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Mer enn 4000 kr
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Reiseforslag
I katalogen finner du mange spennende 
reiseforslag som vi selv har prøvd ut 
og kan anbefale, og som gir en god 
indikasjon på prisene i lavsesong. De 
er utarbeidet på bakgrunn av vår brede 
kunnskap om destinasjonene, og dekker 
alle de viktigste høydepunktene. Skulle 
du likevel ønske å gjøre justeringer er 
det bare å ta kontakt med oss, så hjelper 
vi deg gjerne med å skreddersy en  
uforglemmelig reise. Alle reiseforslagene 
kan utvides og forlenges.  

Om oss
Vi som jobber på Australiareiser har alle 
reist mye, studert eller jobbet i Australia 
og New Zealand, og vi reiser jevnlig 
ned for å kvalitetssikre produktene vi 
anbefaler. Vår styrke er personlig service 
og oppfølging, og vi ønsker å dele vår 
kunnskap og erfaring med deg – enten 
det er ditt første besøk eller du har vært 
på reisemålet flere ganger før. Vi skal 
gjøre turen din til noe helt spesielt! 

Besøk, ring eller send en e-post
Vi synes det er utrolig hyggelig å få 
besøk i Tollbugata 27 i Oslo. Men siden 
mange av våre kunder bor andre steder 
i Norge, snakker vi selvfølgelig også 
gjerne med deg på telefon og e-post. 
Om mulig foretrekker vi telefon fremfor 
e-post for å få en best mulig forståelse 
av hva kundene våre ønsker. 
 Hvis du ønsker at vi skal forberede 
oss litt før vi tar kontakt, kan du fylle ut 
et forespørselskjema som du finner  
på www.australiareiser.no, eller du  
kan sende oss en e-post til 
post@australiareiser.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kia ora & G’day mate!

Australia og New Zealand er to fantastisk 
spennende destinasjoner. Natur som 
tar pusten fra deg, opplevelser du  
aldri glemmer, et fascinerende dyreliv,  
spennende kultur, kulinariske høyde- 
punkter og mennesker som genuint 
ønsker deg velkommen. I begge land 
finnes det mye å se, mye å gjøre og mye 
å oppleve. Vi på Australiareiser har  
plukket frem våre favoritter, og  
alternativene er mange. Vil du ha en 
tradisjonell reise eller et eventyr? Luksus 
eller enklere standard? Alt bestilt og 
planlagt eller frihet til å improvisere? 
Uansett hva du søker - vi er her for å 
hjelpe deg med å planlegge drømme- 
reisen!

Prisguide

Vi har utviklet en ny måte å vise priser og standarder på som 
er enkle å forstå. Når du ser i katalogen vil du se  symboler 
på de fleste reiseforslag, hotell, dags- og flerdagsturer. Bruk 
dette som en guide for å se om det du ønsker å oppleve er i 
tråd med budsjettet ditt. 

Symbolene vises på to ulike måter:
• Kengurusymbolene ved reiseforslagene og hotellene  
 angir hotellstandarden.
• Kengurusymbolene på dags- og flerdagsturer angir 
 prisen du kan forvente å betale i lavsesong, ut fra skalaen 
 du ser under.  

Ta kontakt med våre reisekonsulenter for å få nøyaktig pris 
og tilgjengelighet på de datoene eller for den perioden du 
ønsker å besøke Australia og/eller New Zealand.
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Australia
Verdens minste kontinent eller jordens 
største øy? Uansett - Australia er et av 
verdens mest kontrastrike og fascinerende 
land, med tørre ørkener, frodige regn-
skoger, spennende storbyer og en unik 
dyreverden. Et land som geologisk sett 
er eldgammelt, men som nasjon kun 
er drøyt 200 år. Et land like stort som  
Europa eller USA, med så mange  
særpreg at det ikke kan beskrives i korte 
ordelag – det må rett og slett oppleves! 
 Australia har uendelig mye å by på. 
Her finnes moderne og travle storbyer 
som Sydney og Melbourne, kjempe- 
monolitten Uluru midt ute i ødemarken 
og det to tusen kilometer lange Great 
Barrier Reef med en utrolig korall-  
og fiskeverden. Videre har landet unike 
dyrearter som kenguru, koala, dingo, 
nebbdyr, pingviner og krokodiller, mange 
spennende nasjonalparker og verdens 
eldste sivilisasjon som strekker seg over 
50 000 år tilbake i tid. Dette er bare noe 
av alt det som kan oppleves på en reise 
til landet ”down under”, og du er garantert 
å komme hjem med minner som varer 
livet ut.

Ti ting du må få med deg:   
• Sydney, storbyen med en fantastisk 
 beliggenhet, operahus, et behagelig 
 klima, flotte strender og en utrolig 
 vakker havn.
• Great Barrier Reef, verdens største  
 korallrev med et utrolig variert  
 og fargerikt liv under vann.
• Daintree Rainforest og Cape Tribulation, 
 regnskogsområdet i nordøst med et 
 rikt utvalg av plante- og dyrearter og et 
 spektakulært landskap.
• Uluru, kjempemonolitten som kanskje 
 er Australias mest berømte landemerke 
 og de 36 små runde fjellene Kata Tjuta 
 like ved.

