindst  
har byen et stort udvalg af attraktioner 
og oplevelser, en mangfoldighed af  
restauranter og et tiltalende klima. 

Sydney

Seværdigheder og oplevelser:  
• Sydney Opera House. Overvær en  
 forestilling, få en rundvisning, eller nyd en 
 kold forfriskning i solen på Opera Bar med 
 udsigt til Sydney Harbour Bridge.
• Bondi Beach & Manly Beach. To af byens 
 mest kendte og ikoniske strande.
• Bådtur på Sydney Harbour. Oplev den 
 charmerende havn og nyd udsigten indover 
 Sydney by.
• Sydney Bridge Climb. Med en uovertruffen 
 udsigt over Sydney.
• The Rocks. Tag en spadseretur i den 
 historiske bydel med mange hyggelige 
 cafeer, restauranter og butikker.   

Operahuset i Sydney er kendt i hele verden, og 
alle der tager hertil, bør overvære en forestilling. 
Dette er en helt speciel oplevelse, som vi 
absolut anbefaler, og et must når du besøger 
Sydney. Vi tilbyder flere forskellige ture i Opera- 
huset, inklusiv rundvisninger og forestillinger.

Kontakt os for information om aktuelle 
forestillinger og priser. 

Den bedste udsigt over Sydney får du fra toppen af Sydney Harbour 
Bridge - 134 meter over havet. Med Bridge Climb kan du komme på en 
anderledes og spændende guidet tur til toppen af et af Australiens mest 
berømte ikoner. Det er muligt at bestige broen både om dagen,  
omkring solnedgang og om aftenen. 

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Sydney:

Sydney Bridge Climb

Sydney Opera House

Australien - New South Wales
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Oplev Sydneys skønhed og det charmerende 
havneområde ombord på en yacht. Turen 
begynder i Darling Harbour og går under den 
berømte Sydney Harbour Bridge til Sydney 
Opera House. Derefter fortsætter du mod 
Sydneys mange smukke bugter og havneom-
råder. Undervejs får du de bedste perspektiver 
på Sydneys mest kendte attraktioner. Turen 
varer i fem timer og foregår i en lille gruppe på 
maks. 8 personer. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Sydney Harbour Luxury Sailing

Kom på en uforglemmelig dagstur gennem 
Sydney med bus og båd. Først tager en bus dig 
rundt i byen, hvor du blandt andet vil se The 
Rocks, Sydney Opera House, Sydney Harbour 
Bridge, Paddington og Oxford Street, før der 
holdes pause ved Bondi Beach, hvor du kan gå 
en tur langs strandpromenaden. På vej tilbage 
til byen passeres Kings Cross og Macquaries 
Point, før turen afsluttes med et afslappende 
frokostcruise i Sydney Harbour. 

Prisklasse:

Sydney sightseeing 
og frokost cruise

Dette er en glimrende dagstur, hvor du får et 
nært indtryk af Sydney på cykel. Turen starter 
i det historiske Rocks- område, og du cykler 
først over den kendte Sydney Harbour Bridge. 
Fra modsatte side af havnen er udsigten  
mod Sydney fantastisk. Turen fortsætter forbi 
Luna Park og Lavender Bay, og undervejs 
besøges flere kulturelle og historisk vigtige 
steder i byen. Turen varer 5 timer. Frokost  
er inkluderet.

Prisklasse:

Bonza Bike Tours

Australien er kendt for sine mange gode  
surferstrande, og på denne tur kan du selv 
prøve at surfe ved en af Sydneys berømte 
strande – Bondi Beach. Sammen med firmaet 
”Let’s go surfing” tilbyder vi et to timers surfer 
kursus. Kurset foregår på Bondi Beach,  
hvor du vil lære de grundlæggende teknikker, 
inden det er tid til at surfe på bølgerne.  
Du vil blive overrasket over, hvor enkelt, trygt 
og sjovt det er at lære at surfe. 

Prisklasse:

Bondi Surf Experience

New South Wales - Australien
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To timers kørsel nord for Sydney ligger 
Hunter Valley – et af Australiens bedst 
kendte vinområder. Her findes flere af de 
ældste vingårde i Australien, og nogle 
af de bedste vine i verden produceres 
her ved hjælp af traditionelle metoder 
og teknikker. I alt er der omkring 150 
vingårde i området, og hos langt de fleste 
er man velkommen til en prøvesmagning. 
Her er mange overnatningsmuligheder i 
god kvalitet og en tradition for gourmet- 
mad. I løbet af året er her et utal af intere- 
ssante arrangementer fra traditionelle 
kvægmarkeder til outrerede 50’er nostalgi- 
festivaler. Når du ikke er optaget af de 
kulinariske og kulturelle indslag, kan du 
slappe af på en spa eller gå en runde  
på golfbanen.  

Hunter Valley

På denne heldagstur fra Sydney til Hunter Valley kan du smage på såvel vinen som områdets 
kulinariske specialiteter. På vejen er der en kort visit i en park, hvor du hilser på det lokale  
australske dyreliv. Derefter fortsætter turen videre til Hunter Valley, hvor flere vinsmagninger står 
på programmet sammen med ostesmagning og, hvis det ønskes, ølsmagning (ikke inkluderet). 
Under et besøg på Wine Theatre vises en film om vinproduktionen. Frokosten, der er inkluderet, 
består i en gastronomisk smagsoplevelse, hvor mad og vin matches perfekt.

Prisklasse:

Australienrejser anbefaler:

Wine Lover’s Adventure

Under to timer fra Sydney i bil eller tog 
ligger et af landets mest spektakulære 
ikoner – verdensnaturarvsområdet Blue 
Mountains. Det er en af de mest kendte 
og bedst besøgte nationalparker i New 
South Wales. Blue Mountains huser og 
beskytter mange sjældne og truede 
planter og dyr. Her findes et stort udvalg 
af vandreruter for de der ønsker at 
komme helt tæt på naturen. Udover at 
se den enestående natur kan du også 
besøge nogle af de charmerende lands-
byer. For eksempel Katoomba, Leura og 
Blackheath, som har hyggelige cafeer, 
restauranter, butikker og gallerier. Tag til 
Blue Mountains på en guidet dagstur fra 
Sydney, eller sørg for at stoppe her, hvis 
du kører selv. 

Blue Mountains

Australien - New South Wales
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Turen omfatter ikke alene parkens attraktioner, den inkluderer også en tre timers gåtur på en af 
de smukkeste vandreruter i området. Første stop er Featherdale Wildlife Park, hvor du får chancen 
for at lege med og fodre kænguruer og koalaer. Fremme i Blue Mountains er der indlagt pauser på 
flere spektakulære udsigtspunkter, hvor man kan beundre de utrolige stenformationer. Ved Evans 
Lookout uddeler guiden kort og instruktioner om den videre rute. Der uddeles desuden en picnic- 
frokost. Derefter kan du udforske naturen i eget tempo i nogle timer. Turen går tilbage til Sydney 
om eftermiddagen. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Australienrejser anbefaler:

Blue Mountains Bush Walk

Byron Bay er Australiens østligste by, og Cape Byron lige syd 
for byen er det østligste punkt på Australiens fastland. Det er 
en elegant kystby med fantastiske strande, gode muligheder 
for surfing og en alternativ og kunstnerisk befolkning. I det hele 
taget er det et afslappende feriested, hvor man kan tage livet 
med ro. Byron Bay har et bredt sortiment af overnatningssteder 
fra det helt enkle til det luksuriøse. Vil man være aktiv, findes 
her også et væld af aktiviteter fra surfingkurser og faldskærms- 
udspring til dykning og kajaktur for at møde delfiner.

Byron Bay 

Grand Pacific Drive kaldes vejstrækningen syd for Sydney, der passerer mange steder 
og aktiviteter, man ikke vil gå glip af, når man er i området. Ruten starter ved indgangen 
til Royal National Park lige syd for Sydney by og fortsætter sydover forbi Wollongong, 
Shellharbour, Kiama og ned til Shoalhaven ved Jervis Bay, hvor Grand Pacific Drive  
officielt ender. Undervejs kommer man forbi nationalparker, høje klipper hvor vejen 
klamrer sig fast på kanten, afdæmpede landsbyer og utallige uberørte hvide strande 
med turkisblåt hav. Fra Jervis Bay kan man fortsætte mod syd til Melbourne, ind i  
landet til Canberra eller tilbage til Sydney. Vi anbefaler under alle omstændigheder,  
at du først overnatter i Paperbark Camp.

Grand Pacific Drive

Paperbark Camp ligger omgivet af smuk natur 
ved Currambene Creek – 190 km syd for 
Sydney i nærheden af Jervis Bay. Paperbark 
Camp består af luksuriøse safaritelte, som er 
placeret midt i naturen. De 12 safaritelte ligger 
mellem høje eukalyptus- og paperbarktræer 
og er hævet over terrænet for at fange lidt af 
havbrisen og for at skabe en privat atmosfære. 

Paperbark Camp

New South Wales - Australien

Med det australske dyreliv lige udenfor døren 
er her perfekte betingelser for at studere dyr 
og fugle. I nærområdet findes flere national-
parker og uberørte strande, og området har 
mange vandrestier.

Alle telte er udstyret med eget bad, senge,  
elektricitet fra solcellepanel, mygge- og insekt- 
beskyttelse og alle andre bekvemmeligheder, 
man forventer af et ophold i et luksustelt. 
Campen har en hyggelig restaurant, og morgen- 
maden kan nydes på teltets egen veranda. 
Udlån af cykel og kano er inkluderet i prisen, 
det samme er morgenmaden. 

Prisklasse:
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Queensland
Få steder i verden har så mangfoldig en 
natur som Queensland. Derfor er det 
ikke overraskende, at hele fem områder i 
delstaten står på UNESCOs verdens- 
arvsliste over steder med uerstattelig 
kultur- eller naturværdi. Queensland har 
450 nationalparker og adskillige marine 
parker, så staten står naturligt nok højt 
på ønskelisten hos naturelskere. 

Området omkring Great Barrier Reef er 
utroligt farverigt med smaragdgrønne 
regnskove, gyldne sandstrande, blåt hav, 
den fascinerende røde outback, de spra-
glede småbyer og en imødekommende 
lokalbefolkning. Queensland er en perfekt 
destination for dig, som ønsker at udfor-
ske essensen af Australien.  

Her kan du snorkle, dykke eller sejle 
på Great Barrier Reef, slappe af på en 
idyllisk paradisø og vandre gennem 
urgammel regnskov med en ranger som 
guide. Eller du kan fordybe dig i livet i 
regnskoven og tage ophold på et af de 
mange økologiske resorts. Udforsk den 
fortryllende og gådefulde Fraser Island, 
eller vov dig ud i Queenslands outback,  
og oplev landskabets intense farvespil.

Great Barrier Reef er verdens største 
koralrev. Revet strækker sig fra Fraser 
Island til Papua New Guineas kystlinje. 
Det er det største område på verdens- 
arvslisten og et af de få naturfænomener, 
man kan se helt fra månen. Hvis du har 
lyst til at snorkle eller til at tage dykker-
udstyret på, garanterer vi en af de største 
oplevelser i dit liv. Du kan også tage en 
bådtur til en af de mange øer. Området er 
enormt, så selv med et stort udbud af  
aktiviteter og ture er her plads til at 
slappe af og nyde naturen.

Fem steder, du skal opleve:  
• Great Barrier Reef. Verdens største 
 koralrev med et utrolig varieret  
 og farverigt liv under havoverfladen.
• Daintree Rainforest og Cape  
 Tribulation. En af verdens ældste 
 regnskove og regionen med flest plante- 
 og dyrearter i Australien.
• Fraser Island. Verdens største sandø 
 med et komplekst økosystem og en 
 natur så flot, at det næsten ikke er til 
 at forstå. 
• The Whitsunday Islands. En øgruppe 
 bestående af 74 billedskønne tropiske 
 øer, hvor man kan finde resorts, strande 
 og dykning i verdensklasse.
• Lamington National Park. En fasci- 
 nerende subtropisk regnskov, placeret 
 en kort køretur fra Gold Coast.
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Brisbane ligger i den sydlige del af  
solskinsstaten Queensland og udgør en 
ideel base, hvorfra man kan udforske  
nogle af de mest fascinerende steder. 
Selve Brisbane fortjener et par dages 
ophold, da her findes et stort udvalg af 
restauranter, butikker og andre attraktioner, 
der trækker besøgende til en af de 
største byer i Australien. Fra Brisbane 
er der ikke langt til kendte områder som 
Gold Coast i syd, Lamington National 
Park i vest, eller Sunshine Coast og 
Fraser Island nord for byen.

Brisbane 

Seværdigheder og oplevelser:  
• Southbank. Et populært område ved floden i Brisbane 
 med parkområder, restauranter og en populær  
 kunstig strand.
• Lone Pine Koala Sanctuary. Her kan du holde en 
 koala, håndfodre en kænguru og møde mange andre 
 australske dyr.
• Shopping i Queen Street Mall. Et stort butiksområde 
 bestående af gågader, historiske bygninger og masser 
 af shopping. 
• Queensland Maritime Museum. Her har du bl.a. 
 muligheden for at komme ombord på en ubåd.

Dagsture i og omkring Brisbane:

Tilbring en dag på Moreton Island - den tredje største sandø i verden. Bådturen varer ca. 75 
minutter. Her er der mulighed for at se delfiner, skildpadder og andet maritimt liv. Du kan prøve 
sandboarding, og ved solnedgang kommer delfinerne ind til stranden, hvor du kan fodre dem. 
Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

En halvdagstur i Brisbane, hvor du får set byens mest kendte seværdigheder. Fra Wheel of  
Brisbane har man en fantastisk udsigt over byen. Kom desuden med på et afslappende flodcruise, 
som afsluttes i Southland Parklands. 

Prisklasse:

Oplev den sydligste del af Great Barrier Reef på en dagstur med fly til Lady Elliot Island.  
Nyd den smukke flyvetur til øen. Revet her beskrives af mange som det flotteste og bedst bevarede 
på Great Barrier Reef, og snorklingen er helt fantastisk. En båd med glasbund sejler dig rundt på 
revet, før en guide tager dig med ud at snorkle blandt korallerne og de farverige fisk. Hvis du er 
heldig, kan du se delfiner og skildpadder. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Great Barrier Reef One Day Adventure

Brisbane City Sights 

Dolphin Adventure Daytour

Australien - Queensland
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Sydligst i Queensland ligger Gold Coast 
- Guldkysten. Her er der fantastiske 
strande, og det subtropiske klima er 
behageligt året rundt. Surfers Paradise 
er det dominerende feriested i centrum 
af Gold Coast med store hoteller på rad 
og række. Det er først og fremmest sol 
og badning, som lokker de fleste til Gold 
Coast, men her er også et imponerende 
udvalg af restauranter, diskoteker, barer 
og forlystelsesparker som Sea World, 
DreamWorld og Movie World. Det er 
derfor området du skal opsøge, hvis du 
elsker fart, spænding og pulserende 
natteliv. Der er heller ikke langt til 
smukke naturområder som for eksempel 
Lamington National Park.

Gold Coast

Kyststrækningen mellem Brisbane og 
Noosa kaldes Sunshine Coast - Solskins- 
kysten. Her ligger små badebyer med 
flotte surfer- og badestrande som 
perler på en snor. Inde i landet er der 
flere spændende nationalparker. Tag for 
eksempel et smut forbi Australia Zoo, der 
fortsat drives af den afdøde “krokodille-
jæger” Steve Irwins familie. Lær mere 
om det australske dyreliv med alt fra 
slanger og krokodiller til koalaer,  
kænguruer og wombats. 

Sunshine Coast og Noosa

Dagsture i og omkring Sunshine Coast og Noosa:

En heldagstur til Fraser Island, hvor du ser rigtig meget af, hvad verdens største sandø kan tilbyde. 
Fra Noosa går turen via Cooloola National Park og flotte sandstrande til Inskip Point, hvorfra 
båden sejler til Fraser Island. Se den berømte Seventy Five Mile Beach, oplev regnskoven, og tag 
et forfriskende dukkert i den isolerede og smukke Lake MacKenzie. Barbecue er inkluderet.

Prisklasse:

Kom på sejltur langs flodsystemet Noosa Everglades, hvor man kommer tæt på vildmarken og dyre-
livet. Oplev de fantastiske søer og vådmarksområder i Noosa Everglades rolige farvand. Atmosfæren i 
Everglades henleder tankerne til en fremmed og uforstyrret verden. På Harrys Hut serveres en lækker 
barbecue. For de der vil svømme en tur, er der også mulighed for det. Husk at medbringe badetøj.

Prisklasse:

Noosa Everglades River Cruise

Fraser Day Tour

Noosa er nok den mest charmerende by 
på Sunshine Coast. Ligesom resten af 
området er dette et populært sted for 
turister, og de mange tilrejsende søger 
sol, strand og badeliv. De fleste besøger 
byen på grund af den flotte strand,  
for at handle i butikkerne eller for at 
spise på en af byens mange spændende 
restauranter. 
 Noosa er uden tvivl en by med sin 
egen specielle atmosfære og et rejsemål 
vi hellere end gerne anbefaler.

Queensland - Australien
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Lamington National Park blev oprettet 
i 1915 og fik verdensarvsstatus i 
1994. Parken har en stor biologisk 
mangfoldighed og har spillet en vigtig 
rolle i udviklingen af nutidens flora i 
Australien. Forskelligheden er unik og 
spænder fra antarktisk bøgeskov og 
subtropisk regnskov til tørre eukalyptus-
træer. Lamington giver også mad og husly 
til et bredt udsnit af subtropiske fugle 
(over 160 arter), reptiler, frøer, pattedyr 
og andre dyr. Parken er kendt for de gode 
muligheder for ”bush walking”. Over 150 
km tydeligt afmærkede stier blev  
konstrueret under Den Store Depression. 
Det meste af parken ligger i stor højde 
over havniveau og fra dramatiske udkigs- 
punkter kan man se Gold Coast, det 
sydøstlige Queensland og den nordlige 
del af New South Wales. Ved indgangen 
til nationalparken ligger Canungra Valley 
Vineyards, hvor man kan lære om vin- 
produktionen og få en smagsprøve.

Lamington
National Park

Lamington National Park er uden tvivl en  
af Australiens smukkeste nationalparker med 
en stor variation af dyre- og planteliv. O’Reilly’s 
Rainforest Retreat er et enestående resort, 
kendt for sin hyggelige atmosfære og sin  
beliggenhed i nationalparken.  

O’Reilly’s Rainforest Retreat 

Australienrejser anbefaler:

Det er et familieejet resort med god service,  
og gæstfriheden gør, at du øjeblikkeligt føler 
dig velkommen.
 Nationalparken består af regnskov  
med smukke bjerge og et omfattende udbud 
af vandrestier. Ikke langt fra resortet ligger en 
sti, som fører dig til en hængebro i trætoppene 
15 meter over jorden. Hver dag arrangeres 
aktiviteter og guidede ture fra O’Reilly’s,  
og du kan hele tiden opleve og lære noget  
nyt og spændende. Om aftenen arrangeres 
ture for at studere de mange nataktive dyr,  
der lever her. Nærmere naturen kommer  
du ikke.
 På Lost World Spa kan du forkæle sig selv 
med massage og andre behandlinger, mens du 
nyder den smukke udsigt. Resortet, der er  
røgfrit, består af 120 værelser, suiter og villaer, 
og har restaurant, bar, café, bibliotek, flere 
pools og en spa. Værelserne har loftvifte.  
Suiter og villaer har aircondition, og villaerne 
har køkken og balkon. O’Reilly’s Rainforest 
Retreat ligger 120 km syd for Brisbane og 90 
km vest for Gold Coast.
 Kontakt os for priser og yderligere 
information.

Standard:

Australien - Queensland
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Fraser Island ligger nordøst for Sunshine 
Coast og er verdens største sandø.  
Fra Hervey Bay på fastlandet tager det 
45 minutter med båd til Fraser Island. 
Øen er formentlig det tætteste man 
kommer et paradis på jord med uendelige 
hvide sandstrande og krystalklart vand. 
 Store dele af Fraser Island eller 
K’gari, som stedet hedder på aboriginsk, 
er dækket af regnskov. Det kan virke 
overraskende, eftersom hele øen består 

Fraser Island 

Kingfisher Bay Resort ligger på Fraser Island 
og er den perfekte base for at udforske denne 
fascinerende ø. Resortet flyder sammen med 
naturen, og du kan observere fugle- og  
dyrelivet fra verandaen, poolen eller stierne 
mellem værelserne. Kingfisher Bay Resort 
har et stort udbud af aktiviteter og udflugter 
såsom guidede fugleture, vandreture, fisketure, 

Kingfisher Bay Resort

Australienrejser anbefaler:

Kingfisher Bay Resort lægger stor vægt på at 
kunne byde sine gæster på australsk mad og 
vin. I de komfortable omgivelser kan du nyde 
gode mad- og drikkevarer, mens køkkenchefen, 
en ranger eller en lokal vinekspert fortæller 
mere om måltidet. Der er flere restauranter på 
resortet og altid noget nyt at prøve. Resortet 
har også et omfattende spa-tilbud.
 På resortet, der er røgfrit, er der 261 
værelser og villaer. Alle værelser og de fleste 
villaer har aircondition. Villaerne er privatejede, 
hvilket betyder at møblering og indretning 
varierer, men alle har mulighed for mad-
lavning. I området er der desuden fire barer, 
butik, stor udendørs pool og spa.
 Kontakt os for priser og yderligere 
information.

Standard:

leje af firhjulstrukket bil, snorkling og bådture. 
Du kan også vælge at slappe af og nyde 
tilværelsen ved kanten af poolen. Uanset hvad 
vil opholdet på Kingfisher Bay Resort blive en 
af de største oplevelser på din rejse “down 
under”.
 Det er altid spændende at afprøve 
lokale madretter og traditioner på ferien, og 

af sand, men træerne vokser direkte i 
sandet. Derudover er her hele 40  
ferskvandssøer, et højtragende økosystem 
og et rigt plante-, dyre- og ikke mindst 
fugleliv. Man regner med, at her lever 
350 forskellige fuglearter, og dingoerne 
på Fraser Island anses for at være den 
reneste race i Australien. 
 Fraser Island er en helt unik ø med 
en speciel og afsondret atmosfære. En 
obligatorisk attraktion er skibsvraget 

Maheno Ship Wreck, der strandede på 
øen under en cyklon i 1935 og nu er helt 
nedrustet. I Champagne Pools kan man 
bade i indelukket varmt saltvand, mens 
man lytter til brændingen, og ved Indian 
Heads kan man sidde i måneskinnet og 
betragte det endeløse hav af sand. Hval-
safari er et must fra august til oktober, 
og mange vælger at leje bil for at komme 
rundt på øen. Det er obligatorisk at køre 
firehjulstrukket bil.

Queensland - Australien
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Whitsunday Island, også kaldet de 
australske pinseøer, er et af de største 
ferieområder i Queensland og består af 
74 små og store øer - de fleste ubeboede. 
Er du til lange hvide strande, vandreture 
gennem regnskov, vandsport og små 
idylliske feriebyer, så er Whitsundays 
lige noget for dig. Husk også at besøge 
den smukke strand Whitehaven Beach. 
Stranden består af kridhvidt silikonesand, 
og kåres år efter år blandt verdens  
bedste strande.  

Whitsunday Islands

På Hamilton Island er der flest  
overnatningsmuligheder af alle 74 øer i 
Whitsundays. Her er alt fra trestjernede 
hoteller til resorts i absolut topklasse. 
Hamilton Island har en lufthavn med 
forbindelse til flere af de største byer  
i Australien. Man kan også tage en båd 
fra Shute Harbour udenfor Airlie Beach 
(overfarten tager ca. 30 minutter).  
Det er derfor let at komme til øen, der på 
mange måder fungerer som et centrum  
i Whitsundays. 
 Hamilton Island har over 40 aktivitets- 
tilbud til sine gæster. Du kan kaste dig ud 

Hamilton Island

Hayman Island ligger i en beskyttet lagune i Whitsundays. Koralrev, smukke hvide sandstrande og 
et spektakulært udsyn gør dette til et af de mest utrolige steder på Great Barrier Reef. One&Only 
Hayman Island åbnede i sommeren 2014 efter en omfattende opgradering, og som navnet antyder, 
fås hoteller ikke bedre end dette. Idylliske Hayman Island er en af verdens mest romantiske øer 
og et perfekt sted for par, der ønsker et bryllup eller er på bryllupsrejse
Kontakt os for priser og yderligere information.

Standard:

One&Only Hayman Island

Australienrejser anbefaler:

Et flerdagescruise i sejlbåd er en af de bedste måder at opleve Whitsundays øerne. Bådene 
kommer i forskellige størrelser, og på flere er det muligt at tage del i hejsning af sejl eller andre 
opgaver på dækket. Du kan naturligvis også tage den med ro og nyde tilværelsen. Turene varer 
typisk 2-6 dage, og i det tidsrum kan du slappe af og solbade på dækket, bade, snorkle, besøge 
uberørte øer og strande og slutte dagene af med en iskold drink, mens du ser solnedgangen.  
Der er forskellige typer kahytter, både med og uden eget bad, og alle måltider er inkluderet.  
Der findes også dagsture, hvis du har begrænset tid. Kontakt os, og få råd og vejledning omkring 
hvilken slags tur, der passer dig bedst.

Sejltur i Whitsundays

i alt fra vandski, vandscooter og sejlads 
til roligere aktiviteter som snorkling, 
dykning, fiskeri og golf. Øens golfbane er 
i verdensklasse og kan klart anbefales. 
Her findes desuden et stort udvalg af 
restauranter, barer og butikker, så der er 
noget for enhver smag. 
 Qualia på Hamilton Island er et af 
Australiens bedste resorts og udbyder 
luksus fra øverste skuffe. Resortet er 
bygget i australsk stil og ligger helt for 
sig selv længst nord på Hamilton Island. 
Udsigten er fantastisk, maden er  
exceptionel og servicen er i verdens- 
klasse. Vi anbefaler på det varmeste et 
ophold her!

Standard:

Australien - Queensland
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Cairns ligger nordligst på Australiens 
østkyst i den tropiske del af kontinentet. 
Cairns er det perfekte udgangspunkt for 
ture på Great Barrier Reef, til smukke 
nationalparker som for eksempel  
Daintree og til de mindre strandbyer 
langs kysten. Cairns er en international 
by med overnatningsmuligheder af 
højeste standard, et bredt udvalg af gode 
restauranter, kunst og kulturaktiviteter, 
butikker, marked og en populær strand-
promenade med en stor saltvandslagune, 
hvor både store og små trygt kan  
afkøle sig.
 Klimaet er behageligt året rundt, 
og selv om vinteren kan man forvente 
omkring 25 grader. Aktivitetsudbuddet  
er stort, og vi anbefaler et par dage i 
byen, før du fortsætter videre til strand-
byerne Palm Cove, Kewarra Beach, 
Trinity Beach og/eller Port Douglas.

Cairns

Palm Cove har en af de flotteste strande  
i det Nordlige Queensland og ligger kun 
20 minutter nord for Cairns. Det er et 
populært og afslappende feriested med 
gode og anerkendte restauranter, små 
cafeer og butikker. Den idylliske beliggen-
hed og udvalget af førsteklasses hoteller 
gør det svært ikke at forkæle sig selv. 
Palm Cove går for at være Australiens 
spa-hovedstad, og vi anbefaler at afprøve 
en af de prisbelønnede spaer.

Palm Cove

Trinity Beach ligger lige syd for Palm Cove og er Cairns’ mest populære strand, hvor 
både lokale og turister mingler i de afslappende tropiske omgivelser. Det giver en 
helt særlig atmosfære, som man sjældent ser andre steder. Du kan bo nede på selve 
stranden eller i højderne med en fantastisk udsigt. Ved Trinity Beach Village er der både 
butikker, restauranter og cafeer - dog ikke i samme antal som i Palm Cove.

Trinity Beach

Port Douglas ligger en times kørsel nord 
for Cairns og 45 minutter fra den inter- 
nationale lufthavn. Det er et særdeles 
charmerende sted med mange gode 
restauranter og sin egen specielle atmos- 
fære. Den smukke strand “Four Mile 
Beach” ligger i gåafstand af centrum. 
Hvis du foretrækker roligere omgivelser, 
anbefaler vi Port Douglas fremfor Cairns. 
Port Douglas var tidligere en fisker- 
landsby, men er i dag først og fremmest 
en turistby. Det skyldes i sær den lette 
adgang til Great Barrier Reef, regnskoven 
samt et utroligt godt klima hele året. 
Desuden er her mange restauranter, 
interessante butikker, gode hoteller  
og historiske bygninger.

Port Douglas
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Thala Beach Lodge

Dette eksklusive resort ligger lige syd for Port 
Douglas med den grønne regnskov på den  
ene side og det turkisblå hav på den anden. 
Thala Beach Lodge har en privat strand, og her 
er du garanteret et helt specielt ophold.  
Hele resortet er omhyggeligt tilpasset naturen, 

Silky Oaks Lodge er det bedste vi er stødt på, 
hvad angår regnskovsresorts. Silky Oaks Lodge 
ligger i den tropiske regnskov ved Mossman 
Gorge lige nord for Port Douglas. Området er 
et af Australiens bedst bevarede naturområder, 
hvor man konstant opdager nye plante- og 
dyrearter. Et ophold på Silky Oaks er unikt  
og indebærer alt fra en venlig velkomst med 
levende lys til beroligende regnskovsmusik, når 
du kommer tilbage til værelset efter middagen.
 Resortet består af 50 bungalows, der 
ligger spredt over et stort område, og man kan 
vælge mellem udsigt mod floden eller mod 
regnskoven. De er alle smagfuldt indrettede 
med alle bekvemmeligheder og en stor terrasse. 
Resortet har et stort og varieret aktivitets- 
program med blandt andet ture til fods, 
udflugter til koralrevet, dykning og ture i 
varmluftsballon. Her er desuden en spa med 
et omfattende udvalg af behandlinger. Kontakt 
os for priser og yderligere information.

Standard:

hvilket giver stedet en unik atmosfære. Alle 
84 bungalows har udsigt til regnskoven og/
eller stranden samt egen veranda, hvor du 
kan nyde udsigten i fred og ro. Resortet har et 
stort aktivitetsudbud med alt fra vandreture i 
regnskoven til dagsture på Great Barrier Reef. 
Her er naturligvis også gode muligheder for 
afslapning ved poolen eller i spa’en. Ospreys 
Restaurant serverer mad i verdensklasse, der 
nydes sammen med den smukke udsigt over 
bugten. Kontakt os for priser og yderligere 
information.

Standard:

Silky Oaks Lodge

Lizard Island Resort

Det ypperste Australien kan tilbyde i  
luksus. Nyd freden og stilheden på en af 
de 24 uberørte strande, oplev overfloden 
af liv i det azurblå vand, eller slap af i solen 
ved poolen. Mange hævder, at Lizard 
Island er den dejligste ø på hele Great 

Barrier Reef, og det siger ikke så lidt. 
Resortet har kun plads til 80 gæster og 
er den eneste bebyggelse på øen. Det er 
opført i en varm og behagelig stil, så du 
altid føler naturens nærvær. 
 Resortet har et omfattende aktivitets- 
udbud, og instruktører står klar til at 
hjælpe. De fleste aktiviteter er naturligt 
nok havrelaterede som snorkling, dykning, 
game fishing, vandcykler og bådturer.  
Resortet er nyistandsat, og de 40 værelser 
indeholder alle tænkelige bekvemmelig- 
heder. Man kommer til Lizard Island  
med fly fra Cairns. Prisen inkluderer  
fuldpension, og børn skal være over 13 
år for at bo på resortet. Kontakt os for 
priser og yderligere information.

Standard:
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Great Barrier Reef er et must på turen til Australien.  
Det er kendt som verdens ottende vidunder, dækker 
340.000 kvadratkilometer og strækker sig 2.000  
kilometer langs Queenslands kyst. Vi anbefaler, at du 
tager en heldags- eller flerdagstur fra Cairns eller Port 
Douglas. Der findes forskellige ture at vælge imellem, 
alt fra store katamaraner til hyggelige sejlbåde.

Bådture til
Great Barrier Reef

Ocean Freedom Upolu Cay & Reef

En heldagstur på Great Barrier Reef med selskabet Ocean Freedom. Katamaranen, der er 20  
meter og maksimalt medtager 75 passagerer, sejler dig fra Cairns og ud til revet på ca. 1 time. 
Oplev Upolu Cay fra en båd med glasbund, eller snorkle, dyk (mod tillæg), eller nyd omgivelserne. 
Turen fortsætter til Upolu Reef, hvor du kan foretage et nyt dyk eller komme på en guidet  
snorkeltur til “Wonder Wall”, der er en farverig koralvæg. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Quicksilver Outer Barrier Reef

I Cairns stiger du ombord i Quicksilvers 45 meter lange katamaran, der hurtigt når ud til den ydre 
del af revet. På Agincourt Reef ankrer båden op på en permanent platform, så selv de, der ikke 
trives i vandet, kan komme i nærkontakt med revet. Snorkling, besøg i et undervandsobservatorium 
og en tur med en glasbundet båd er alle inkluderet. Dykning er muligt mod et tillæg. Det samme 
er Oceanwalker helmet dive og en helikoptertur over revet. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Poseidon Outer Reef Cruise Snorkelling

I Port Douglas stiger du ombord i Poseidon, en 24 meter lang katamaran, der sejler dig ud til 
Agincourt Ribbon Reefs, hvor det vil være muligt at snorkle på tre forskellige steder i løbet af 
dagen. Det er muligt at dykke mod et tillæg, uanset om du har dykket før eller ønsker et prøvedyk. 
Ombord er der en rummelig salon, hvor frokosten serveres, og vil du slappe af og nyde solen,  
er der et øvre soldæk. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Silversonic Outer Barrier Reef

Den 29 meter lange katamaran Silversonic sejler dig fra Port Douglas til Outer Barrier Reef.  
I dagens løb besøges tre forskellige steder yderst på revet, og du kan nemt bruge timer på at 
snorkle og opdage den fantastiske undersøiske verden. Det er muligt at komme på en guidet  
snorkeltur i løbet af dagen. Det er også muligt at dykke mod et tillæg. Frokost er inkluderet. 
Søsterskibet Silverswift foretager en lignende tur med afgang fra Cairns.

Prisklasse:

Queensland - Australien
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Liveaboard Dive Trip - 3 dage/2 nætter

Den bedste måde at opleve dette fantastiske 
område er at tilbringe nogle dage på en båd. 
Pro Dive arrangerer såkaldte “liveaboard” 
ture ud til revet for de, der ønsker at dykke og 
snorkle mere end bare et par timer. Selskabet 
har tre specialdesignede både, der bringer 
snorklere og dykkere ud til nogle af de mest 
imponerende områder på Great Barrier Reef. 
Der er sjældent andre både i disse områder, 
så man kan fordybe sig i livet under vandet i 
fred og ro. Turene strækker sig over tre dage 

med to overnatninger ombord, og du får set 
mange steder på revet under rejsen. Pro Dive 
disponerer over 16 eksklusive dykkesteder i 
4 forskellige områder på revet, der alle byder 
på en imponerende opvisning i koraller og 
undervandsliv med god sigtbarhed. 
 Alt udstyr til dykning eller snorkling er 
inkluderet. Turen inkluderer 11 dyk, hvoraf 2 
er nattedyk. Selskabet arrangerer også PADI 
dykkerkursus forud for turen (mod tillæg).