• Kakadu, en urørt villmark med  
 aboriginske klippemalerier og et yrende 
 fugle- og dyreliv.
• Melbourne, et sentrum for mote,  
 kultur, sport og industri.
• Great Ocean Road, kystveien langs 
 flotte surfestrender, skogkledde 
 fjellsider, dramatiske klipper og koselige 
 landsbyer.
• Kangaroo Island, hvor man nærmest 
 er garantert å få nærkontakt med ville 
 koalaer, kenguruer, pingviner og seler.
• Western Australia, Australias ”ville 
 vesten” med svære ørkener, endeløse 
 hvite strender og en rekke særpregede 
 fjellformasjoner.
• Tasmania, med alt fra grønne  
 regnskoger og høye fjell til kultivert 
 jordbrukslandskap og grønne enger.

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall mm 98 113 128 127 124 131 105 81 70 75 78 80

Average temperatures (˚C) are shown below

Adelaide

1566 Airlie Beach

1058 1231 Alice Springs

978 1499 270 Ayers Rock

1281 681 1924 1840 Brisbane

2548 2192 1437 1322 2691 Broome

2149 385 1509 1500 1136 2292 Cairns

761 1247 1782 1616 779 3006 1647 Canberra

523 1657 427 456 1495 1480 1658 1163 Coober Pedy

2008 1658 951 1197 2221 1200 1806 2492 1355 Darwin

461 1516 1527 1428 1055 3009 1923 423 975 2478 Melbourne

1699 2987 2360 1284 2888 1375 3756 2429 1563 2549 2160 Perth

883 1142 1903 1750 616 3085 1735 181 1296 2503 537 2550 Sydney

1933 170 1293 1367 920 2076 217 1430 1525 1590 1707 3540 1518 Townsville

Please note highways were used to calculate distances between major towns.

AUSTRALIAN WEATHER  

Distances in miles

DISTANCE CHART  

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

Reiseforslag - 15 dager:
Klassiske Australia - Sydney, Rock & Reef   

Australiareiser anbefaler:
Guidet sykkeltur i Sydney 

Opplev den aboriginske 
levemåten og få et innblikk
i deres kultur på denne 
spennende dagsturen. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Opplev den sjarmerende storbyen Sydney, den magiske solnedgangen 
over Ayers Rock og til slutt Port Douglas og Great Barrier Reef i 
tropiske Queensland.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 5 netter på hotell i Sydney
• Sydney Opera House omvisning 
• Sydney Harbor Cruise 
• 2 netter på hotell ved Ayers Rock 
• Ayers Rock og The Olgas guidet dagstur 
• 7 netter på hotell i Port Douglas 
• Transport t/r flyplass – Port Douglas 
• Dagstur til regnskogen Cape Tribulation 
• Dagstur til Great Barrier Reef  
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 27.200 kr

Australiareiser anbefaler:
Daintree Dreaming

Bli med andre tilreisende 
fra hele verden på en litt 
annerledes opplevelse i 
storbyen Sydney. Dette er en 
glimrende dagstur hvor du 
opplever Sydney på sykkel. 
Kontakt oss for priser
og reservasjon.

Turkode: 49523  

Standard:

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

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 49.500 kr

Standard:

Høydepunkter:   
• Sydney, Australias største by
• Tropiske Cairns
• Trinity Beach 
• Dagstur til Great Barrier Reef
• Daintree Rainforest
• Koselige Port Douglas og Four  
 Mile Beach

Reiseforslag - 14 dager:
Sydney og nordlige Queensland

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r  
 i økonomiklasse
• Fly Sydney – Cairns en vei
• 3 netter på hotell i Sydney
• 4 netter på hotell i Trinity Beach
• 2 netter på Silky Oaks i Daintree  
 Rainforest
• 4 netter på hotell i Port Douglas  
• Transfer fra flyplass til hotell  
 alle steder
• Utflukt til Great Barrier Reef
• Visum til Australia

Turkode: 49992

Australiareiser anbefaler:
Dykking

Kjent som byen i regnskogen. 
Hit går det tog, og turen går 
gjennom den frodige skogen. 
Fra Kuranda går det taubane 
over trekronene og med utsikt 
helt til havet. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Kuranda  & Rainforestation

Det kan knapt finnes et  
bedre sted å lære å dykke  
enn på Great Barrier Reef!  
Vi kan tilby dykkerkurs i 
mange kategorier og  
varianter. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Tilbring noen dager i livlige Sydney før du reiser videre til strender, 
blått hav og sol i nordlige Queensland. Inkludert er også 2 netter i  
regnskogen i Daintree.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 22.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 25.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 31.000 kr

Standard:

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Sydney, Australias største by
• Delfinene i Jervis Bay
• Pingvinene på Phillip Island
• Melbourne, kultur og shopping- 
 hovedstaden
• Great Ocean Road, vakker kystlinje  
 og unike klippeformasjoner
• Grampians, nasjonalparken med noe 
 for alle
• Kangaroo Island – et yrende dyreliv  
 i sjarmerende omgivelser
• Adelaide, den «lille» storbyen

Reiseforslag - 20 dager:
Kjør selv Sydney – Melbourne – Adelaide

Australiareiser anbefaler:
Sydney sightseeing

Med Echidna Walkabout
kommer du ut i den australske 
bushen og får oppleve koalaer,  
kenguruer, emuer og flere 
andre dyrearter på nært hold. 
Guidene er kunnskapsrike og 
lærer deltakerne om det  
fantastiske plante- og dyre-
livet i Australia. Kontakt oss 
for priser og reservasjon.