Prisklasse:

Sailaway

Sailaway er et lille familiedrevet selskab med to luksuskatamaraner - en unik oplevelse for de,  
der ønsker at kombinere sejlads med et besøg på Great Barrier Reef. Sailaway tilbyder tre slags 
ture. De har en dagstur og en eftermiddagstur til den smukke koralø Low Isles. Du snorkler med 
en erfaren marineguide på revet ud fra øen og lærer om livet her. På turen ud og tilbage sættes 
sejlene hvis vinden tillader det. De har også en kortere solnedgangstur ud for Port Douglas,  
hvor du rigtig kan nyde havbrisen og solnedgangen med canapeer og et glas champagne i hånden.

Kontakt os for priser og yderligere information.

Kuranda Rail, Rainforest & Skyrail

Kuranda er en idyllisk lille by 25 km nordvest for Cairns. Landsbyen ligger højt oppe i bjergene,  
og du kan komme hertil med bus, bil, det historiske Kuranda tog eller kabelbanen Kuranda Skyrail, 
der svæver over trækronerne med en pragtfuld udsigt over regnskoven. Vi anbefaler denne 
heldagstur, der begynder i enten Cairns eller Port Douglas, hvor du rejser med tog én vej og med 
Skyrail den anden. Dagen er fyldt med spændende oplevelser..

Prisklasse:

Dagsture til Regnskoven:

Daintree Dreaming

Oplev den aboriginske levemåde, og få et indblik i kulturen på denne spændende dagstur. Turen 
begynder i Cairns eller Port Douglas og går mod nord til Cooya Beach, hvor du bliver mødt af 
en aboriginer. På turen vil du lære at kaste spyd for at fange fisk, krabber og anden mad, som er 
nødvendig for aboriginernes eksistens. Du får en indsigt i aboriginsk kunst og håndværk, og du kan 
forsøge at spille didgeridoo. Under turen kommer du gennem fantastiske naturområder og får en 
guidet tur i regnskoven.

Prisklasse:

Australien - Queensland
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Coral Princess Cruises

Coral Princess har specialiseret sig i flerdags- 
ture på Great Barrier Reef med forholdsvis små 
både. Coral Princess Cruises afgår fra Cairns, 
og du kan vælge mellem 3, 4 eller 7 nætter. 
Med mindre end 25 kahytter og maksimalt 50 
passagerer er skibene meget mindre end de, 
man f.eks. forbinder med cruise i Caribien eller 

eventyr på det fantastiske og fascinerende 
Great Barrier Reef. Hver dag vågner du op til 
nye oplevelser og eventyr på steder, der ligger 
udenfor de sædvanlige turistruter. Besøg små 
eksotiske øer, smukke hvide sandstrande, rolige 
bugter og det utrolige ydre rev. Indimellem 
lægger skibet til ved en af de mange øer, og du 
kan tage på udflugter og guidede ture. Enkelte 
dage tilberedes frokosten på stranden.
 For langt de fleste er det overdådige og 
farverige dyreliv under vandet nok alligevel 
den største oplevelse på et cruise på Great 
Barrier Reef. Snorkeludstyr er inkluderet  
i prisen, men du kan tage med en båd med 
glasbund. Skibene har desuden egne marine- 
biologer med, som fortæller om det betagende 
og unikke dyreliv samt det specielle økosystem, 
som har skabt det.

Kontakt os for mere information om Coral 
Princess Cruises, samt priser og afrejse- 
datoer.

Prisklasse:

Middelhavet. Der er en uformel atmosfære 
ombord. Der er bl.a. en “open bridge policy”, 
hvilket betyder, at passagerer stort set altid er 
velkommen til en tur på broen for at hilse på 
kaptajnen.
 Mærk roen sænke sig, når Coral Princess 
eller Coral Princess II sætter kursen mod nye 

Queensland - Australien
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WESTERN AUSTRALIA
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CAIRNS

Northern Territory
Hvis du vil udforske den vaskeægte  
Australske Outback, skal du til Northern 
Territory. Det enorme område strækker sig 
fra de tropiske skove i nord til det ildrøde 
og tørre ørkenlandskab midt i landet. 
Med en urgammel aboriginsk kulturarv 
og nationalparker opført på UNESCOs 
verdensarvsliste byder Northern Territory 
på virkelig unikke oplevelser.

Darwin
Helt mod nord i Australien ligger Darwin 
- hovedstaden i Northern Territory.  
Den regnes blandt mange som byen med 
størst kulturel mangfoldighed i hele  
Australien, og det siger ikke så lidt i et 
land, hvor næsten alle verdens nationali- 
teter er repræsenteret. I Darwin finder du 
hyggelige cafeer, barer og restauranter. 
Gå ikke glip af strandmarkedet Mindil 
Beach Sunset Market, hvor du kan se 
en af Australiens mest spektakulære 
solnedgange. Et besøg på Crocosaurus 
Cove anbefales også. Her kan du svømme 
få centimeter fra en enorm saltvands- 
krokodille i “Cage of Death”. 

Uluru / Ayers Rock
Midt i Australien ligger berømte Uluru. 
På en rød slette midt i ørkenen ligger den 
600 millioner gamle kæmpemonolit, som 
er 348 meter høj og 9,4 kilometer i om-
kreds. Det er et af verdens mest berømte 
naturskabte vidundere og har stor 
betydning for aboriginerne. Et besøg ved 
Uluru er for mange et af højdepunkterne 
på deres rejse til Australien. Hvad enten 
det er på grund af den enorme størrelse, 
den åndelige betydning eller måske det 
utrolige farvespil, som Uluru gennemgår 
hver dag.

Fem steder, du skal opleve:  
• Uluru / Ayers Rock. Måske Australiens 
 mest berømte landemærke og et  
 imponerende syn ved solopgang og 
 solnedgang
• Kakadu National Park. En uberørt 
 vildmark med aboriginske klippe- 
 malerier og et rigt fugle- og dyreliv.
• Katherine Gorge. Et spektakulært 
 område med dybe kløfter og lange 
 floder. 
• Devils Marbles. En række gigantiske 
 stenkugler.
• Alice Springs. Den lille by midt i landet 
 er et perfekt udgangspunkt for at 
 udforske Australiens Red Centre.

Northern Territory - Australien
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Nationalparkerne i den nordlige del af Northern Territory er fantastiske. Her kan du opleve den ægte Outback, de lange 
afstande og det fascinerende fugle- og dyreliv samt lære mere om urbefolkningens kultur og historie.

Nationalparkerne i Top End

Kakadu er den største nationalpark i 
Australien. Området ligger tre timer 
øst for Darwin og dækker et område på 
omtrent 19.000 kvadratkilometer med 
vådområder, floder, regnskov, sletter og 
klippeformationer. Kakadu er berømt for 
sin omfattende flora og fauna med et 
unikt fugle- og dyreliv og især for fersk- 
og saltvandskrokodiller. Endnu længere 
borte ligger det 90.000 kvadratkilometer 
store Arnhem Land. Denne uforstyrrede 
vildmark er aboriginsk territorium og 
hjem for mange oprindelige aboriginske 
samfund. Det forhistoriske landskab har 
klippemalerier, kun få vesterlændinge har 
set. Her findes også et rigt fugleliv, en stor 
bestand af saltvandskrokodiller og gode 
muligheder for at fiske efter Barramundi.

Kakadu

Litchfield er en mindre nationalpark, som ligger en time syd for 
Darwin. Hovedattraktionerne i parken kan sagtens opleves på 
en dagstur. Her kan du bade i krokodillefri vandhuller, opleve de 
store og flotte vandfald samt de imponerende termitbo på flere 
meters højde.

Litchfield

Katherine ligger fire timer syd for  
Darwin. Den lille by er kendt for Nitmiluk 
National Park og den mægtige Katherine 
Gorge. Katherine Gorge deler det smukke 
landskab, og kløften kan opleves i båd, 
kajak eller fra luften i en helikopter. Mange 
ture fra Darwin inkluderer Katherine,  
men byen kan også sagtens indgå i en 
kør-selv tur.

Katherine Gorge

På denne 3-dages tur udforsker du nationalparken Kakadu, hvor du blandt andet fra en båd kan opleve 
de specielle Jumping Crocodiles samt se urgamle klippemalerier. Turen går videre til Katherine Gorge, 
hvor du skal på et rivercruise og spotte store krokodiller, der soler sig langs flodbredden. Turen begynder 
og ender i Darwin. Transporten foregår i komfortable turbusser og der overnattes på hoteller. 

Kontakt os for priser og yderligere information.

Turforslag:

Kakadu & Katherine Gorge 

Denne 3-dages safaritur går gennem nationalparkerne Litchfield og Kakadu. Lær om aboriginsk 
kultur, udforsk landskabet og dyrelivet, og besøg flere vandfald. Hold udkig efter krokodiller på et 
cruise langs Mary River og studerer fuglelivet i Mamukala Wetlands. Turen begynder og ender i 
Darwin. Transporten er med 4WD bus, og overnatning er i permanente safaritelte. 

Kontakt os for priser og yderligere information.

Dragonfly Dreaming Top End Safari

Australien - Northern Territory
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Red Centre – Uluru-Kata Tjuta National Park

Uluru ligger 465 km fra Alice Springs, 
og det er lettest at komme hertil med 
fly. Det er også meget populært at tage 
på en flerdagstur til området fra Alice 
Springs eller køre selv i autocamper. 
Uluru er et af verdens mest berømte 
naturskabte vidundere og har stor åndelig 
betydning for aboriginerne. Uluru/Ayers 
Rock udgør for mange højdepunktet på 
rejsen til Australien. Størrelsen i sig selv 
udgør et ubegribeligt skue, og stenen 
gennemgår hver eneste dag de mest 
utrolige farveændringer.

Uluru (Ayers Rock)

I samme nationalpark som Uluru ligger 
Kata Tjuta, der ofte kaldes The Olgas. 
Kata Tjuta består af 36 sælsomme runde 
bjergformationer, som er formet af vind 
og vejr gennem millioner af år. Der er et 
bredt udvalg af forskellige stier og  
vandreruter og skiltningen er rigtig god. 
Så man kan udforske området på egen 
hånd eller i følgeskab med en guide. 

Kata Tjuta

Uluru er kendt for sine solopgange og solnedgange. Det er der, man kan opleve de utrolige farve- 
skift og se, hvorfor den kaldes den røde sten. Turen begynder tidligt om morgenen ved Ayers Rock 
Resort for at nå solopgangen over Uluru. Derefter fortsætter turen til foden af Uluru, hvor du 
påbegynder den 10 kilometer lange gåtur rundt om monolitten. Du lærer aboriginernes skabelses- 
historier, kommer forbi vandhuller og klippemalerier og ser ørkenen komme til live. På vejen 
serveres frokost i det fri. 

Prisklasse:

Dagsture i Red Centre:

Uluru Trek

Nyd en uforglemmelig udendørs middag under stjernerne med levende lys på bordet, og se solen 
gå ned over Uluru og Kata Tjuta. Efter middagen fortæller guiden om himlens stjernetegn og 
mælkevejen, der fremstår tydeligt i den krystalklare ørken. Begivenheden er en del af Australian 
Tourism Hall of Fame og en oplevelse for livet.

Prisklasse:

Middag under stjernene

Northern Territory - Australien
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Longitude 131 er et unikt resort midt i Red 
Centre. Det ligger kun 2 km sydvest for Ayers 
Rock Resort ved indgangen til Uluru-Kata Tjuta 
National Park, og er et af de bedste i Australien. 
Det er et luksuriøst, naturvenligt og romantisk 
resort, hvor du fra et af de 15 luksustelte kan 
opleve solopgangen og solnedgangen over 
Uluru samt den uforstyrrede natur i national- 
parken. Standarden er upåklagelig, og det 
samme er udsigten fra teltene, hvilket gør det 
til et perfekt sted at koble af og nyde  
omgivelserne. Hvert telt er indrettet som  
en hyldest til australske opdagelsesrejsende 
og pionerer.
 Prisen inkluderer alle måltider og drikke- 
varer, transport til og fra lufthavn og eksklusive 
sightseeingture i små grupper i Uluru-Kata 
Tjuta National Park med dygtige turguider. 
Det er også muligt at få skræddersyet ekstra 
oplevelser efter ønske. En unik oplevelse og et 
minde for livet. 
 Kontakt os for priser og yderligere 
information.

Standard:

Longitude 131

Australien - Northern Territory
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Alice Springs eller bare Alice, som de 
lokale kalder byen, ligger omtrent midt 
i landet og beskrives af mange som den 
mest specielle by i Australien. Med kun 
27.000 indbyggere har stedet en særegnet 
atmosfære. I Alice Springs er der mange 
kunstgallerier med salg af lokale malerier 
og håndværk. Her er desuden specielle 
festivaler og begivenheder som Henley 
on Todd regatta og Camel Cup. Alice 
Springs er et perfekt udgangspunkt for 
udforskningen af ”The Red Centre”.

Alice Springs

Seværdigheder og oplevelser:  
• School of the Air. Oplev hvordan børn fjernundervises flere tusinde 
 kilometer væk fra hinanden.
• Royal Flying Doctors Service. Få et indblik i hvordan lægerne arbejder  
 med disse kæmpe distancer.
• Alice Springs Desert Park. Kom tæt på det australske dyreliv.
• West McDonnell Ranges. De flotte bjerge udenfor Alice Springs.
• Kunst. Besøg en af byens mange gallerier med aboriginsk kunst.

En 3-dages tur, som dækker alle hovedattraktioner i Red Centre. Solopgang og solnedgang over 
Uluru, med efterfølgende barbecue dinner under den fantastiske stjernehimmel. Desuden indgår 
Sightseeing ved Uluru og i Kata Tjuta samt Rim Walk i Kings Canyon. Turen starter og slutter  
i Alice Springs. Transporten er med komfortable turbusser, og overnatninger er på hotel.

Kontakt os for priser og yderligere information.

Turforslag:

Red Centre Highlights

Ønsker du en autentisk Outback oplevelse, anbefaler vi denne 3-dages tur, som indeholder alle 
områdets hovedattraktioner. Guidede ture ved Uluru og Kata Tjuta og Rim Walk ved Kings Canyon 
er inkluderet. Desuden indgår naturligvis den legendariske solopgang og solnedgang over Uluru. 
Den ene overnatning er på Kings Creek Cattle Station. Her er du for alvor langt fra den øvrige 
civilisation. Turen starter i Ayers Rock eller Alice Springs og slutter i Alice Springs. Transporten 
foregår i 4WD bus, og der overnattes i permanente safaritelte.  

Kontakt os for priser og yderligere information.

Goanna Dreaming Red Centre Safari

Kings Canyon ligger i Watarrka National Park mellem Uluru og Alice Springs. Kløftens 
røde vægge rejser sig fra landskabet i 100 meters højde. Det er muligt at tage en tre 
timers gåtur langs kløftens kant. Gåturen giver dig en fantastisk udsigt over Kings 
Canyon og det smukke landskab. Her er der interessante klippeformationer og en frodig 
unik vegetation. På turen stopper man også ved Garden of Eden. Et smukt skyggefuldt 
vandhul, hvor du kan tage en forfriskende dukkert. 

Kings Canyon

Northern Territory - Australien
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Victoria
Victoria er den næstmindste stat i 
Australien og omfatter en storslået og 
varieret natur, et frodigt landskab, smukke 
surferstrande, vingårde og den multi- 
kulturelle storby Melbourne. I Victoria 
findes 32 nationalparker og Australiens 
mest fortryllende kystvej Great Ocean 
Road. 

Melbourne
Melbourne er hovedstaden i Victoria og 
Australiens næststørste by. Melbourne 
er kendt som et modecentrum og har 
et stort udvalg af restauranter, teatre, 
underholdning og mange store sports- 
arrangementer. Det er en kontrasternes 
by med sporvogne, brede boulevarder  
og en blanding af victorianske bygninger 
og moderne skyskrabere.

The Great Ocean Road
Der er mange flotte kystveje i Australien, 
men den absolut mest berømte er The 
Great Ocean Road langs sydkysten af 
Victoria. Vejen strækker sig 300 kilometer 
fra badebyen Torquay i øst og næsten til 
Warrnambool i vest. Undervejs passerer 
du flotte surferstrande og dramatiske 
klipper, som forsvinder lodret ned i havet. 
Der er strækninger med stejle skov- 
klædte bjergsider, hvor vejen nærmest 
klamrer sig fast, og små hyggelige byer 
ligger spredt langs kysten.

Phillip Island
130 kilometer sydøst for Melbourne 
ligger Phillip Island, der er hjemsted for 
den berømte “Penguin Parade”, hvor små 
dværgpingviner kommer i land efter  
mørkets frembrud for at tumle over 
stranden op til rederne i sandklitterne.

Mornington Peninsula
Mornington Peninsula ligger ca. 1 times 
kørsel fra Melbourne og har længe 
været en foretrukken destination for 
feriegæster, da halvøen både har strande 
og grønne bakker. Her kan du gå lange 
ture, spille golf, besøge vingårde eller 
nyde et godt måltid på en af områdets 
populære restauranter. Et besøg på 
Mornington Peninsula kan indgå som en 
del af rejseruten, når man kører bil, eller 
som en dagsudflugt fra Melbourne.