Kjør selv og opplev Australias unike dyreliv, fantastiske natur og livlige 
storbyer på en og samme tur. Verdens vakreste kystvei Great Ocean 
Road og Kangaroo Island er blant høydepunktene.  

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriksfly fra Adelaide  
 til Kangaroo Island t/r
• 3 netter på hotell i Sydney
• 14 netter på hotell mellom Sydney  
 og Adelaide
• 2 netter på hotell Kangaroo Island
• 16 dagers leiebil inkl. GPS  
 og beste forsikring  
• Detaljert kjør-selv program og kartbok  
• Visum til Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 29.900 kr

Australiareiser anbefaler:
Koalas and Kangaroos in the Wild

Halvdagstur i minibuss som 
tar dere til alle de kjente 
ikonene – helt ut til Bondi 
Beach. En fin måte å bli kjent 
med denne flotte storbyen på!  
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 49966  

Standard:

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

Standard:

Høydepunkter:   
• Sydney, Australias største by
• Blue Mountains National Park
• Vinsmaking i Hunter Valley
• Livet på Gold Coast
• Strendene i Noosa
• Whitsunday Islands
• Regnskogen
• Great Barrier Reef 

Reiseforslag - 17 dager:
Kjør selv Sydney – Brisbane – Cairns

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• 3 netter på hotell i Sydney
• 13 netter på hotell mellom Sydney 
 og Cairns
• 14 dagers leiebil inkl. GPS  
 og beste forsikring  
• Detaljert kjør-selv program og kartbok  
• Visum til Australia

Turkode: 49975

Australiareiser anbefaler:
Whitehaven Beach & Hamilton island 

Utvid turen og ta et par dager 
på Fraser Island. Verdens 
største sandøy har en unik 
flora og fauna, vakre innsjøer 
og mange spennende 
opplevelser. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Fraser Island 

Seil en hel dag på en  
katamaran i Whitsunday 
Islands. Whitehaven Beach 
er en av Australias vakreste 
strender, og Hamilton Island 
er den største av øyene i 
Whitsundays, med et variert 
dyreliv og mange opplevelser. 
Kontakt oss for priser  
og reservasjon.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 24.100 kr

Standard:

Kjør selv fra storbyen til revet. På veien fra Sydney til Cairns står 
opplevelsene i kø, fra Blue Mountains og vindistriktene i Hunter Valley 
til de hvite strendene i Whitsunday Islands.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 28.300 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 33.700 kr

Standard:

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Perth, vestkystens hovedstad
• Geraldton, berømt for sine villblomster
• Delfinene i Monkey Mia
• One Mile Jetty i Carnarvon
• Ningaloo Reef
• Port Hedland, gruveby i Pilbara-regionen
• Broome, kjent for sine fantastiske 
 strender – bl.a. 22km lange Cable Beach
• El Questro Station: en ”gård” på over 
 4000 kvadratkilometer
• Bungle Bungle Range
• Lake Argyle ved Kununurra
• Edith Falls utenfor Katherine
• Darwin, hovedstaden i Northern Territory

Reiseforslag - 26 dager:
Kjør selv Perth - Darwin

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• 2 netter på hotell i Perth
• 22 netter på hotell mellom Perth  
 og Darwin
• 1 natt på hotell i Darwin
• 24 dagers leiebil inkl. GPS  
 og beste forsikring  
• Detaljert kjør-selv program og kartbok  
• Visum til Australia

Turkode: 49988

Australiareiser anbefaler:
Rottnest Island 

Utvid turen for å oppleve 
Kakadu nasjonalpark.  
Området står på UNESCOs 
verdensarvliste, og i tillegg  
til spektakulære natur- 
opplevelser er den også rik på 
aboriginerkultur. Kontakt oss 
for priser og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Kakadu Nasjonalpark 

63 strender, fantastiske  
snorklemuligheter, masse 
historie og de morsomme 
«Quakkas» - en liten kenguru 
– gjør Rottnest til et spennende 
sted å besøke! Du tar ferge 
fra Perth eller Fremantle,  
og utforsker øya i buss eller 
på sykkel. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Vestkysten av Australia er både vill og vakker. Stopp for å se delfinene 
i Monkey Mia, snorkle på korallrevet Ningaloo Reef og opplev unike 
Bungle Bungle Range.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 37.900 kr

Standard:

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

Standard:

Høydepunkter:   
• Tropiske Darwin
• Kakadu National Park
• Katherine Gorge
• Alice Springs, den største byen  
 i “Red Centre”
• Uluru og Kings Canyon
• Coober Pedy, opalbyen under jorden
• Adelaide, den «lille» storbyen

Reiseforslag - 14 dager:
Darwin til Adelaide

Australiareiser anbefaler:
Wilpena Pound & Flinders Ranges

Kangaroo Island gir deg  
Australias natur- og dyreliv 
på sitt aller beste. Der finner 
man kenguruer, koalaer,  
wallabyer, pingviner, echidnaer 
og et yrende fugleliv, og du 
kan fly eller ta bil og ferge dit.
Kontakt oss for priser  
og reservasjon.