Fem steder, du skal opleve:   
• Melbourne. Et centrum for mode, 
 kultur, sport og industri.
• Great Ocean Road. Den verdens- 
 berømte kyststrækning langs  
 sydkysten af Victoria.
• Phillip Island. Med den berømte  
 ”Penguin Parade”. 
• Grampians National Park.  
 Det fascinerende bjergområde  
 nordvest for Melbourne.
• Mornington Peninsula. Idyllisk halvø 
 syd for Melbourne.
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Melbourne er byen, hvor man forstår 
at nyde livet. Vælg mellem de mange 
restauranter, koncerter, teatre, festivaler 
og de store sportsarrangementer.  
Alt er tilgængeligt i byen, som også har 
en række skønne parker, haver og  
historisk arkitektur.

Melbourne

Seværdigheder og oplevelser:  
• Centrum. Opdag historiske arkader og gader, hvor du finder mange restauranter, cafeer, 
 barer og modebutikker, eller tilbring lidt tid i en af byens mange parker. 
• Sportsbegivenheder. Oplev byens store interesse for sportsarrangementer. Besøg endelig 
 sportsarenaerne, uanset om det er for at se fodbold, kricket, rugby eller en anden sportsgren.
• Festivaler. I Melbourne har det meste sin egen festival - alt fra mad, film, kunst og musik- 
 festivaler til litteratur og kunsthåndværk.
• St. Kilda. Kendt for sine gode badestrande, restauranter og barer - som en oase i storbyen.

En guidet halvdagstur til fods, hvor du kommer 
gennem Melbournes gader og arkader og får 
kendskab til nogle af byens ”hemmeligheder”, 
der ellers er lette at misse, når man udforsker 
byen på egen hånd. Se de imponerende gyder 
der er fyldt med flot graffiti og lokale kunst- 
værker. Og tag en kop kaffe på en af de små 
hyggelige caféer.

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Melbourne:

Lanes and Arcades 

På Echidna Walkabout kommer du ud i den 
australske bush og oplever kænguruer,  
koalaer, emuer og flere andre dyrearter på 
nært hold. Guiderne er erfarne og indvier  
deltagerne i det fantastiske plante- og dyreliv, 
der findes i Australien. Frokost er inkluderet. 

Prisklasse:

Koalas and Kangaroos 
in the Wild

Australien - Victoria
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Tidligt om morgen bliver du hentet ved dit 
hotel i Melbourne og transporteret til området, 
hvor de fylder de store varmluftsballoner. 
Ved solopgang svæver du henover Melbourne 
og har den mest fantastiske udsigt, du kan 
forestille dig. Ikke mange byer i verden tillader 
varmluftsballoner over centrum på denne 
måde. Der flyves cirka en times tid.

Prisklasse:

Sunrise Ballon Flight

Heldagstur til Victorias bedst kendte vindistrikt 
Yarra Valley. Vinmarkerne bølger henover de 
bløde bakker i alle årstidens farver, og sceneriet 
indrammes smukt af de bagvedliggende 
bjerge. På turen besøges flere vingårde med 
tilhørende vinsmagning. Inkluderet i turen er 
også en god frokost på en af vingårdene.

Prisklasse:

Yarra Valley Food & Wine 
Journey

Spis middag ombord på Colonial Tramcar. 
Disse ombyggede sporvogne er nu restauranter, 
der kører dig rundt i Melbourne, mens du spiser 
en god middag. Indretningen er autentisk og tro 
mod håndværket og atmosfæren er hyggelig. 
En anderledes og mindeværdig middags- 
oplevelse.

Prisklasse:

Colonial Tramcar Restaurant

Denne dagstur fra Melbourne er en rundtur på 
halvøen Mornington Peninsula. Turen inkluderer 
blandt andet et besøg på Sunny Ridge Straw-
berry Farm, den lille kystby Portsea, Ashcombe 
Labyrinth og i en lavendelhave om efter- 
middagen. Glæd dig også til en afslappende 
tur i de geotermiske kilder ved Peninsula Hot 
Springs. Frokost på lokal vingård er inkluderet. 

Prisklasse:

Mornington Peninsula 
Ultimate Tour

Victoria - Australien
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Great Ocean Road byder på en af verdens 
mest imponerende køreture. Oplev de 12 
apostle, surferstrande og vandfald. Der er 
et bredt udvalg af aktiviteter og oplevelser 
i regionen lige fra udendørsaktiviteter 
som surfing , dykning og kajakroning til 
kunst og kulturattraktioner. Oplev den 
fantastiske kystlinje på vandreturen 
“Great Ocean Walk”, og nyd god mad og 
lokale vine undervejs.
 Udforsk Great Ocean Road på egen 
hånd i bil eller autocamper. Alternativt 
kan du tage med på en dagstur eller 
flerdagstur fra Melbourne.

Great Ocean Road  
og andre nationalparker

En heldagstur med bus fra Melbourne, hvor du kører på den smukke Great Ocean Road. Hoved- 
attraktionen på turen er helt sikkert de tolv apostle. De verdenskendte sandstenformationer er et 
resultat af tusindvis af års erosion. Hør også historierne fra Loch Ard, besøg hyggelige Apollo Bay 
og stop i byen Port Campbell, før turen går tilbage til Melbourne.

Prisklasse:

Great Ocean Road & Twelve Apostles

Oplev den dramatiske kyst på en all-inclusive tur fra Melbourne, der varer i 3 dage med 2 overnatninger 
på små hyggelige B&B’s. Se en af verdens mest spektakulære kystlinjer. Du følger Great Ocean Road 
og er på udkig efter Australiens vilde dyr som kænguru, koala og wallaby sammen med en erfaren 
guide i en lille gruppe på maksimalt 8 personer. Denne tur er fyldt med fantastiske oplevelser.

Prisklasse:

Great Ocean Road på 3 dage 

Dette er et fascinerende naturområde nordvest for Melbourne. 
Her er der gode muligheder for at vandre i naturen, se det unikke 
australske dyreliv og beundre den smukke natur. Med udgangs- 
punkt i Halls Gap, beliggende i hjertet af nationalparken, har  
du en utrolig udsigt over Wonderland Ranges og Mt. Willam 
Ranges. Grampians National Park indgår i mange kør-selv  
rejseruter fra Melbourne og Adelaide og kombineres altid med 
Great Ocean Road.

Grampians National Park

Dette er et af delstaten Victorias mest afholdte steder. Her finder 
du en spektakulær natur med store granitbjerge, åben skov, 
regnskov og langstrakte bugter og kystlinjer. I området er der 
fantastiske ”bushwalks” af varierende længde - fra en time og  
op til flere dage. Et af områdets seværdigheder er Wilsons 
Promontory Lighthouse. Der findes forskellige overnatnings- 
alternativer i området i form af både camping, hytter og resorts.

Wilsons Promontory National Park 

Australien - Victoria
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Pingvinerne, der tumler over stranden og 
op til deres reder i sandklitterne ovenfor, 
er et morsomt og interessant syn.  
Du kan vælge mellem at se pingvinerne 
på Summerland Beach fra en tribune,  
en observationsplatform, en sky box eller 
bedst af alt i en lille gruppe ledet af en 
naturguide på selve stranden. Husk også 
at tage forbi besøgscentret, hvor der er 
megen interessant information om de 
søde pingviner.
 På grund af dyrelivet er hele Phillip 
Island et beskyttet område, og naturen 
er fantastisk. På fastlandet er koalaen en 
truet dyreart, da dens naturlige opholds- 
steder bliver stadig mindre. Der er derfor 
ikke så mange steder, hvor man kan opleve 
koalaen i sit naturlige miljø. Men på det 
besøgsværdige Koala Conservation Centre 
på Phillip Island, arbejder de hårdt for at 
bevare dette unikke dyr. 

Phillip Island

Australienrejser anbefaler:
Phillip Island & Privat Penguin
Experience

En spændende dagstur fra Melbourne, som 
blandt andet inkluderer den fascinerende 
Penguin Parade med tusindevis af små 
søde pingviner samt muligheden for  
at komme helt tæt på små koalaer ved 
Koala Conservation Centre.

Prisklasse:

Andre seværdigheder på Phillip Island: 
• The Nobbies. Et smukt område ved kysten med et rigt fugleliv
• Seal Rock. Hjem for Australiens største koloni af sæler.
• Churchill Island Heritage Farm. Et gammelt charmerende landbrug.

Phillip Island ligger 140 km sydøst for Melbourne og er kendt for sit unikke dyreliv og især de små  
pingviner, som holder til her. Hver dag ved solnedgang kommer pingvinerne tilbage fra en dag til havs,  
og det specielle fænomen er kendt som ‘The Penguin Parade’.

Phillip Island er et afholdt rekreationsområde blandt Australiere, så her findes desuden golfbaner, badestrande, 
mulighed for at gå på vandreture eller tage på cykeludflugter. Her ligger desuden et par vingårde.

Victoria - Australien

AUS/NZ_DK_Inlay_2017.indd   63 18.10.2017   10:16



64 Australien - South Australia

AUS/NZ_DK_Inlay_2017.indd   64 18.10.2017   10:16



65australienrejser.dk – 86 20 45 20

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

TASMANIA

Port Augusta

Woomera

 

Flinders
Ranges

Coober Pedy

 

Clare Valley

Barossa
Valley

Kangaroo Island

Mt. Gambier

McLar

VICTORIA

DARWIN

ADELAIDE
SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART

BRISBANE

CAIRNS

South Australia
Naturen er fantastisk varierende i South 
Australia. Den nordlige del består af rød- 
glødende ørken, stepper og er hjem for 
Australiens største saltsø. Lidt sydligere 
er det helt anderledes, ikke mindst på 
grund af Australiens største flod, Murray 
River. Her er landskabet frodigt og 
præget af landbrug med hovedvægten på 
vinmarker. Mere end halvdelen af landets 
vinproduktion stammer fra de mange 
vingårde i dette område. Helt i syd er 
kysten barsk, og her slår bølgerne fra det 
sydlige ishav ind over de forrevne klipper.

Adelaide og Kangaroo Island
Adelaide er hovedstaden i South Australia 
og berømt for sine store musik- og kunst- 
festivaler. Adelaide er det perfekte ud-
gangspunkt for dine australske oplevelser, 
og byen blev for nylig anbefalet af Lonely 
Planet som en af de bedste bydestina-
tioner. Herfra har du nem adgang til det 
unikke dyreliv, den store Outback og de 
gode madoplevelser.

Lige syd for byen ligger Kangaroo Island, 
som er Australiens tredjestørste ø. Selv 
om øen er stor, bor her ikke mange, og 
den har derfor beholdt meget af sin 
oprindelige flora og fauna. På øen finder 
du alle de kendte australske dyr samt 
møder en fantastisk og varierende natur. 
Vi hører ofte, at besøget på Kangaroo 
Island var noget helt særligt og den 
mest mindeværdige oplevelse på rejsen 
til Australien. 

Flinders Ranges
Længst mod nord i ligger bjergkæden 
Flinders Ranges med vilde farverige 
klipper, et rigt dyreliv og dybe vandfyldte 
kløfter, hvor man kan få sig en forfriskende 
dukkert i varmen. Et lille stykke længere 
mod nord begynder “The Outback” - et øde, 
tomt og knastørt landskab. Men under 
den tørre og varme overflade skjuler  
den smukke og værdifuld smykkesten 
opalen sig.

Fem steder, du skal opleve:  
• Adelaide. En charmerende by med 
 grønne parker, en flot strand og berømt  
 for sine musik- og kunstfestivaler.
• Barossa Valley. Området lige nord for 
 Adelaide, hvor flere af Australiens 
 bedste vine produceres.
• Kangaroo Island. Her er du stort set 
 garanteret nærkontakt med vilde 
 koalaer, kænguruer, pingviner og sæler.
• Flinders Ranges. Bjergkæden med 
 vilde farverige klipper, dybe vandfyldte 
 kløfter og et rigt dyreliv.
• Coober Pedy. Verdens opalhovedstad, 
 hvor man under den tørre afsvedne 
 overflade graver efter værdifulde 
 ædelstene.

South Australia - Australien
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Adelaide er en charmerende by omgivet af 
grønne parker, der ligger udsøgt placeret 
mellem bjergene og havet. Her arrangeres 
flere festivaler i verdensklasse. Fast-
boende og besøgende nyder middelhavs- 
klimaet og smagen af det gode liv. I 
Adelaide finder du en livlig kunstscene, 
gode madoplevelser, gamle bygninger, en 
kulturhistorisk arv efter urbefolkningen 
og en venlig lokalbefolkning. Desuden er 
byen vært for en række store arrange-
menter af anderledes karakter som 
cykelløbet Santos Tour Down Under og 
Adelaide festival - en af verdens største 
kunstevents. 

Adelaide

Seværdigheder og oplevelser:  
• The Art Gallery of South Australia. Statens største kunst galleri.
• The South Australian Museum. Et spændende museum for hele 
 familien. 
• Adelaide Central Market. Her handles med friske produkter fra  
 hele regionen.
• Flotte strande. Adelaide har mange flotte strande, bl.a. Glenelg, 
 Brighton, Henley og Semaphore, hvor du desuden finder butikker, 
 caféer, pubs og restauranter.

En halvdagstur i Adelaide, der introducerer dig til byens attraktioner. Turen går gennem North 
Terrace, byens kulturelle område, og passerer blandt andet the National Wine Centre, Adelaide 
Botanic Gardens og den flotte Botanic Park. Alle dage, undtagen søndage, indgår en rundvisning 
på Haigh’s Chocolate Factory. Efter turen har du et godt grundlag for at udforske byen  
nærmere på egen hånd.

Prisklasse:

Følg en erfaren guide til Adelaide Central Market, som er det største ferskvaremarked på den 
sydlige halvkugle. Markedet ligger i det centrale forretningsområde og har over 80 specialbutikker 
og mere end 1,2 millioner besøgende hver måned. På gåturen kan du prøvesmage delikatesserne 
og få et indtryk af, hvor vigtigt markedet er for kulturen og livsstilen blandt indbyggerne i South 
Australia.

Prisklasse:

Dette er en formiddagstur fra bydelen Glenelg med båden “Temptation”, tilegnet de der elsker 
delfiner. Tiden tilbringes som tilskuer ombord eller i vandet sammen med delfinerne. Opererer 
ikke i juli og august. 

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Adelaide: 

Morning Dolphin Cruise

Morning Central Market Tour

Adelaide City Highlights

Australien - South Australia
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Hvis du er naturelsker og gerne vil opleve 
Australiens unikke dyreliv, så skal du til 
Kangaroo Island. Flere dyrearter på 
Kangaroo Island kan stort set ikke ses på 
fastlandet længere. Den lille ”mini- 
kænguru” wallaby’en, som der findes  
ca. 1 million af på øen, er en af disse.  
I løbet af dagen skjuler de sig i buskene, 
men efter mørkets frembrud kommer 
de frem for at spise. Der er desuden over 
30.000 koalaer på Kangaroo Island,  

Kangaroo Island

Southern Ocean Lodge er en femstjernet 
boutique lodge ved Hanson Bay på Kangaroo 
Island. Værelserne er designet med tanke 
på den unikke natur og svæver nærmest på 
en lang række på toppen af en klippe i det 
dramatiske landskab ved kysten. Fra Southern 

Southern Ocean Lodge

Ocean Lodge har du en imponerende udsigt 
over det mægtige hav, de hvide strande og det 
smukke landskab på Kangaroo Island, der 
ofte omtales som Australiens Galapagos. Her 
fremvises naturen og det rige dyreliv på en 
fantastisk måde.
 Her har man fokus på livets goder, og 
restauranten serverer frisk seafood tilberedt 
af lokale råvarer og kritikerroste vine fra South 
Australia’s vinproducenter. De 21 suiter er 
elegant møblerede og har forskudte plan med 
sunket stue, glasvægge og terrasser. Alt er 
indrettet for at få mest muligt ud af de unikke 
omgivelser. Southern Spa tilbyder et bredt 
udvalg af behandlinger, og hvad er bedre end 
at slappe af her ovenpå en oplevelsesrig dag 
i naturen. Et ophold her er en oplevelse i sig 
selv. Prisen inkluderer fuld pension, transport 
til/fra lufthavn og en række guidede oplevelser.
 Kontakt os for priser og yderligere 
information.

Standard:

og som besøgende er man garanteret at 
se koalaer. Kangaroo Island er nærmest 
som en stor dyrepark, blot uden hegn  
og skilte. Kangaroo Island er det bedste 
sted at opleve Australiens dyreliv i det fri. 
Derudover får du den uspolerede natur 
helt tæt på og kan studere klippe- 
formationer som Remarkable Rocks og 
Admirals Arch. På Kangaroo Island er 
der både kænguruer, koalaer, wallabys, 
pingviner, næbdyr og et mangfoldigt 

fugleliv. På stranden i Seal Bay kan man 
slentre rundt blandt en koloni af den 
truede Australske søløve.
 For at se og opleve alt hvad Kangaroo 
Island tilbyder, anbefaler vi, at du tilbringer 
mindst to dage på denne fantastiske ø. 
Hvis det er dit første besøg, får du mest 
ud af opholdet ved at deltage på en 
organiseret tur, hvor stedkendte guider 
introducerer dig for naturen og dyrelivet 
på øen. 