Kjør selv og kryss Australia fra nord til sør – på veien får du med deg 
noen av Australias største attraksjoner; nasjonalparken Kakadu, 
Ayers Rock/Uluru og Kings Canyon.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Leiebil i 12 dager
• 1 natt på hotell i Darwin
• 11 netter på hotell mellom Darwin  
 og Adelaide
• 1 natt på hotell i Adelaide
• Yellow Water Cruise i Kakadu 
• Nit Nit Dreaming Gorge Cultural 
 Cruise fra Katherine
• Visum til Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 28.000 kr

Australiareiser anbefaler:
Kangaroo Island 

En 30-minutters flyvning tar 
deg med over det fantastiske 
landskapet i Flinders Ranges.  
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 50049  

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 30.000 kr

Standard:

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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McLaren Vale

Grampians

Phillip Island
Great
Ocean
Road

Høydepunkter:   
• Adelaide 
• Dyrelivet på Kangaroo Island
• Vingårder i Barossa Valley
• Grampians National Park 
• Kjør fantastiske Great Ocean Road  
• Pingvinene på Phillip Island
• Tasmanias natur 
• Storbyen Melbourne

Reiseforslag - 20 dager:
Bobil i South Australia, Victoria og Tasmania  

Australiareiser anbefaler:
Helikoptertur over Great Ocean Road

En guidet halvdagstur der 
dere går gjennom Melbournes 
gater og arkader, og får ta 
del i noen av byens ”hem-
meligheter” – slike som det 
er lett å gå glipp av når man 
utforsker byen på egenhånd.
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Opplev dyrelivet på Kangaroo Island, vindistriktet Barossa Valley, 
spektakulære Great Ocean Road, pingvinene på Phillip Island,  
naturskjønne Tasmania og livlige Melbourne.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 2 netter på hotell i Adelaide 
• 10 dager med bobil fra Adelaide til 
 Melbourne inkl. utstyr og forsikringer
• 7 dager med bobil, rundreise  
 fra Hobart, Tasmania inkl. utstyr  
 og forsikringer
• 2 netter på hotell i Melbourne 
• Visum Australia

Australiareiser anbefaler:
Lanes & Arcades Tour Melbourne 

Bli med på helikoptertur 
over Port Campbell National 
Park og opplev den flotte 
kyststrekningen fra luften. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 50126

Reiseforslaget kan også gjøres i vanlig  
bil med overnatting på hoteller. Ta kontakt 
med oss for pris. 

Pris pr. person, når to reiser sammen:
2 personers bobil, fra 26.600 kr

Pris pr. person, når fire reiser sammen:
4 personers bobil, fra 20.100 kr

Pris pr. person, når seks reiser sammen:
6 personers bobil, fra 18.200 kr

Høydepunkter:   
• Darwin
• Kakadu National Park 
• Krokodillecruise
• Båttur i Katherine Gorge  
• Australia Zoo
• Badebyer på Sunshine Coast 
• Whitsunday Islands
• Great Barrier Reef
• Daintree og Cape Tribulation
• Port Douglas og Four Mile Beach
• Trinity Beach og Palm Cove

Reiseforslag - 20 dager:
Bobil i Northern Territory og Queensland   

Australiareiser anbefaler:
Cage of Death 

En dagstur til Great Barrier 
Reef er et «must» når man 
besøker Cairns-området.  
På turen er det mulighet for 
både å snorkle eller dykke. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Opplev dyrelivet og naturen i Kakadu National Park, aboriginerkultur, 
Katherine Gorge, Sunshine Coast, Whitsunday Islands, tropisk regn- 
skog og Great Barrier Reef.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 2 netter på hotell i Darwin 
• 5 dager med bobil, rundreise  
 fra Darwin inkl. utstyr og forsikringer
• 12 dager med bobil fra Brisbane  
 til Cairns inkl. utstyr og forsikringer 
• 3 netter på hotell i Cairns  
• Visum Australia

Australiareiser anbefaler:
Great Barrier Reef heldagstur

Dykk med en av verdens 
største saltvannskrokodiller 
på Crocosaurus Cove i Darwin. 
Bør bestilles i god tid. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Turkode: 50130

Reiseforslaget kan også gjøres i vanlig  
bil med overnatting på hoteller. Ta kontakt 
med oss for pris. 

Pris pr. person, når to reiser sammen:
2 personers bobil, fra 26.900 kr

Pris pr. person, når fire reiser sammen:
4 personers bobil, fra 20.900 kr

Pris på forespørsel – bobilpakker varierer 
mye med sesong.

Pris på forespørsel – bobilpakker varierer 
mye med sesong.

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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Fraser Island

Lamington National Park

Camping safari,
Standard:

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

Reiseforslag - 28 dager:
Guidet camping 4WD Outback Adventure og storbyer

Australiareiser anbefaler:
Kameltur på Cable Beach, Broome 

Bli med på helikoptertur over 
spektakulære Bungle Bungles  
i Purnululu National Park,  
Kimberleys. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Opplev Perth, fantastiske Cable Beach i Broome, sov under stjernene 
i nasjonalparkene Purnululu, Kakadu, Litchfield og Uluru-Kata Tjuta 
(Ayers Rock og The Olgas) og Sydney. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 2 netter på hotell i Perth 
• 3 netter på hotell i Broome 
• 9 dagers camping 4WD safari  
 mellom Broome og Darwin. 
 Inkluderer 8 netter i telt eller swag 
 (australsk sovepose), erfaren guide, 
 sightseeing og måltider. 
• 2 netter på hotell i Darwin 
• 10 dagers 4WD safari mellom 
 Darwin og Alice Springs. Inkluderer 
 6 netter i telt med seng, 3 netter  
 på hotell, erfaren guide, sightseeing 
 og måltider.
• 1 natt på hotell i Alice Springs 
• 3 netter på hotell i Sydney 
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 44.200 kr

Australiareiser anbefaler:
Helikoptertur over Bungle Bungles

Opplev den fantastiske 
solnedgangen over Cable 
Beach fra kamelryggen. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 49872

Reisen kan gjennomføres: april – oktober.

Høydepunkter:   
• Adelaide 
• Kangaroo Island  
• Melbourne 
• Lamington National Park 
• Fraser Island 
• Lake McKenzie, Fraser Island
• Det australske dyrelivet 
• Sydney

Reiseforslag - 16 dager:
Kangaroo Island, Fraser Island, Lamington NP og 3 byer  

Opplev Adelaide, dyrelivet på Kangaroo Island, Melbourne, regn- 
skogen i Lamington National Park, verdens største sandøy Fraser 
Island og Sydney.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 4 netter på hotell i Adelaide
• 2 dagers Kangaroo Island ”In Style”- 
 tur i liten gruppe. Inkluderer fly 
 Adelaide – KI t/r, 1 natt på ”home- 
 stead”, måltider og erfaren guide  
• 3 netter på hotell i Melbourne 
• 2 netter på O’Reilly’s Rainforest  
 Retreat inkl. transport, frokost  
 og guidet tur
• 2 netter på Kingfisher Bay Resort, 
 Fraser Island inkl. transport, frokost 
 og guidet tur
• 3 netter på hotell i Sydney 
• Visum Australia

Turkode: 49893

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 40.500 kr

Australiareiser anbefaler:
Vintur til Barossa Valley 

Spis middag ombord på 
Colonial Tramcar. Denne 
trikken som er omgjort til en 
restaurant, tar deg på en tur 
rundt Melbourne samtidig 
som du spiser en god middag. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Colonial Tramcar Restaurant

”Best of Barossa”-turen 
besøker små eksklusive 
vingårder og du prøvesmaker 
noe av den beste vinen som 
produseres i Australia. Man 
reiser med en liten gruppe 
på mellom 2 og 5 personer. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Standard:

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Darwin 
• Kakadu National Park
• Litchfield National Park 
• Togtur med ”The Ghan”
• Alice Springs 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, The Olgas
• Barbeque under stjernene 
• Sydney
• Great Barrier Reef 
• Coral Princess Cruises

Reiseforslag - 18 dager:
Outback Eventyr, Sydney og Great Barrier Reef Cruise 

Australiareiser anbefaler:
Sunset Cruise i Darwin 

Et stykke nord for Sydney 
ligger Hunter Valley. Dalen 
er det eldste vindistriktet i 
Australia, og noen av de beste 
vinene i verden produseres 
her. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Opplev Darwin, nasjonalparkene Kakadu og Litchfield, togtur med  
legendariske ”The Ghan”, magiske Ayers Rock og Kings Canyon, Sydney 
og avslutt med et 3-netters cruise med Coral Princess Cruises.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 3 netter på hotell i Darwin 
• 3 dagers AAT Kings guidet tur Kakadu 
 & Litchfield National Parks 
• Tog ”The Ghan” Darwin-Alice Springs
• 1 natt på hotell i Alice Springs 
• 4 dagers AAT Kings guidet tur  
 Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon
• 1 natt på hotell Ayers Rock Resort  
• 3 netter på hotell i Sydney 
• 3 netters Cruise med Coral Princess 
 Cruises  
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 53.500 kr

Australiareiser anbefaler:
Vintur til Hunter Valley

Høydepunktet på båtturen 
er den spektakulære 
solnedgangen som Darwin er 
så berømt for. Nyt en middag 
og et glass vin om bord på 
båten. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 49912 

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 60.000 kr

Standard:

Høydepunkter:   
• Melbourne
• Alice Springs 
• Solnedgang Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, The Olgas 
• Aboriginerkunst og -kultur
• Great Barrier Reef dagscruise  
• Sydney 
• Besøk på berømte Bondi Beach 

Reiseforslag - 13 dager:
Australias høydepunkter. Guidet rundreise gjennom fire delstater

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 3 netter på hotell i Melbourne 
 inkl. frokost 
• Melbourne sightseeing
• 1 natt på hotell i Alice Springs
 inkl. frokost
• Alice Springs sightseeing
• 2 netter på hotell Ayers Rock Resort 
 inkl. frokost
• Ayers Rock og The Olgas sightseeing 
• 3 netter på hotell i Cairns inkl. frokost
• Dagstur til Great Barrier Reef 
• 3 netter på hotell i Sydney 
• Sydney sightseeing inkl. Sydney Opera 
 House og havnecruise 
• Visum Australia

Turkode: 49940

Australiareiser anbefaler:
Scenic flytur over Ayers Rock

Busstur langs Victorias 
berømte Great Ocean Road. 
Opplev blant annet mono- 
littene De tolv apostlene. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Great Ocean Road dagstur fra Melbourne

Opplev Uluru, Ayers Rock  
og den spektakulære røde  
ørkenen fra luften. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 42.000 kr

Standard:

Opplev noe av det beste Australia har å by på sammen med australsk 
reiseleder. Fascinerende storbyer, røde ørkenlandskap og det 
fantastiske korallrevet.