South Australia - Australien
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Australiens mest kendte vinområde 
befinder sig kun to timers kørsel fra  
Adelaide, og her ligger mere end 80 vin- 
gårde. Her kan man nyde livet på luksuriøse 
resorts med prisvindende vine og god mad 
i fantastiske omgivelser. Barossa Valley 
er et fascinerende område. De grønne 
bakker og dale har gennem tiden  
inspireret mange kunstnere. Området er 
let at udforske på egen hånd og er rigt på 
historie, kultur og kulinariske oplevelser. 
Du kan for eksempel køre eller vandre 
mellem de mange ”farmers markets”, 
hvor du finder udsøgte lokalproducerede 
produkter.      
 Barossa Valley har et behageligt  
middelhavsklima, der er perfekt til rødvins- 
produktion, og regionen er kendt for sine 
Shiraz og smagfulde Cabernet. I regionen 
ligger også Eden Valley, der ligeledes har 
et rygte for at producere vin i særklasse. 
Særligt Riesling og Chardonnay. Barossa 
Valley kombinerer tradition og historie 
med det 21. århundredes luksus og 
kreativitet. Det var geologen Johannes 
Menge, som i 1836 udforskede området 
og begejstret så muligheden for vin-
dyrkning. Menge var den første, der fandt 
opaler i Australien, og hans noter var 

Barossa Valley

medvirkende til en kortvarig guldfeber i 
Barossa Valley i slutningen af 1860-tallet.
 Hvis du har lejebil eller autocamper, 
anbefaler vi, at du tilbringer et par dage  
i området. Alternativt kan du deltage i en 
heldagstur fra Adelaide. Australienrejser 
anbefaler ”Best of Barossa” turen, hvori 
der indgår vinproducenter som Peter  
Lehmann, Torbreck, Henschke og  
Rockford. I følgeskab med en erfaren 
guide besøger du vingårde, hvor der 
indgår prøvesmagninger.

Australien - South Australia
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Flinders Ranges er en af de ældste bjerg- 
landskaber på jorden og ligger kun fem 
timer i bil fra Adelaide. Området er 
spektakulært på alle måder. Her er stejle 
bjerge, tørre vandhuller og rustrød jord. 
Flinders Ranges er et område, vi anbefaler 
til de, som er eventyrlystne. Dette er 
”Outbacken” - en autentisk oplevelse af 
den uberørte natur i Australien.
 Området er enormt stort med mange 
nationalparker, høje bjerge, bushområder, 
store søer og ikke mindst et omfattende 

Flinders Ranges

Den mægtige og majestætiske Murray 
River ligger under to timers kørsel fra 
Adelaide. Den livgivende flod er et  
kontrastfyldt bekendtskab, der slynger sig 
cirka 600 kilometer gennem landskabet. 
Det er et flot område at udforske, og du 
vil opdage meget nyt og spændende i den 
alsidige region. Fuglelivet er overvældende, 
og langs floden lever mere end 300 

Murray River  

Tag på cruise med Australiens største hjuldamper Murray Princess eller et mere intimt cruise 
med Murray Expeditions, og oplev det mangfoldige dyreliv langs flodbredden. Langs floden ligger 
en række historiske småbyer. Har du brug for en pause fra sejlerlivet for at fiske, ro i kano, bade 
eller stå på vandski, så er det bare at tage en afstikker og udnytte landsbyernes store gæstfrihed.

Kontakt os for priser og afrejsedato.

River cruise

dyreliv. Her findes farverige papegøjer, 
små wallabys, kænguruer og emuer, 
som hviler i skyggen. Henover himlen 
svæver Australiens største rovfugl på 
de varme luftstrømme. Fra det gråblå 
daggry til den dybrøde skumring ændres 
farveudtrykket i Flinders Ranges, efter-
hånden som solen vandrer over himlen 
og opvarmer landskabet. Da der er langt 
mellem seværdighederne, får man mest 
ud af at besøg på en flerdagstur med 
guide eller ved at køre selv.

Australienrejser anbefaler:

South Australia - Australien

forskellige arter af vandfugle og tusindvis 
af trækfugle.
 Bådtransport på floden ville ikke 
været muligt uden de mange dæmninger 
og sluser, som kan dateres tilbage til 
begyndelsen af 1900-tallet. 14 sluser er 
i brug den dag i dag. Der er 11 forskellige 
færgestrækninger på floden, og de kan 
benyttes gratis. 
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Western Australia
Western Australia er den største delstat i 
Australien og dækker næsten en tredje- 
del af landet. Området er cirka på  
størrelse med Vesteuropa. Langt de fleste 
indbyggere bor i hovedstaden Perth og det 
sydvestlige hjørne af delstaten. Resten 
af det enorme område udgør Australiens 
”vilde vesten” - et tyndt befolket pioner- 
land, hvor man hovedsageligt lever af 
minedrift, kvægbrug og turisme.

Perth
Perth er den eneste delstatshovedstad i 
Australien, hvor man indenfor en radius 
af 30 minutter fra centrum kan gå på 
stranden, koble af i naturen, benytte sig af 
storbyens mange tilbud, besøge vingårde 
i verdensklasse og se solen gå ned over 
havet. Byen har 19 rene og uberørte 
strande fra den berømte Cottesloe til den 
kendte surferstrand Scarborough. Hvis 
man er i Perth, bør man også se den lille 
havneby Fremantle samt den flotte Kings 
Park. Byen er yderst charmerende og 
kendt for sine mange cafeer.

Broome
Broome er et af de mest populære ferie- 
steder i Western Australia takket være 
sit varme klima og sine endeløse strande. 
Cable Beach er byens mest kendte strand, 
hvor man blandt andet kan se solned-
gangen fra kamelryg. Broome er desuden 
udgangspunktet for rejser til det store og 
mægtige vildmarksområde Kimberley.  

Kimberley
Det nordvestlige hjørne af Western 
Australia, fra Broome til nordkysten, er et 
af de tyndest befolkede områder i verden. 
Det er ikke så sært, at området er kendt 
for sin vilde natur med kæmpe floder,  
imponerende klippeformationer, øde 
strande og kæmpe bushområder. Se for 
eksempel de ikoniske og særprægede 
Bungle Bungles klippeformationer med 
deres karakteristiske former og sorte og 
røde striber - endnu et af de fantastiske 
og mærkelige naturfænomener  
i Australien.

Fem steder, du skal opleve:   
• Monkey Mia. Hvor vilde delfiner  
 kommer ind til stranden to gange om 
 dagen.
• Pinnacles. Et månelignende ørken- 
 område, hvor store kalkstenssøjler 
 stikker op af det gule sand.
• Kimberley. Et næsten mennesketomt 
 område med uberørt vildmark og 
 fantastisk natur.
• Ningaloo Reef. Koralrevet, som 
 næsten overgår Great Barrier Reef 
 med sine fantastiske koraller  
 og farvestrålende fisk. Her kan også 
 opleves hvalhajer.
• Margaret River. Et frodigt område i et 
 ellers tørt landskab med nogle af  
 Australiens bedste vingårde og mange 
 gode surferstrande.
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Perth er måske Australiens reneste by, 
og så skinner solen endda stort set altid. 
Klimaet er ideelt. Vinteren er kort med 
temperaturer omkring 18 grader, og 
sommeren er lang og tør med omkring 28 
grader. Perth ligger i skønne omgivelser 
ved Swan River’s udmunding, og den 
bedste udsigt fås fra Kings Park and  
Botanic Garden, der er en af verdens 
største byparker. Centrum er ikke større, 
end at man kan gå mellem langt de fleste 
seværdigheder, shoppingområder og 
restauranter. Spis frokost ved floden eller 
på stranden, og nyd det brede kulinariske 
udvalg, Perth tilbyder.

Perth 

Seværdigheder og oplevelser:  
• Fremantle. En charmerende havneby kun 30 minutter fra Perth. Besøger man 
 Australiens vestkyst, så bør man absolut tage en tur hertil. Byen ligger ved 
 udmundingen af Swan River ud til Det Indiske Ocean. 
• Rottnest Island. En ø ud for Fremantle. Rottnest har en farverig historie og er 
 et idyllisk rejsemål med smukke strande og storslået natur- og dyreliv.
• Swan Valley. Besøg en af de lokale vingårde kun små 30 minutter fra centrum. 
•  Scarborough og Cottesloe Beach. To af de mest populære bystrande.
• Kings Park and Botanic Garden. Nyd den flotte udsigt indover Perth skyskrabere 
 og Swan River.

Dette er en morgentur, hvor du kan se Perth og alle Fremantles seværdigheder og få et indblik i den 
lokale livsstil. Se den smukke Kings Park and Botanic Garden med udsigt over Perth og Swan River. 
Her kan du gå mellem trætoppene på Tree Top Walkway. Nyd den flotte køretur langs Cottesloe Beach. 
Besøg historiske Fremantle med sine restaurerede historiske bygninger i kolonistil og mange cafeer.

Prisklasse:

Tag med på en guidet dagstur til Rottnest Island. Feriemålet er både populært på grund af sin 
storslåede natur og på grund af sine smukke strande og indholdsrige historie. Frokost er inkluderet. 
Turen foregår normalt med bus, men der er også mulighed for at cykle øen rundt på egen hånd. 
Kontakt os priser for yderligere information.

Prisklasse:

Margaret River er kendt for vine i verdensklasse, gode muligheder for surfing og en betagende natur. 
På denne heldagstur fra Perth får du, udover smagsprøver hos nogle af Margaret Rivers mange 
vinproducenter, mulighed for at se og opleve seværdigheder som Busselton Jetty, Cape Leeuwin 
Lighthouse, Mammoth Cave med sine 300 sandstensgrotter og meget mere. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Perth:

Margaret River

Discover Rottnest

Perth & Fremantle City Explorer

Australia - Western Australia
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Ningaloo Reef er et fantastisk koralrev, 
som ligger 1200 km nord for Perth.  
Der er mange, som mener, at Ningaloo 
Reef overgår Great Barrier Reef i 
Queensland. Ningaloo Reef, der står på 
verdensarvslisten, har et utrolig varieret 
og farverigt undervandsliv. 
 Verdens største fisk, hvalhajen,  
holder til i området ved Ningaloo Reef 
mellem april og juli hvert år. I det  
tidsrum er det muligt at svømme med 
disse majestætiske dyr på organiserede 
ture. Det er også muligt at se  
skildpadder og søkøer.

Ningaloo Reef

Monkey Mia er et populært turistområde 
ca. 900 km nord for Perth og er mest 
kendt for sine delfiner. Delfinerne er i mere 
end 500 år dagligt kommet helt ind til 
strandende i området, så her er der gode 
muligheder for at se dem på nært hold. 

Monkey Mia

Karijini National Park er den næststørste 
nationalpark i Western Australia, og her 
er nogle af de smukkeste omgivelser, 
man kan forestille sig. Bliv her et par dage, 
og få en autentisk ”Outback” oplevelse.

Karijini National Park

2400 kilometer nord for Perth, ved 
grænsen til den store ørken Great Sandy 
Desert, ligger Broome - Western Australias 
perle. Byen er en gammel perlefiskerby 
med lidt over ti tusind indbyggere, et 
dejligt vinterklima og 22 kilometer flot 
tropisk badestrand med kridhvidt sand 
og turkisblåt hav. Broome er et perfekt 
udgangspunkt for ture til det vilde og  
fortryllende Kimberley. Vi anbefaler et 
par dage her, uanset om du kører  
selv eller skal på en flerdagestur med 
udgangspunkt i byen

Broome

Kimberley byder på nogle af de mest 
unikke vildmarksoplevelser i Australien. 
Området dækker omkring 423.000 
kvadratkilometer, og regionen huser 
færre mennesker end nærmest noget 
andet område på jorden. Her findes flere 
enorme nationalparker, spektakulære 
kløfter og dale, store vandfald og en 
næsten uberørt og øde kystlinje med  
et utroligt undervandsliv. Det er også 
områder, hvor du virkelig kan få et  
autentisk indblik i aboriginernes liv, lære 
om deres historie, se deres kunst og 
smage på ”bush tucker”, maden de finder 
i den barske natur

Kimberley

Western Australia - Australien
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Tasmanien
Tasmanien eller “Tassie”, som øen ofte 
kaldes, er adskilt fra det australske  
fastland af det 200 kilometer brede Bass 
stræde. Det er en smuk og sparsomt  
befolket ø. Naturen på Tasmanien er 
særdeles varieret. På de centrale og syd-
vestlige dele af øen er der dybe grønne 
regnskove og høje bjerge med brusende 
floder. På østsiden dominerer opdyrket 
landskab med vingårde, grønne enge, 
hvide sandstrande og små hyggelige byer.

Øen fremstår nærmest som en  
komprimeret britisk udgave af Australien 
- bare uden ørken. Den ligger i et  
tempereret område med distinkte årstider 
og vejrskift, men bjergene tager dog det 
meste af nedbøren og skyerne. Mens 
afstandene i Australien er enorme, er 
næste destination aldrig mere end et par 
timer væk på Tasmanien, og på landet er 
der aldrig langt mellem landsbyerne med 
sine britiske pubs og bed & breakfasts. 
Det dufter af eukalyptus, undulaterne 
skræpper i træerne og kænguruer hopper 
omkring. Tasmanien er et fredeligt,  
interessant og yderst civiliseret og imød- 
kommende sted for besøgende.

Hobart
Tasmaniens hovedstad er Australiens 
anden ældste by næst efter Sydney. 
Byen ligger sydligt på østkysten i skønne 
naturrige omgivelser ved mundingen af 
Derwent River. Bag byen knejser det 1270 
meter høje Mount Wellington. Hobart er 
et paradis for sejlere og målet for den 
årlige kapsejlads fra Sydney. Centrum 
er ikke større, end at den kan udforskes 
til fods. Mange af de gamle bygninger er 
fra byens storhedstid som hvalfangerby 
i 1930’erne. Man kan desuden stadig se 
bygninger, opført af straffefanger i den 
gamle bydel og Battery Point samt i form 
af de omfattende kystfæstninger.

Fem steder, du skal opleve:  
• Hobart. Den næstældste by i Australien 
 og målet for den årlige kapsejlads  
 fra Sydney.
• Port Arthur. En by med gamle ruiner 
 og restaurerede bygninger fra tiden, 
 hvor Tasmanien var en fangekoloni.
• Cradle Mountain. Nationalparken midt 
 på øen med høje bjerge, brusende 
 floder og dybe, grønne regnskove.
• Launceston. En af Australiens 
 smukkeste byer med en række 
 velholdte historiske bygninger og flot 
 arkitektur.
• Mount Field. Nationalparken på 
 Tasmaniens vestkyst med dramatiske 
 kystlinjer og høje vandfald.

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

 

Launceston
Devonport

Strahan

VICTORIA

DARWIN

ADELAIDE
SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART
TASMANIA

BRISBANE

CAIRNS

Tasmanien - Australien
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Hobart er en inspirerende by med en 
herlig blanding af nyt og gammelt, natur 
og kultur samt aktiviteter og attraktioner 
i verdensklasse. Hobart ligger med  
overkommelig afstand til de bedste 
rejseoplevelser i det sydlige Tasmanien 
såsom historiske Port Arthur, Bruny Island, 
Derwent Valley og Mount Field National 
Park. Gå rundt i det charmerende havne-
område, og nyd et måltid på en af byens 
prisbelønnede restauranter.  

Hobart

Seværdigheder og oplevelser:  
• Salamanca Market (lørdage). Et marked med over 300 stande  
 med frugt, grøntsager, kunsthåndværk osv.
• Museum of Old and New Art (MONA) og Tasmanian Museum  
 & Art Gallery. To spændende museer.
• Battery Point. Den ældste bydel i Hobart.
• Maria Island National Park. Flot ø med særprægede klipper 75 km 
 nordøst for Hobart.
• Bruny Island. Kendt for is, ost og andre delikatesser.

En eftermiddagstur, der giver dig et godt overblik over Hobart. Du får set alle de vigtige historiske 
steder såsom Sullivans Cove, Salamanca Place og Battery Point. Derefter fortsætter du til  
Richmond, som er en af kolonitidens bedst bevarede landsbyer. Her er der butikker, gallerier  
og restauranter. Der god tid til at udforske området, før turen går tilbage til Hobart. 

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Hobart:

Afternoon Hobart Highlights

Denne dagstur kombinerer to af de mest berømte, eller berygtede, attraktioner i Tasmanien. I Devil 
Conservation Park ser du de udrydningstruede Tasmanian Devils, før turen går videre til Port Arthur. 
Port Arthur er en af de vigtigste byer i Australiens historie og naturligt nok det bedst besøgte sted i 
Tasmanien. Byen var en fængselskoloni, og fra 1833 til 1853 blev de værste forbrydere sendt hertil 
fra andre steder i Australien. På turen er der også tid til at gøre ophold ved flere udsigtspunkter 
samt et besøg i den historiske landsby Richmond.

Prisklasse:

Port Arthur & Tassie Devils

Freycinet National Park ligger ca. 2,5 timers kørsel nordøst for Hobart. Her ligger Wineglass Bay, 
der ofte optræder på top-ti lister over verdens bedste strande. Stranden er kendt for kridhvidt sand 
og turkisblåt vand. Dagen bruges på at vandre rundt blandt de mange interessante steder i national- 
parken. Udover den verdenskendte strand udforskes de øvrige bugter og strande, de fantastiske 
udsigtspunkter og granitformationer i flotte farver og former. Turen anbefales de, der nyder at 
bevæge sig. Godt fodtøj anbefales.  

Prisklasse:

Wineglass Bay og Freycinet National Park 

Australien - Tasmanien
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Tasmanien - Australien

 Højdepunkter:   
• Hobart sightseeing
• Russell Falls
• Gordon River Cruise 
• Cradle Mountain
• Cataract Gorge 
• Se en tasmansk djævel
• Freycinet National Park
• Det historiske område Port Arthur

Turforslag:
Tasmanian Wonders 

Turforslaget inkluderer:    
• Erfaren turguide og chauffør 
• 9 nætter på hotel, god standard 
• Transport i luksusbus
• Måltider - 9 morgenmad, 1 frokost  
 og 7 middage

Turkode: FHH 

Australienrejser anbefaler: 
Port Arthur spøgelsestur

Oplev den historiske del af Port Arthur 
om aftenen. Byen var en fængselskoloni, 
hvortil de værste forbrydere blev sendt fra 
andre steder i Australien. På turen hører 
du de hårrejsende førstehåndsberetninger 
fra Port Arthurs blodige historie. 
Kontakt os for priser og reservation.