Kontakt oss for avreisedatoer.

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Perth, verdens mest isolerte storby
• Bo på vingård i Margaret River
• Adelaide, den «lille» storbyen
• Vinområdet Barossa Valley  
• Restaurant Appellation, The Louise 
• Melbourne, kultur og shopping- 
 hovedstaden
• Lake House Restaurant 
• Sydney, Australias største by

Reiseforslag - 18 dager:
Eksklusiv rundreise med fokus på mat og vin

Australiareiser anbefaler:
Sydney Harbour Luxury Sailing 

Ved soloppgang svever du 
over Melbourne og har den 
beste utsikten du kan 
forestille deg. Avsluttes med 
champagnefrokost. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Luksuriøse hoteller og eksklusive lodges i de beste vinområdene  
i Australia i tillegg til flotte storbyer. Opplev også to av de mest  
anerkjente gourmetrestaurantene i Australia.     

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 2 netter på Pan Pacific Perth  
• 4 dagers billeie fra Perth 
• 3 netter på Cape Lodge,  
 Margaret River 
• 2 netter på Intercontinental Adelaide
• 3 dagers billeie fra Adelaide
• 3 netter på The Louise, Barossa Valley 
• 3 netter på Intercontinental  
 Melbourne the Rialto
• 3 dagers billeie fra Melbourne 
• 2 netter på The Lake House, Victoria  
• 3 netter på Four Seasons Hotel Sydney
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 37.900 kr

Australiareiser anbefaler:
Melbourne soloppgang med varmluftsballong

Opplev Sydneys skjønnhet 
og det vakre havneområdet 
ombord på en yacht.
Kontakt oss for priser
og reservasjon.

Turkode: 49946 

Standard:

Høydepunkter:   
• Southern Ocean Lodge, 
 Kangaroo Island
• Dyrelivet og naturen  
 på Kangaroo Island   
• Longitude 131, luksustelt med utsikt 
 over Uluru 
• Eksklusive utflukter til Uluru  
 og Kata Tjuta
• Park Hyatt Sydney, beste beliggenhet  
 i Sydney
• Opplev Sydney Opera House
• Qualia, toppklasse på Hamilton Island,  
 Whitsundays   
• One&Only Hayman Island,  
 et luksuriøst strandresort

Reiseforslag - 14 dager:
Det eksklusive Australia – det aller beste

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 3 netter på Southern Ocean Lodge, 
 Kangaroo Island inkl. full pensjon  
 og utflukter 
• 3 netter på Longitude 131  
 Uluru, Ayers Rock inkl. full pensjon  
 og utflukter
• 3 netter på Park Hyatt Sydney  
 inkl. frokost 
• 3 netter på Qualia, Hamilton Island 
 inkl. frokost 
• 3 netter på One&Only Hayman Island 
 inkl. frokost
• All transport 
• Visum Australia

Turkode: 49986

Australiareiser anbefaler:
Table 131 på Longitude 131, Uluru

På Qualia kan du bli med på 
en halvdagstur i skjærgårds-
jeep rundt Whitsundays 
øyene. Høydepunktet er 
Whitehaven Beach som 
flere ganger er kåret til en 
av verdens beste strender.  
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Whitehaven Wonder

Table 131 er en uforglemmelig 
middagsopplevelse som man 
bør unne seg selv. Middagen 
foregår utendørs under den 
fantastiske stjernehimmelen. 
Det er nødvendig å bestille 
bord hjemme ifra. Kontakt oss 
for priser og reservasjon.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 85.000 kr

Standard:

Dette reiseforslaget består av noen av de flotteste og mest eksklusive 
resortene i Australia. Standard, service og beliggenhet er i en klasse 
for seg selv. 

Reiseforslag - Australia Australia - Reiseforslag
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CAIRNS

DARWIN Townsville

Silky Oaks

Lizard Island

Høydepunkter:   
• Opplev ”Wild Bush Luxury”  
 på Bamurru Plains 
• Luftbåtsafari på elvedeltaet  
 Mary River  
• Sydney, regnet som en av verdens 
 vakreste byer 
• Daintree, verdens eldste regnskog
• Unik flora og fauna 
• Lizard Island, drømmeøya  
 på Great Barrier Reef 

Reiseforslag - 15 dager:
Australia luksus – Natur, by og strand

Australiareiser anbefaler:
Sydney Opera House

Bli med på en 30 minutters 
spektakulær flytur med sjøfly 
over Sydney.  Fra luften har 
man panoramautsikt over  
den flotte kyststrekningen  
og de mange kjente strendene 
som Bondi og Manly Beach.  
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Den ultimate luksusreisen – store naturopplevelser i det tropiske 
Australia samt et opphold i vakre Sydney. Turen avsluttes på Lizard 
Island, selve juvelen blant øyene på Great Barrier Reef.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia t/r i økonomiklasse
• Innenriks fly  
• 2 netter på Elan Soho Suites, Darwin  
• 3 netter på Bamurru Plains inkl. full 
 pensjon med åpen bar og utflukter
• Transport med fly Darwin – Bamurru 
 Plains t/r 
• 3 netter på Pullman Quay Grand 
 Sydney Harbour inkl. frokost 
• 3 netter på Silky Oaks Lodge,  
 Daintree inkl. frokost  
• 3 netter på Lizard Island Resort  
 inkl. full pensjon og aktiviteter 
• Transport med fly Cairns – Lizard 
 Island t/r 
• Transport til hoteller og flyplasser 
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 63.000 kr

Australiareiser anbefaler:
Sydneys hemmeligheter med sjøfly

Opplev Australias berømte 
Sydney Opera House på en 
guidet rundtur. Vi hjelper også 
gjerne med billetter til en 
forestilling i dette særpregede 
bygget. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 49959

Standard:

Reisen kan gjennomføres: mai – oktober.
Kontakt oss for pris på Business Class.

Høydepunkter:   
• Auckland, New Zealands største by
• Den vakre øygruppen Bay of Islands
• Hot Water Beach, Coromandel 
• Rotorua, maorihovedstaden  
• Wellington, New Zealands hovedstad 
• Togreisen Coastal Pacific (okt-apr)
• Togreisen TranzAlpine
• De enorme isbreene  Franz Josef og Fox  
• Queenstown, verdens adrenalin-  
 hovedstad 
• Milford Sound i Fiordland

Reiseforslag - 22 dager:
Kjør selv – Den store New Zealand-turen  

Kjør selv og opplev Nordøya, med sine store byer, vulkanske områder, 
flotte strender og vakre nasjonalparker. På Sørøya står opplevelsene 
i kø, vakre togturer, isbreer og båttur på Milford Sound.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• 21 netter på hotell 
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring  
• Guidet bysightseeing i Auckland 
• Båttur «Hole in the Rock Dolphin Tour»
• Ferge Wellington – Picton  
• Coastal Pacific-tog Picton –   
 Christchurch (okt-apr)
• TranzAlpine-tog Christchurch –  
 Greymouth
• Guidet gåtur ved Franz Josef-isbreen
• Elvetur med jet båt på Dart River
• Milford Sound cruise, Fiordland
• Detaljert kjør-selv program og kartbok 

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

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 41.000 kr

Standard:

Australiareiser anbefaler:
Maori Hangi og konsert

Strikkhopping er aktiviteten 
som har gjort Queenstown 
kjent som verdens adrenalin- 
hovedstad. 20 minutter 
utenfor byen ligger Kawarau 
Bungy Centre, og dette er 
det opprinnelige stedet for 
strikkhopping i New Zealand. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Bungy Jumping

I byen Rotorua kan du oppleve 
en tradisjonell maori-kveld 
med kulturinnslag. Kvelden 
avsluttes med en middag som 
er laget på tradisjonell måte 
på varme stener og under 
jorden. Kontakt oss for priser  
og reservasjon.

Turkode: 50012

Reiseforslaget kan også gjøres med buss. 
Ta kontakt med oss for pris.

Reiseforslag - Australia New Zealand - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Waitamo Glowworm caves
• Te Puia – kunst- og håndverksenter
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park
• Agrodome Sheep Show
• Maori Hangi middag og show
• Togreisen TranzAlpine
• Dart River Wilderness Safari
• Milford Sound Cruise
• Opplev Invercargill tur

Reiseforslag - 15 dager:
Simply the best – New Zealand

Australiareiser anbefaler:
Auckland highlights 

Du kan forlenge ferien med 
noen dager på en vakker 
stillehavsøy! Rarotonga er 
4 timer i fly fra Auckland. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Du kjører selv, og i løpet av 15 dager opplever du mange av New 
Zealands største attraksjoner, fra geysirer og glow worms i nord til 
fjorder og fjell i sør.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring  
• 14 netter på hotell
• Ferge mellom Nord- og Sørøya
• Tog mellom Picton og Christchurch
• Maori Hangi middag og show
• TranzAlpine-toget Christchurch –  
 Greymouth
• Dart river jet boat
• Milford Sound cruise 
• Waitamo Glowworm caves
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 32.500 kr

Australiareiser anbefaler:
Cook Islands 

Bli bedre kjent med Auckland. 
En halvdags bysightseeing tar 
deg med til byens attraksjoner 
og du kan inkludere et havne-
cruise. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 50030 

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 36.000 kr

Standard:

Høydepunkter:   
• Auckland, City of Sails 
• Waitomo Glowworm Caves 
• Wellington bysightseeing 
• Franz Josef isbreen 
• Mount Cook 
• Queenstown 
• Milford Sound Cruise i Fiordland 
• Det berømte TranzAlpine-toget

Reiseforslag - 15 dager:
New Zealands høydepunkter. Guidet rundreise på Nord- og Sørøya

Opplev noe av det beste New Zealand har å by på sammen med New 
Zealandsk reiseleder. Et høydepunkt er togturen med det berømte 
TranzAlpine-toget. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• 14 netter på hotell inkl. frokost
• 15 dagers sightseeing med erfaren 
 New Zealandsk guide 
• 11 middager 
• Transport fra og til flyplasser 
• Milford Sound Cruise 
• Cruise med TSS Earnslaw
• Waitomo Caves

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 47.000 kr

Standard:

Australiareiser anbefaler:
Scenic flytur over Franz Josef Glazier

Spektakulær helikoptertur 
over vulkankrateret til Mt. 
Tarawera samt Whakarewarewa 
og Rotorua. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Helikoptertur over vulkanen Mt. Tarawera

Opplev isbreene Franz Josef 
og Fox fra luften, samt Mount 
Cook, New Zealands høyeste 
fjell. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Turkode: 50079

Kontakt oss for avreisedatoer.