Oplev hele Tasmanien og den fantastiske natur på en 10-dages guidet rundrejse. Besøg Mt. Field National 
Park, se det spektakulære Russell Falls, og gå ombord på et flodcruise på Gordon River. Udforsk Cradle 
Mountain National Park, nyd udsigten over Bass Strait, og besøg Cataract Gorge nær Launceston, hvor vild-
marken følger de to floder North- og South Esk ind midt i byen. Lær om straffekolonien Port Arthur, se den 
udrydningstruede tasmanske djævel, og besøg historiske Richmond. Rejsen begynder og ender i Hobart.

Kontakt os for priser og rejsedatoer. 

Standard:

Prisklasse:
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The Ghan kører mellem Adelaide og  
Darwin og er opkaldt efter de afghanske 
kamelhyrder, som hjalp til med at forbinde 
landets ydre dele med tog. Hvis du ikke 
ønsker at foretage hele togrejsen, kan du 
vælge mellem strækningerne Adelaide- 
Alice Springs og Alice Springs-Darwin 
eller omvendt. Rejsen fra Adelaide til 
Alice Springs tager ca. et døgn, og det 
samme gør turen fra Alice Springs til 
Darwin. Hvis du ønsker at rejse hele vejen 
fra Adelaide til Darwin eller omvendt, 
tager det 3 dage og 2 nætter. Togturen på 
2979 kilometer går gennem Australiens 
røde centrum, forbi gårde, bjergkæder og 
enorme saltsletter til de tropiske  
vådområder i nord. 

Indian Pacific kører mellem Perth og  
Sydney, en rejse på 4352 kilometer,  
og toget bruger tre dage på at krydse 
kontinentet. Fra Perth til Adelaide tager 
det lidt under to døgn, og rejsen mellem 
Adelaide og Sydney tager lidt over et 
døgn. Toget er opkaldt efter de to have, 
som omgiver Australien.
 Rejsen med Indian Pacific er en 
oplevelse i sig selv, og naturen er unik. 
Du er næsten sikker på at se kænguruer, 
dingoer, kameler, emuer og ørne, som 
også er symbolet på toget. For den bedste 
komfort anbefaler vi Gold Service,  
hvori alle måltider er inkluderet.

Indian Pacific

The Ghan 

At rejse i tog er en spændende 
måde at opleve Australien og New 
Zealand på. I Australien knyttes 
nord- og sydkysten sammen af det 
legendariske tog The Ghan, og 
vest- og østkysten af toget Indian 
Pacific. I New Zealand kører toget 
The TranzAlpine fra kyst til kyst  
på Sydøen. 

Kontakt os for pristilbud 
på togrejser.

Togrejser

For maksimal komfort anbefaler vi Gold 
Service eller bedre endnu Platinum 
Service, hvor alle måltider er inkluderet. 
Måltiderne serveres i en eksklusiv  
restaurantvogn, og konceptet sætter  
sit præg på hele togoplevelsen.

Australien/New Zealand - Togrejser
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The TranzAlpine kører dig fra én kyst i 
New Zealand til den anden. Rejsen starter 
i Christchurch, der er den største by på 
Sydøen, og går til Greymouth på vest-
kysten. Turen er 223,8 km lang og varer 
kun 4,5 timer. 

The TranzAlpine
Toget kører op gennem Southern Alps, 
og før det når frem til Greymouth på 
vestkysten, går turen gennem fantastisk 
natur. The Tranzalpine kører gennem 19 
tunneler og over fire viadukter, hvoraf den 
højeste, kaldet Staircase, er 73 meter høj. 
Du får en mindeværdig oplevelse, uanset 
om du tager togrejsen som en dagstur 
eller fortsætter videre med et andet 
transportmiddel.

Togrejser - Australien/New Zealand

Drømmen om Stillehavet

Telefon 86204520 // info@fijirejser.dk // www.fijirejser.dk

Vores rejsekonsulenter har rejst meget i Stillehavet og deler gerne deres viden og erfaringer. 
Se vores katalog for yderligere inspiration. Bestil det på www.fijirejser.dk

Kontakt Fijirejser hvis du ønsker en skræddersyet rejse til Stillehavsøerne.
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En ferie i egen bil giver dig optimale 
betingelser for at opleve de to fantastiske 
lande. Både Australien og New Zealand 
er som skabt til kør-selv ferier, og en 
bil giver maksimal frihed og fleksibilitet 
undervejs.
 Vi arbejder sammen med de mest 
velrennomérede billejeselskaber i begge 
lande, hvilket giver os mulighed for at 
tilbyde et bredt udvalg af køretøjer i god 
kvalitet. Udover lejebiler i almindelig 
størrelse har vi også biler med firhjuls- 
træk og minibusser. 

Billejeselskaberne har kontor i byer og 
ved lufthavne i hele Australien og New 
Zealand. Vi inkluderer altid de bedste 
forsikringspakker, der er tilgængelige, 
for din tryghed på rejsen.

Billejen inkluderer normalt følgende:
- Alle nødvendige forsikringer,  
 hvor selvrisikoen holdes på et  
 minimum.
- Ingen envejsleje mellem de største 
 byer ved minimum 3 dages leje.
- Alle lokale afgifter og gebyrer.
- Fri kilometer.
- Ekstra chauffør. 
- 24 timers vejhjælp.

Det er muligt at leje GPS og barnesæde 
fra de fleste byer. Spørg os om pris og 
tilgængelighed. Chaufføren skal minimum 
være 21 år og besidde gyldigt kørekort. 
Vi anbefaler desuden et internationalt 
kørekort, som fås hos borgerservice.

Vi anbefaler at bestille lejebilen i god tid 
før afrejse. Kontakt os for tilbud.

Billeje i Australien og New Zealand
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STA TRAVEL
– Verdens største Rejsebureau for unge og studerende

70 25 21 21 www.statravel.dkinfo@statravel.dk

Skarpe flypriser til unge og studerende // Special-
ister i Jordomrejser // Specialister i Rundrejser // 
Grupperejser med andre unge // Oplevelsesture i 
hele verden // Frivilligt arbejde // Surfing, dykning, 
trekking, safari, sejllads, hostels, hoteller mv. // 
Vi har kontor i Aarhus
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Det giver en utrolig frihed og fleksibilitet 
at rejse i autocamper, og for mange er 
det den bedste måde at opleve Australien 
og New Zealand på. Man kan følge en 
nøje planlagt rejserute eller bare tage 
det som det kommer undervejs. Høje 
bjerge, dybe fjorde, regnskov, idylliske 
småbyer, vinområder og de smukke 
kystlinjer opleves på en helt anden 
måde, når man selv kan bestemme,  
hvor længe man skal være hvert sted. 
Forelsker man sig i et særligt område, 
bliver man blot et par dage ekstra.  
I egen Autocamper har man fuld  
fleksibilitet til at udforske den fantastiske 
natur i sit eget tempo. 

Campingpladserne holder generelt en 
høj standard med mange faciliteter,  
og de fleste har en super beliggenhed. 
Hvis I da ikke bare ønsker at parkere 
ude i naturen. Med en Autocamper får 
man transport og overnatning til en 
rimelig pris og slipper endda for at  
pakke bagagen igen, hver gang man  
skal videre.
 Vi er selvfølgelig behjælpelige med 
planlægningen, og I får kort og  
informationshæfte, når I henter auto-
camperen. Vores samarbejdspartnere 
har udlejningsstationer i alle byer med 
international lufthavn, og det er muligt 
at returnere autocamperen i en anden 
by, end den afhentes. På den måde fås 
en rejse, der både er smidig og har lave 
omkostninger.
 Priserne varierer, afhængigt af 
hvilken type autocamper man ønsker, 
lejeperiode og sæson. Autocamper er en 
populær rejseform i både Australien og 
New Zealand, og de udlejes hurtigt.  
Du bør derfor altid bestille Autocamperen  
i god tid før afrejse fra Danmark.
 Alle autocampere kan føres med 
normalt kørekort. Vi anbefaler desuden, 
at man anskaffer et internationalt køre-
kort, før man rejser til Australien og New 
Zealand. Dette fås hos borgerservice.

Kontakt os for pris og tilbud

Autocamper i Australien 
og New Zealand

Australien/New Zealand - Autocamper
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Vi arbejder sammen med med Britz, Maui og Kea, der alle har et bredt udvalg af auto-
campere med høj standard. Herunder finder du en kort beskrivelse af de tre selskaber. 

Britz er autocamperen for eventyrlystne familier og venner, som elsker 
at udforske nye steder. Udvalget strækker sig over alt fra mindre biler 
med soveplads og enkelt køkken til de fuldt udstyrede med toilet og bad. 
Britz har også firhjulstrukne modeller til de, som vil afsøge de mere barske 
områder. Alt i køkkenudstyr, sengetøj og andre praktiske genstande er 
inkluderet. Vi anbefaler, at I tilkøber “Bonus Pack” for at eliminere eller 
mindske selvrisikoen (afhængig af biltype) og for at få eksempelvis  
picnicbord og stole og gasflaske med i prisen. Barnesæde mod tillæg  
(på forespørgsel).  

Britz

Maui er et kvalitetsprodukt med god komfort, 
innovativt design og smarte løsninger.  
Autocamperne har sengepladser til mellem  
2 og 6 personer og er udstyrede med al  
nødvendigt tilbehør som køkkenudstyr,  
sengetøj, forskellige praktiske genstande samt 
GPS. Vi anbefaler, at I tilkøber “Maui Premium 
Package”, som eliminerer selvrisikoen og blandt 
andet inkluderer gasflaske, picnicbord og stole. 
Barnesæde mod tillæg (på forespørgsel).

Maui

Autocamper - Australien/New Zealand

• Mobile Wifi: Denne lille brik giver wifi i auto- 
 camperen. I får 500MB data i New Zealand 
 og 1GB data i Australien. For Kea kunder 
 er den inkluderet i prisen. For Britz og Maui 
 tilkommer en ekstra omkostning. 
• Maui Winery Havens: Dette spændende 
 produkt indebærer, at I får adgang til en 
 dedikeret parkeringsplads på udvalgte 
 vingårde i Australien og New Zealand. 
 Prisen inkluderer parkeringsplads natten 
 over på eksklusive vingårde, en gourmetkurv 
 med lokale madvarer og en god flaske vin. 
 Gælder kun for Maui autocamper.

Tilvalgsprodukter:

Her er et udvalg af tilvalgsprodukter, som kan bestilles sammen med din autocamper mod ekstraomkostninger.  
Kontakt os angående priser. Produkterne leveres på forespørgsel, så giv os besked i god tid, hvis du ønsker nogle af disse.

• Britz Bikes: Ønsker I at udforske  
 omgivelserne nærmere på cykel, når I har 
 gjort ophold for dagen? Bestil cykler til 
 autocamperen, så I kan cykle en tur,  
 når det måtte passe jer. Gælder kun for  
 Britz og kun på New Zealand.
• Kea Nests: Dette er et medlemskab,  
 der giver adgang til gratis parkeringsplads 
 udenfor en vifte af virksomheder i Australien 
 og New Zealand som for eksempel en lille 
 café, et kunstgalleri, en restaurant, en gård, 
 et lokalt bryggeri osv. En rigtig god måde 
 at komme i kontakt med lokalsamfundet  
 på turen. Kun muligt med Kea.

Autocamperne fra Kea er decideret de bedste og mest luksuriøse vi tilbyder, 
og modellerne har sengepladser til mellem 2 og 6 personer. Lejeprisen 
er all-inklusive. Det vil sige, at alt er forudbetalt. Autocamperne er aldrig 
mere end et år gamle og er udstyrede med det ypperste i finesser og  
tilbehør. Wifi er også inkluderet. Gennem programmet ”Kea Concierge” 
får I desuden ekstratjenester inkluderet som gratis transport fra 
lufthavn til Keas udlejningsstation og ubegrænsede skift af sengetøj. 

Kea
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New Zealand
New Zealand har fantastiske rejse- 
muligheder, fordi landet har så uendeligt 
mange facetter. Her er en ubeskriveligt 
smuk og enormt varieret natur. Du kan 
finde alt fra flotte strande med svajende 
palmer til dybe fjorde og høje bjerge  
med gletsjere, vulkaner og gejsere.  
Alle områderne har dog det tilfælles,  
at de er rene og uberørte.     
 Maorierne kalder landet Aotearoa - 
“landet under den lange hvide sky”. Med 4 
millioner indbyggere fordelt på et område 
svarende til Storbritannien er her virkelig 
plads til at nyde naturen og den friske 
luft. Og lokalbefolkningen er usædvanligt 
venlig og imødekommende.    
 Klimaet er varmere på Nordøen, 
simpelthen fordi den ligger nærmere 
ækvator. Længst mod nord er klimaet 
subtropisk, mens bjergene på Sydøen kan 
have subarktiske forhold. Solen skinner 
rigtig meget i New Zealand og mere end 
herhjemme, og de bedste steder har i 
gennemsnit 2400 solskinstimer om året. 

10 steder, vi anbefaler:   
• Auckland. Den største by i New 
 Zealand og et naturlig udgangspunkt 
 for et besøg i landet.
• Bay of Islands. Kendt som et af de 
 smukkeste havområder i New Zealand 
 og et paradis for sejlere.
• Rotorua. Maoriernes hovedstad i et 
 termisk aktivt område, hvor det bobler, 
 syder og koger i undergrunden.
• Hawkes Bay. Et af de frodigste områder 
 i landet med flere af de ældste og 
 bedste vingårde.
• Lake Taupo. Landets største sø,  
 som har et suverænt ørredfiskeri og 
 ligger i et område med mange fine 
 vandreruter.

• Christchurch. En smuk by med 
 velholdte parker, farverige haver og 
 indbyggere, som siges at være mere 
 engelske end englænderne selv.
• Fiordland. Den største nationalpark  
 i New Zealand med uberørt natur,  
 der giver en fornemmelse af landet, 
 som det var før mennesker kom hertil.
• Marlborough Sounds. En magnet for 
 turister fra hele verden og et populært 
 rejsemål for kiwierne selv.
• Queenstown. Verdens “adrenalin- 
 hovedstad “ med utallige muligheder 
 for de, der ønsker et adrenalin kick.
• Otago. Et eldorado for ornitologer  
 og naturelskere med store kolonier af 
 albatrosser, sæler og pingviner.

New Zealand
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Gennemsnitlige temperaturer er vist herunder

VEJRET I NEW ZEALAND  

Distance målt i km

DISTANCETABEL  

NORDØEN

Auckland

233 Rotorua

656 459 Wellington

SYDØEN

Christchurch

358 Dunedin

504 540 Franz Josef

561 204 502 Invercargill

742 384 632 272 Milford Sound

320 326 665 998 574 Mt. Cook

414 764 462 982 1081 632 Nelson

336 686 552 889 1080 553 110 Picton

475 297 345 185 297 268 809 808 Queenstown

644 248 504 156 121 446 966 966 185 Te Anau

Venligst bemærk at afstandene mellem byerne er målt via hovedvejene.

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Auckland
Max (°C) 21 22 20 19 15 14 12 13 14 15 18 19
Min (°C) 17 17 17 13 11 10 9 10 10 13 14 16
Regn mm  71 87 92 114 123 142 139 137 110 98 92 97

Christchurch
Max (°C) 20 20 18 15 12 9 8 10 12 15 16 19
Min (°C) 14 13 12 10 6 5 4 5 7 10 10 13
Regn mm  52 43 52 54 69 65 70 55 45 46 47 55

Queenstown
Max (°C) 19 19 16 14 9 7 6 8 10 13 15 18
Min (°C) 13 13 11 9 4 3 1 4 6 9 9 12
Regn mm  75 57 71 74 78 65 57 60 70 83 71 68

Rotorua
Max (°C) 23 23 21 18 15 12 12 13 14 16 19 20 
Min (°C) 12 12 11 8 5 4 3 4 6 7 9 11 
Regn mm  99 101 115 112 104 134 130 148 119 122 102 115

Wellington
Max (°C) 20 20 19 16 14 12 11 12 13 15 16 18 
Min (°C) 13 13 12 10 8 6 6 6 7 9 10 12 
Regn mm  72 62 92 100 117 147 136 123 100 115 99 86
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Nordøen
Aktive vulkaner, uberørte øer, en vild og 
indtagende kystlinje, historie, Maorikultur 
og moderne storbyer er noget af det, 
der topper listen, når du besøger New 
Zealands nordlige del. Størstedelen af 
befolkningen i New Zealand bor på  
Nordøen. Først og fremmest fordi stor- 
byen Auckland ligger her. Men også 
hovedstaden Wellington er placeret på 
Nordøen - helt mod syd ved Cook strædet, 
der adskiller de to hovedøer. Nordøen er 
mere flad, men har større vulkansk  
aktivitet end Sydøen. 

Auckland
Auckland er med sine 1,5 millioner 
indbyggere New Zealands største by og 
et naturligt udgangspunkt for de fleste 
besøgende. Auckland kaldes ”City of Sails”, 
fordi den er præget af de hvide sejl på de 
mange sejlbåde, som ligger i havnen.

Rotorua
For mange er Rotorua hovedattraktionen 
i New Zealand. I og omkring Rotorua kan 
du få et godt indblik i, hvad der egentlig 
foregår under jorden. Det bobler, syder  
og koger i undergrunden. Desuden er det 
et kulturelt centrum for Maorierne, og man 
bør ikke gå glip af en af deres traditionelle 
forestillinger. 

Wellington
Wellington er New Zealands hovedstad 
og ligger på sydspidsen af Nordøen. Byen 
ligger ved en vidunderlig naturlig havn og 
er omkranset af lave grønne bjerge.  
Fra udsigtspunktet ved Mt. Victoria kan 
du se det meste af byen. 

Fem steder, du skal opleve:   
• Auckland. Den største by i New Zealand  
 og et naturligt udgangspunkt for et 
 besøg i landet.
• Bay of Islands. Kendt som et af de 
 smukkeste havområder i landet og et 
 paradis for sejlere.
• Rotorua. Maorienes hovedstad i et  
 termisk aktivt område, hvor det bobler, 
 syder og koger i undergrunden.
• Hawkes Bay. Et af de frodigste områder 
 i landet med flere af de ældste og 
 bedste vingårde.
• Lake Taupo. Landets største sø, som 
 byder på et uovertruffen ørredfiskeri  
 og ligger i et område med mange fine 
 vandreruter.
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Auckland er ikke bare en by, det er også 
en region, fyldt med seværdigheder og 
aktiviteter. Forestil dig et hyggeligt bymiljø 
med butikker, restauranter og kulturelle 
aktiviteter, hvor smukke strande, vandre- 
ruter og afslappende øer kun er en halv 
time borte. Byen har et mildt og solrigt 
klima, kulturen er farvet af den polynesiske 
tilknytning, og indbyggerne har en  
lidenskab for fremragende mad og vin. 
Det er en god introduktion til New  
Zealand at begynde rejsen med et par 
dage her. 

Auckland

Seværdigheder og oplevelser:  
• Auckland Sky Tower. Se byen fra det 328 meter høje tårn, som er New Zealands højeste.
• Kelly Tarlton’s Antarctic Encounter & Underwater World. Kom tæt på hajer og pingviner.
• Waikehe Island. En ø med gode strande og vingårde. Ligger en halv times færgetur  
 fra Auckland.
• Mount Eden. En usædvanligt grøn vulkansk bjergtop med udsigt over Auckland og et godt 
 sted at tage på picnic.  
• Sejllads. Tag på bådtur fra havnen i Auckland.

Denne guidede formiddagstur i bus introducerer dig til alt, hvad Auckland tilbyder. Kryds Harbour 
Bridge, besøg Viaduct Harbour, Queen Street og Auckland Domain, der er byens største park 
beliggende på en 62.000 år gammel vulkan. Til sidst tager du elevatoren op i Sky Tower, hvor du 
har panoramaudsigt over hele byen. 

Prisklasse:

Se områderne rundt om Auckland, og smag på flere af verdens mest anerkendte vine. Den guidede 
bustur går ud af Auckland og langs de sorte strande på vestkysten. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Få en anderledes og fartfyldt oplevelse på Waitemata Harbour med en uovertruffen udsigt over 
Auckland City, Auckland Harbour Bridge, vulkanerne Hauraki Gulf og ikke mindst Auckland Sky 
Tower. Båden har en utrolig acceleration, fart og manøvredygtighed, og vi garanterer en unik 
oplevelse, der får pulsen til at stige.

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Auckland:

Jet Boat Tour

Auckland City Highlights

Wine Tour

New Zealand - Nordøen
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De vulkanske og termiske områder i og 
omkring Rotorua har en magnetisk effekt 
på både lokale og tilrejsende og har haft 
det i flere hundrede år. Gejserer, damp, 
kogende kilder, boblende mudderhuller 
og svovllugt er en del af landskabet her. 
De mange termiske områder er fyldt med 
gejserer, og dampen skyder op af jorden 
flere steder. Rotorua er også Maoriernes 
hovedstad og et perfekt sted at opleve 
deres traditioner og kultur, der er bedre 
bevaret her end noget andet sted i New 
Zealand.

Rotorua

Seværdigheder og oplevelser:  
• Maori kulturen. Deltag ved et aftenshow, og spis Hangi, der er den 
 traditionelle tilberedningsmetode.
• Wai-O-Tapu Thermal Wonderland. Oplev den geotermiske aktivitet 
 under jorden, og se de verdenskendte Champagne Pools.
• Aktiv. Få pulsen op - på en mountainbike, mens du rafter ned af et  
 7 meter højt vandfald, eller når du zipliner mellem trætoppene. 
• Spa behandling. Slap af med en opfriskende spa-behandling eller i et 
 naturlig opvarmet mineralbad.

Dagsture i og omkring Rotorua:

Tag med på en halvdags sightseeingtur til verdens yngste geotermiske system i Waimangu Volcanic 
Valley. Gå gennem Rotoruas mest spændende vulkanske og geotermiske områder, inklusive 
verdens største varmtvandskilde Frying Pan Lake og Inferno Crater, der ligger nær ved. Du får 
også et cruise på Lake Rotomahana, der er et beskyttet naturreservat. Her kommer du helt tæt på 
dampende klipper og varme sprudlende kilder. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Denne hyggelige aften i Tamaki Maori Village introducerer dig til Maorikulturen. Deltag i en 
velkomstceremoni, før værterne opfører en traditionel kulturel forestilling. Derefter serveres en 
Hangi-buffet, du kan se hvordan maden tilberedes i tre timer under jorden blandt varme sten,  
før den løftes frem og pakkes ud. Husk kamera.

Prisklasse:

Tag med på rafting gennem spektakulær natur og brusende vandfald. Du kommer ikke alene i 
nærkontakt med det våde element, du får også et indblik i den lokale vegetation. Rangitaiki floden 
er ideel for de, der aldrig har raftet før, mens Kaituna floden byder på verdens højeste kommercielle 
rafting vandfald på hele 7 meter. En oplevelse du aldrig glemmer.

Prisklasse:

Cultural Performance & Hangi

Rafting

Waimangu Experience

Nordøen - New Zealand
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260 kilometer nord for Auckland, på 
Nordøens spids, ligger de flotteste og 
hvideste sandstrande, du kan forestille 
dig. Et Kuperet landskab følger østkysten, 
og ud for ligger hundredvis af små øer. 
Bay of Islands er et paradis for sports-
fiskere. Det er desuden blandt landets 
vigtigste historiske områder. Det var 
her ved Waitangi, Maorihøvdingerne 
sværgede Dronning Victoria troskab i 
1840. Paihia er centrum i Bay of Islands, 
og fra dette udgangspunkt kan man rejse 
længere mod nord til den kendte strand 
90 Mile Beach og til Cape Reinga på 
landets nordligste spids.

Bay of Islands

Australienrejser anbefaler:

Gå ombord på katamaranen Dolphin Seeker i Paihia eller Russell. Hold udkig efter delfiner, hvaler 
og andet marint liv, der ofte viser sig i området. Kaptajnen navigerer båden gennem det berømte 
”Hole in the Rock”, som er en klippeformation gennemboret af et stort hul. Der er også tid til et 
kort stop på øen Urupukapuka Island, før turen går tilbage til fastlandet. 

Prisklasse:

Området rundt om Cathedral Cove er et havkajak paradis, og hvis du aldrig har roet i kajak før, 
er dette et godt sted at starte. Fra stranden i Hahei padler du langs strandene, øerne og kystlinjen 
med sine grotter til den berømte Cathedral Cove, hvor der serveres cappuccino og varm 
chokolade på stranden. 

Prisklasse:

‘Hole in the Rock’ and Dolphin Cruise

Cathedral Cove Classic Tour

Coromandel halvøen ligger 1 timers 
kørsel fra Auckland. Halvøen er kendt for 
sine kridhvide strande på østkysten og for 
de specielle træer, Pohutukawa Trees, på 
vestkysten. Vi anbefaler, at du tilbringer 
nogle dage i dette område med 400 km 
kystlinje, hyggelige småbyer, smukke 
strande og et behageligt klima. Her kan du 
koble af i smukke omgivelser eller deltage 
i aktiviteter som bådture, havkajak og ture 
i regnskoven. Du kan desuden lære meget 
om Maoriernes historie og kultur.

Coromandel Peninsula

Australienrejser anbefaler:

New Zealand - Nordøen
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Sydligst på Nordøen finder man Wellington, 
der for nylig blev kåret som “den bedste 
lille hovedstad i verden” af Lonely Planet. 
Byen er kendt for sine bygninger og 
museer. Den seneste nye attraktion er 
landets nationalmuseum Te Papa, hvilket 
betyder “Vores hjem”. Her får man et godt 
indblik i New Zealands historie og kultur. 
Derudover er store dele af Ringenes 
Herre indspillet i området omkring byen. 
Tag den historiske kabelbane op til den 
botaniske have, hvor der er smukke 
omgivelser og en flot udsigt.

Wellington

Dagsture i og omkring Wellington:

En kort men informativ tur, hvor du ser de vigtigste attraktioner i Wellington. Turen inkluderer 
blandt andet parlamentet, Old St. Pauls Cathedral, den botaniske have og udkigspunktet på Mt. 
Victoria. Peter Jacksons Weta Cave fra Ringenes Herre indgår i eftermiddagsturene.

Prisklasse:

Tag med færge til Kapiti Island. Øen er hjem for et internationalt anerkendt naturreservat, som 
beskytter flere af verdens mest kendte og udrydningstruede fuglearter. Guiden tager dig med på 
skønne stier langs kystlinjen og ind i vegetationen blandt sjældne planter og fugle. Frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Kør ud af Wellington til det landlige New Zealand. Du kører først gennem Terawhiti Station,  
en fuldt fungerende kvægfarm, før turen går til en stor vindmøllepark. Derefter udforsker du den 
barske kystlinje i syd, hvor du får mulighed for at se sæler i deres naturlige element.

Prisklasse:

Napier ligger ved Hawkes Bay på Nordøens sydøstlige kyst. Napier blev næsten jævnet med 
jorden under et voldsomt jordskælv i 1931. Byen blev derfor genopbygget i Art Deco-stilen, som 
var typisk for perioden. I dag er Napier kendt som verdens Art Deco-hovedstad. Området har en 
meget smuk natur og flere gode vingårde. Golf, hesteridning, cykelture, vinsmagning og museums- 
besøg er nogle af de aktiviteter, du kan give sig i kast med, når du er i området ved Napier.

Taupo er et populært rekreations- og feriested. Byen ligger ved New Zealands største sø Lake 
Taupo. Søen blev dannet under et af historiens største vulkanudbrud. Nu til dags sover vulkanen 
under søen, men der er fortsat termisk aktivitet. Søen byder på et af landets suverænt bedste 
muligheder for ørredfiskeri, og naturen omkring søen er fantastisk. Her er desuden et stort udvalg 
af ture og aktiviteter.

Wellington City Tour

Kapiti Island Day Tour

Seal Colony & Farm Tour

Taupo

Napier og Hawkes Bay

Nordøen - New Zealand
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Sydøen
Sydøen adskiller sig markant fra 
Nordøen. Øen er delt fra nord til syd af 
bjergkæden Southern Alps. Landskabet 
på øens østside er fladt, forholdsvis tørt 
og relativt bart, mens vestsiden har store 
skove, søer, høje bjerge med gletsjere og 
dybe fjorde. Lokalbefolkningen er blandt 
de mest jordnære mennesker du  
nogensinde vil møde.

Christchurch
Christchurch er den største by på Sydøen 
og et naturlig udgangspunkt for turen 
rundt på den naturskønne ø. Med sine 
smukke parker og velholdte haver kunne 
byen lige så godt have ligget i det gamle 
England. Det siges, at indbyggerne her 
er mere engelske end englænderne selv. 
Christchurch er klart et turistmål i sig 
selv og ikke bare et stop på vejen til andre 
spændende rejsemål på Sydøen. 

Fiordland
Hvis du vil have en fornemmelse af den 
oprindelige natur på New Zealand, som 
den var før mennesket kom hertil, bør du 
tage til Fiordland. Disse skov- og fjord- 
områder er så utilgængelige, at man før  
i tiden ikke mente, det var besværet værd 
at bosætte sig her. 

Da teknologien gjorde det muligt, havde 
man heldigvis et ændret syn på naturens 
værdi, og nu gør New Zealand alt i deres 
magt for at bevare disse enestående om-
råder. Fiordland er ikke bare den største 
nationalpark på New Zealand. Med sine 
over 1 million hektar er den en af verdens 
største.

Fem steder, du skal opleve:   
• Christchurch. En charmerende by med 
 velplejede flotte parker og haver.
• Fiordland. Den største nationalpark  
 i New Zealand med en helt uspoleret 
 natur. 
• Marlborough Sounds. En magnet for 
 turister fra hele verden og et populært 
 rejsemål for kiwierne selv.
• Queenstown. Verdens “adrenalin- 
 hovedstad” med uendelige muligheder 
 for alle, som søger ekstra spænding  
 og action.
• Otago. Et eldorado for ornitologer  
 og naturelskere med store kolonier af 
 albatrosser, sæler og pingviner.
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Christchurch er New Zealands næst-
største by, har 340.000 indbyggere og 
kaldes ”Garden City”. Prisbelønnede 
Christchurch Botanic Gardens har en af 
landets fineste samlinger af eksotiske og 
lokale planter. Christchurch blev i 2011 
ramt af et stort jordskælv. Store dele af 
byens centrum med sin neo-klassiske 
arkitektur blev ødelagt, men byens sjæl 
er stadig intakt, og den standhaftige 
befolkning giver aldrig op. Nye og innova- 
tive butikker og foretagender myldrer 
frem, mens byen genopbygges. Det er 
fortsat en vidunderlig by, hvor man kan 
cykle langs floden, bo på komfortable 
hoteller og spise på gode restauranter.  
Vi anbefaler at bruge en dag eller to her, 
før du udforsker resten af Sydøen.

Christchurch

Seværdigheder og oplevelser:  
• Christchurch Botanic Gardens & Hagley Park. Oplev byens smukke parker.
• Cykeltur. Tag på en guidet cykeltur, og udforsk Christchurch by.
• Re:START shopping area ved Cashel Mall. Butikkerne er bygget af containere,  
 og det innovative projekt huser et mix af tøjbutikker, gavebutikker og cafeer m.m.
• Akaroa. Halvøen udenfor Christchurch var i tidligere tider en fransk koloni.  
 Her er gadenavnene franske, førsteklasses råvarer kommer direkte fra havet, og man kan
 tage på delfincruise.

Få en introduktion til byen, lokal mad og lokale råvarer på denne halvdagstur på cykel. På turen 
besøges blandt andet nogle af de bedre madsteder i byen og et lokalt bryggeri eller et vinhus, hvor 
du smager på søde specialiteter og ferske juicer. Der serveres desuden frokost på en bæredygtig 
restaurant med fokus på miljøet.

Prisklasse:

Besøg de varme kilder i idylliske Hanmer Springs. Vel ankommet kan du slappe af i de varme 
kilder, hvor du har udsigt til de alpelignende bjerge omkring byen. Frokost er inkluderet sammen 
med enten jetboating eller en terapeutisk massage.

Prisklasse:

Kør mod nord til den lille by Kaikoura, før du drager ud på Stillehavet for at se delfiner og gigantiske 
kaskelothvaler. Tilbage på land, og efter frokost, er det tid til at besøge en sælkoloni. På vej tilbage 
til Christchurch stopper du desuden ved en vingård. 

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Christchurch:

Whale Watch Tour

Christchurch Gourmet Bike Tours

Hanmer Springs Day Tour

New Zealand - Sydøen
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Nelson ligger helt mod nord på Sydøen 
og bryster sig af at være det sted i New 
Zealand, der får mest solskin i årets løb. 
Det er også udgangspunkt for besøg i 
nationalparken Abel Tasman, som er et 
sandt mekka for naturelskere. Parken 
har mange vandreruter, der varierer i 
længde fra en time til flere dage. Det 
er enormt populært at tage på kajaktur 
langs kystlinjen med de mange strande. 
Det samme er aktiviteter som sejlads og 
svømmeture med sæler. Mulighederne er 
uendelige i Abel Tasman.

Nelson & Abel Tasman 
National Park

Australienrejser anbefaler:

En guidet havkajaktur, som sammensætter flere af de unikke scenerier, Abel Tasman Nationalpark 
kan tilbyde. En katamaran sejler dig til det fantastiske havkajak-område ved Torrent Bay. Efter en 
kort introduktion begiver I jer ud på vandet i de stabile dobbeltkajakker for at udforske smukke øde 
strande, grotter, småøer og floder i området. Her findes mange dyrearter som havfugle, pingviner 
og sæler. Sammenlagt tid i kajakken er ca. 2,5 timer og frokost er inkluderet.

Prisklasse:

Beaches, Bays & Seals

New Zealand er vandreturenes land, og Great Walks har givet et 
bud på 9 af de bedste ruter, landet kan tilbyde. Great Walks er 
enkle at følge og godt afmærkede. De fleste foretrækker at  
vandre ruterne på egen hånd, men det er også muligt at gøre 
brug af en erfaren guide. Turene er spredt over hele New 
Zealand, hvilket betyder, at man altid har en vandremulighed 
indenfor rækkevidde, uanset hvor i landet man befinder sig. 
Kontakt os for mere information, hvis du ønsker at opleve den 
fantastiske natur i New Zealand til fods. 

Great Walks på New Zealand

Området Marlborough ligger på toppen af Sydøen og er New 
Zealands største vinregion. Deres Sauvignon Blanc er verdens- 
kendt og er alene en perfekt årsag til at gøre et stop i denne del 
af landet. Området har mange soltimer i løbet af året og byder 
på en variation af oplevelser året rundt. Marlborough gemmer 
på over 40 vingårde, og vi anbefaler at tage med på en guidet 
vintur i bus eller på cykel. Marlborough Sounds er et populært 
område bestående af øer, halvøer og fjorde, der stækker sig ud 
i det centrale stræde helt mod nord på Sydøen. Det er et kendt 
friluftsområde med smukke vandreruter, og er man til det aktive, 
kan man leje kajak, fiske, dykke og svømme med delfiner.

Marlborough 

Sydøen - New Zealand
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Fiordland National Park inkluderer Milford, 
Dusky og Doubtful Sound og er uden 
tvivl et af de mest dramatiske og smukke 
steder i New Zealand. Oplev regionen 
til fods, til vands og i luften. Området er 
formet af gletsjere gennem flere hundre-
de årtusinder, og resultatet er eventyrligt. 
 Milford Sound blev af Rudyard Kipling 
beskrevet som verdens ottende vidunder, 
og hvis du tager en flyvetur over området, 
vil du forstå hvorfor. Bjergvæggene 
stiger direkte op af fjordens mørke vand, 
Tinderne strækker sig nærmest ind i 
himlen, og enkelte af vandfaldene er så 
høje som 1000 meter. Når det regner 
i Milford Sound, hvilket det gør med 
jævne mellemrum, mangedobles vand-
mængden i vandfaldene, og resultatet er 
spektakulært.

Fiordland

Fiordland er et virkelig udsøgt vandreom-
råde. Tre af New Zealands ”Great Walks” 
findes i dette område, hvoraf Milford 
Track uden tvivl er New Zealands mest 
berømte. Den starter i Te Anau, og i løbet 
af de 53 kilometer kommer man igennem 
fantastisk natur med bjerge, søer og 
enorme dale helt op til Sutherland Falls, 
som er det højeste vandfald i New Zealand. 

Denne heldagstur med bus fra Queenstown går langs Lake Wakatipu, til Te Anu, og videre til 
Milford Sound. Du rejser gennem et vekslende og spektakulært landskab. Fremme ved Milford 
Sound fortsætter turen ombord på en båd, der sejler dig gennem hele fjorden ud til havet. Der vil 
være naturguider med på turen, som fortæller om områdets historie, flora og fauna. Der er gode 
muligheder for at se sæler, delfiner og pingviner. Turen varer sammenlagt ca. 13 timer.

Prisklasse:

Dagsture i og omkring Queenstown:

Milford Sound Day Tour

Queenstown er en af de mest populære 
destinationer i New Zealand, og hvis du 
kommer hertil, vil du forstå hvorfor. Byen 
ligger omgivet af majestætiske bjerge, 
floder og den krystalklare sø Wakatipu. 
Den er verdenskendt for sin natur, venlige 
mennesker, golfbaner, vingårde, alpine ski- 
anlæg og et udvalg af friluftsaktiviteter, 
man næppe finder noget andet sted i 
verden. I Queenstown kan man udfordre 
sine egne grænser eller helt enkelt 
slappe af og nyde omgivelserne. Valget 
er dit. 

Queenstown

Mærk adrenalinsuset, når piloten giver jetbåden fuld gas. Dette er en utrolig oplevelse! Båden farer 
rundt forbi lodrette klippesider og gennem skarpe sving, inden piloten pludselig laver en 360  
graders vending. Indimellem standser han båden for at udpege og forklare om interessante steder 
på floden.

Prisklasse:

Shotover Jet Boat Ride

New Zealand - Sydøen
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Mens gletsjere verden rundt trækker sig tilbage, strækker 
Franz Josef og Fox Glacier sig fortsat langt ned imod havniveau 
gennem den tempererede regnskov. Den lave beliggenhed gør, 
at gletsjerne er blandt de lettest tilgængelige i verden. De to 
gletsjere falder hver især ca. 2600 meter og er henholdsvis 12 
og 13 kilometer lange. I højderne modtager Franz Josef omkring 
30 meter sne hvert år fra fire alpine gletsjere. Isen glider ned  
i den mere grunde floddal nedenfor, hvor den fortsat er 300  
meter tyk. Professionelle guider kan tage dig på gletsjervandring, 
og oppe hvor gletsjerne begynder, kan du tilkøbe en tur med 
helikopter eller fly

Franz Josef Glacier & Fox Glacier

Australienrejser anbefaler:

Oplev New Zealands uberørte og ubeskriveligt smukke landskab på en tur du sent vil glemme.  
Flyv med helikopter over det magiske landskab. Turen går gennem den frodige subtropiske regnskov 
i Westland National Park og over de to mest berømte gletsjere på New Zealand. Helikopteren sætter 
dig ned til et kort ophold i det forunderlige snelandskab oppe i gletsjerområdet. Turens varighed er 
ca. 30 minutter.

Prisklasse:

Franz Josef & Fox Glacier helikoptertur

Stewart Island er New Zealands tredjestørste ø. Den ligger 
30 km syd for Sydøen - 1 times færgesejlads fra Bluff eller 
20 minutters flyvetur fra Invercargill. Det meste af øen ligger 
indenfor Rakiura National Park, hvilket gør den til et paradis 
for flora og fauna. Tætte, skovklædte bakker går helt ned til 
kystlinjen, og himlen har ofte fantastiske farver ved solopgang og 
solnedgang. Deraf maorienes tilnavn til øen, Rakiura, der betyder 
”landet med den glødende himmel”. Med New Zealands største 
bestand af lokale fugle er Stewart Island et paradis for fugle- 
entusiaster. På Stewart Island ligger den lille landsby, Oban, som 
tæller ca. 400 indbyggere. Landsbyen har en dagligvarebutik,  
et lille museum, håndværksbutikker, cafeer og restauranter

Stewart Island

Australienrejser anbefaler:

Ulva’s Guided Walks er et af de originale turselskaber, som tilbyder guidede fugleture på Stewart 
Island. Selskabet blev etableret af Ulva Goodwillie, der er direkte efterkommer af de første 
maorier på Stewart Island. Hun og hendes team af lokale guider er lidenskabelige og ved enormt 
meget om den specielle ø. På halvdagsturen ser du sjældne og truede fugle og planter på nært 
hold. Blandt andet udsøgte orkideer og et usandsynligt venligt fugleliv, der kommer helt op til din 
kameralinse.

Prisklasse:

Ulva Island Bird Sanctuary

Sydøen - New Zealand
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Navn ifølge pas:
Venligst kontroller at fornavn og efternavn, som 
fremgår af rejseplanen, stemmer overens med for-
navn og efternavn ifølge pas. Dette er utrolig vigtigt 
og ved eventuelle uoverensstemmelser bedes du tage 
kontakt til din rejsekonsulent med det samme. Even-
tuelle mellemnavne bruges ikke længere i flybilletter. 
Australienrejser er ikke ansvarlig for omkostninger 
forbundet med eventuelle navne uoverensstemmelser.

Betaling af rejsen:
Venligst bemærk at de fleste flybilletter er så  
restriktive, at de skal betales umiddelbart efter  
bestilling. Derudover opkræves normalt et depositum 
på 20 % af det samlede landarrangement. I enkelte 
tilfælde er flybilletterne meget fleksible, og i disse  
tilfælde vil der blive opkrævet et depositum på 20 % af 
ordrens samlede pris.

Det er muligt at betale rejsen med kreditkort direkte 
over telefonen hos Australienrejser. Vi kan modtage 
følgende danske kreditkort: Dankort, VisaDankort 
og MasterCard. Dankort og VisaDankort er gratis at 
betale med, hvorimod vi opkræver et gebyr på 2% (jvf. 
Lov om Betalingskort m.v., §20) af rejsens samlede 
pris, hvis der betales med MasterCard.
 
Restbeløbet:
Restbeløbet forfalder normalt til betaling 8-10 uger 
før afrejse med mindre andet er oplyst. Ved bestilling 
af rejser mindre end 8 uger før afrejse forfalder hele 
rejsens pris til betaling umiddelbart efter bestilling. 
Overholdes fristen ikke for betaling af restbeløbet 
bortfalder aftalen og kunden mister minimum 30 % af 
ordrens samlede pris.

Skatter og Afgifter:
Kursændringer, oliepriser og andre forhold kan påvirke 
prisen på skatter og afgifter helt frem til billetten  
udstedes. Man kan sikre sig mod disse ændringer ved 
at betale for billetten umiddelbart efter bestilling. 
Eventuelle stigninger ved udstedelse af billetten, som 
måtte forekomme fra flyselskaberne, opkræves af 
kunden.

følgende hjemmeside: https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
senest 3 dage før afrejse fra Danmark og koster ca. 
USD16 per person. Tjek venligst om din rejserute går 
via USA, da dette ikke altid fremgår af rejseplanen.

Husk gyldigt pas og rejseforsikring. Vi anbefaler at 
tage en kopi af pas og medbringe på rejsen i tilfælde 
af, at man skulle miste sit pas. Det er desuden en 
god idé at sætte sig godt ind i vilkårene i din rejse-
forsikring. Australienrejser tilbyder en super rejse-
forsikring i samarbejde med Europæiske eller Gouda 
Rejseforsikring.

Forbehold:
Samtlige priser som er oplyst i kataloger, prislister, 
websider og andre tryksager er med forbehold og 
kan ændres uden varsel. Ændringer i valutakurser,  
oliepriser eller andre forhold som Australienrejser 
ikke har indflydelse på kan muligvis belaste kunde.

Bagage:
Normalt er det muligt at medbringe 20 kilo i check-in 
bagage og 7 kilo i håndbagage. Tjek med Australien-
rejser for bagagereglerne for din rejse. Husk altid at 
mærke din bagage med tydelig navn og adresse.

Medicin & Vaccinationer:
Receptfri medicin kan frit medbringes på rejsen. Hvis 
du medbringer større mængder receptpligtig medicin, 
bør du anskaffe en engelsk erklæring fra din læge, 
som dokumentation på medicinen. For information om 
vaccinationer kontakt din læge eller se www.ssi.dk for 
aktuel information.

Kreditkort eller kontanter:
Det mest udbredte betalingsmiddel er kreditkort. En 
smule lokale kontanter kan også anbefales. Kontakt 
din bank hvis du ønsker flere oplysninger.

Indrejseformular:
På flyet udleveres et indrejseskema som skal udfyldes. 
Dette skema skal afleveres i tolden.

Lokale lufthavnsafgifter:
New Zealand opkræver en afrejseskat på NZD25 per 
person. Dette gælder ikke for internationale afrejser 
fra Auckland og Christchurch, hvor beløbet er ink-
luderet i billetten. Børn under 12 år skal ikke betale 
afrejseskat.

Internationalt kørekort:
Skal man køre bil i Australien eller New Zealand an- 
befaler Australienrejser at anskaffe sig et internationalt 
kørekort. Dette kan fås hos Borgerservice i din kommune.

Toldbestemmelser:
Til Australien er det ikke lovligt at indføre nogen form 
for madvarer. Dyr, levende eller udstoppede. Planter, 
blomster, nødder og jord. De australske myndigheder 
håndhæver kraftigt disse restriktioner og skriver bøder 
ud på stedet. For mere information om Australien gå 
til www.aqis.gov.au. Til New Zealand er der omtrent 
de samme retningslinjer, læs mere her www.customs.
govt.nz. Det er altid den rejsendes ansvar at overholde 
gældende told regler. Hvis du er i tvivl, kontakt  
venligst det pågældende lands ambassade.

Genbekræftelse af flybilletter:
Australienrejser anbefaler at alle strækninger på  
rejsen tjekkes senest 72 timer før afgang, for at få 
de seneste tidsændringer. Dette kan gøres online på 
www.checkmytrip.com. Det er den rejsendes eget 
ansvar at holde sig opdateret omkring tidsændringer 
på rejsen.

Information

Ændringer efter rejsen er betalt:
Hvis det er muligt at ændre i landarrangement, vil der 
blive opkrævet et ændringsgebyr på kr. 750 per person 
per ændring, plus eventuelle gebyrer fra vores 
samarbejdspartnere. Hvis det er muligt at foretage 
navne- eller datoændringer på flybilletten vil der blive 
opkrævet et ændringsgebyr på kr. 750 per person plus 
eventuelle gebyrer fra flyselskaberne.

Afbestilling:
Hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen 
gælder følgende regler:
(Bemærk at mange flybilletter og enkelte land- 
arrangementer ikke kan refunderes).
1). Ved afbestilling mere end 14 dage før afrejse, 
 bliver der beregnet et ekspeditionsgebyr på 20 %  
 af rejsens samlede pris, plus evt. gebyrer fra 
 vores samarbejdspartnere. 
2). Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse 
 kan hele rejsens pris opkræves.
 Det anbefales at alle rejsende tegner en  
 afbestillingsforsikring, som dækker disse udgifter 
 ved egen sygdom, akut sygdom i nærmeste 
 familie mm., som gør at man ikke kan rejse. 
 Australienrejser tilbyder en attraktiv afbestillings- 
 forsikring til sine rejsende igennem Europæiske 
 og Gouda Rejseforsikring.

Mangler der opstår under rejsen:
Hvis kunden mener, der er grund til at klage eller kan 
påvise mangler under rejsen, skal klagen omgående 
rettes til leverandøren på destinationen (for eksempel- 
vis et hotel), således at fejl/mangler kan udbedres 
eller problemet kan løses. Hvis der ikke findes en 
løsning på problemet, må dette påpeges skriftligt 
med underskrift fra leverandøren til Australien- 
rejser, således at Australienrejser efterfølgende 
har mulighed for at undersøge problemet med 
leverandøren. Evt. tvist kunden og Australienrejser i 
mellem, vil blive afgjort ved dansk ret.

Pakkerejser mm:
Australienrejsers vilkår bygger på Lov om Pakkerejser, 
for de rejser som falder ind under definitionen. En  
pakkerejse består af flybillet og landarrangement 
som eksempelvis hotel, udlejningsbil, autocamper, 
ture m.v.

Ved salg af flybilletter og andre produkter alene, som 
derved ikke danner en pakkerejse, optræder Australien- 
rejser kun som agent for flyselskabet eller den  
aktuelle leverandør. Alle krav i forbindelse med den 
slags rejser skal rettes direkte til den aktuelle lever-
andør.

Rejsegarantifonden:
Australienrejser er medlem af Rejsegarantifonden og 
har nummer 2287.

Pas, visum og rejseforsikring:
Det er den rejsendes eget ansvar at have pas og visum 
i orden inden afrejse. Passet skal minimum være 
gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst til Danmark. 
Der kræves et visum til Australien. Australienrejser 
er behjælpelig med at lave et 3 måneders turistvisum 
til sine rejsende. Ved indrejse til New Zealand opnås 
3 måneders visum ved grænsen for danske stats-
borgere. Ved indrejse til Australien og New Zealand 
kræves en gyldig returbillet. Øerne i Stillehavet har 
forskellige visumregler alt efter hvilket ørige man 
besøger. Se reglerne på www.um.dk 

Alle danske statsborgere med stop i USA skal regis-
trere sig elektronisk på forhånd. Dette kan gøres på 

Generelle betingelser og information
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Opbevaring
Hvor meget baggage du som rejsende kan medbringe 
på turen, afhænger af hvilket flyselskab, du rejser med. 
Se flyselskabets hjemmeside for mere information, 
eller log på www.checkmytrip.com, når du har et  
bookingnummer.

Bonuskort
De fleste flyselskaber har i dag et bonusprogram. 
Eventuelle spørgsmål om regler, hvordan du opsparer 
point osv. kan besvares af flyselskaberne, da bonus-
programmet er en aftale mellem den rejsende og 
flyselskabet.

Elektricitet
Australien og New Zealand anvender trepunkts- 
kontakter (240 V). En adapter er nødvendig, og bør  
anskaffes før afrejse.

Internationalt kørekort
Begge lande har venstrekørsel. Når du lejer en bil/
autocamper, er det nødvendigt at besidde et inter- 
nationalt kørekort. Du får et internationalt kørekort 
i din kommunes borgerservice mod et mindre gebyr.  

Mobiltelefon
Australian er et stort land, så dækningen kan være 
dårlig udenfor de store byer. Spørg din operatør om 
hvilken dækning, der er tilgængelig i Australien. Det 
kan betale sig at anskaffe et australsk Sim-kort, hvis 
du regner med at bruge telefonen ofte på rejsen. 

Måltider på fly
Det er muligt at bestille specielle måltider (f.eks 
vegetariansk, glutenfri, diabetiker, babymad) på flyrejsen 
uden ekstra omkostninger. Det er blot vigtigt, at vi  
informeres om dette så tidligt som muligt.

Forsikring
Det er dyrt at blive syg eller havne i en ulykke i udlan-
det. Vi anbefaler, at du tegner rejseforsikring. Vi sam-
arbejder med Europæiske og Gouda, som er eksperter 
i rejseforsikringer og har 24 timers alarmcentral.

Siddepladser
Hos visse flyselskaber er det muligt at reservere  
bestemte siddepladser ombord. Hos nogle er denne 
tjeneste gratis, og hos andre betaler du på nettet mod 
et tillæg.

Told
Især Australien har strenge told og karantæne  
forskrifter. Al baggage screenes ved indrejse. Mad og 
genstande som for eksempel ubehandlet træ, natur-
materialer og lignende skal deklareres ved indrejse 
og godkendes af inspektørerne. Find mere information 
på: www.daff.gov.au / www.customs.gov.au. 

Vaccinationer
Der kræves ingen obligatoriske vacciner for at rejse i 
Australien eller New Zealand, men snak med din læge 
eller vaccinationsklinik om hvad, der er bedst i dit  
tilfælde .

Pas og visum
Det er vigtig, at du i god tid før afrejse kontrollerer, 
hvilke krav der gælder angående visum og pas i det 
land, du vil besøge. Bemærk, at der i nogle tilfælde 
kræves visum ved mellemlandinger. Australienrejser 
udsteder et elektronisk turistvisum til Australien for 
sine rejsende. Man kan undersøge, om visum er på-
krævet for andre destinationer undervejs på blandt 
andet: www.um.dk 

Praktisk information Bemærkninger
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Telefon 86 20 45 20
www.australienrejser.dk

Læs mere på vores hjemmeside
www.australienrejser.dk

Australienrejser
Telefon 86 20 45 20 // Ryesgade 27, 2. sal, 8000 Aarhus C

www.australienrejser.dk
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