Reiseforslag - New Zealand New Zealand - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Overnattinger på lodges og B&Bs 
• Twilight Encounter Tour
• Rainbow Springs Wildlife Park  
 & Kiwi Encounter
• Overnatting 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 overnatting

Reiseforslag - 22 dager:
Feathers & Footprints

Turkode: 49975

Langs ruten opplever du noen av New Zealands mest majestetiske 
naturattraksjoner og unike dyrearter. Se etter det nasjonale ikonet 
kiwifuglen. Overnattinger er på små 5* boutique lodges og B&Bs. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring  
• 21 netter på lodges og B&Bs  
 inkl. frokost og 4 middager 
• Ferge mellom Nord- og Sørøya
• Ferge t/r Stewart Island
• Twilight Encouter tour
• Rainbow Springs Wildlife Park  
 & Kiwi Encounter
• Overnatting på Kapiti Island
• Kveldstur til Oamaru Blue Penguin 
 Colony
• Halvdagstur på Otago halvøya
• Doubtful Sound Cruise med overnatting 
 (sommer)

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 59.000 kr

Standard:

Australiareiser anbefaler:
Tiritiri Matangi Island 

Et stykke sør for Auckland 
kan man besøke Waitomo- 
grottene. Turen er todelt, 
hvor Ruakuri-grottene har 
fossefall, fossiler og maori- 
historie, og Waitomo er kjent 
for sine «glow worms» 
og dryppsteinsformasjoner. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Waitomo Caves 

En katamaran tar deg  fra 
Auckland til øya som er et av 
verdens beste steder for vern 
av dyre- og planteliv. På en 
guidet tur kan du se noen av 
NZs mest utryddingstruede 
dyre- og fuglearter. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Turkode: 50030

Høydepunkter:   
• Overnattinger på 4* lodges og B&Bs 
• 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

Reiseforslag - 18 dager:
På leit etter Midgard

Australiareiser anbefaler:
Fox Trot halvdags isbre-vandring 

Bli med på en halvdags flytur 
til noen av de avsidesliggende 
og naturskjønne områdene, 
kjent fra filmene. Kontakt oss 
for priser og reservasjon.

Gjenopplev JRR Tolkiens verden av frodige lavland, dype bortgjemte 
daler og mystiske fjell. På vei gjennom New Zealands varierte natur 
besøker du Hobbiton og kjente locations.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring  
• 17 netter på lodges og B&Bs  
 inkl. frokost
• Ferge mellom Nord- og Sørøya
• Besøk på Hobbiton filmsettet
• Middle Earth Filming Locations Tour, 
 Wellington
• Jet Boat and Walk, Wanaka
• Tur til filmsett, Queenstown
• Lord of the Rings Edoras Tour, 
 Christchurch

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 44.500 kr

Australiareiser anbefaler:
LOTR fra luften 

Turen starter langs elven, 
før du klatrer opp trinnene 
som guidene har laget, 
mellom bresprekker og 
iskanter. Fra toppen av 
isbreen har du fantastisk 
utsikt. Utstyr og guide er 
inkludert. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Turkode: 50037

Standard:
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Høydepunkter:   
• Overnattinger på 5* lodges 
• Volcanic Hills Wine Tour, 
 Wine & Tasting Platter 
• Wharekauhau Farm Tour 
• Geysirene i Rotorua 
• Greenshell Mussel Cruise 
 (kun sommer)
• Kaikouras dramatiske kystlinje
• Vinregionen Marlborough

Reiseforslag - 12 dager:
Gourmet Food & Wine 

På denne turen kjører du selv gjennom New Zealands klassiske «wine 
trail» og bor på noen av landets flotteste lodger. Turen kan gjerne utvides 
eller kombineres med andre destinasjoner i Australia og Stillehavet.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring  
• 11 netter på lodges inkludert frokost 
 og 5 middager
• Ferge mellom Nord- og Sørøya
• Volcanic Hills Wine Tour,  
 Wine & Tasting Platter
• Wharekauhau Farm Tour
• Greenshell Mussel Cruise

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 54.500 kr

Standard:

Australiareiser anbefaler:
Fiordland National Park 

Kombiner reisen med stopp 
i Australia for å smake flere 
viner fra ‘den nye verden’  
– Hunter, Barossa og Yarra 
Valleys er alle innen 
rekkevidde. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Viner fra “den nye verden”  

Utvid reisen med et par dager 
for å besøke New Zealands 
berømte fjorder! Disse 14 
fjordene, beliggende sørvest 
på Sørøya, er varierte både i 
natur- og dyreliv. Kontakt oss 
for priser og reservasjon.

Turkode: 50064

Høydepunkter:   
• Auckland, New Zealands største by
• Agrodome Sheep Show
• Opplevelser i Rotorua
• Cruise i Milford Sound
• Franz Josef-isbreen
• Queenstown, adrenalinhovedstaden

Reiseforslag - 20 dager:
New Zealand rundreise med bobil  

Australiareiser anbefaler:
Bay of Islands 

Hobsyssel, Lommekroken og 
Den Grønne drage – bli med 
på en guidet locations tur til 
Hobbiton, ved byen Matamata 
på Nordøya. Et must for alle 
filmfans! Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Bobil og New Zealand passer godt sammen. På 20 dager får man med 
seg fantastiske opplevelser både på Nordøya og Sørøya, inkludert  
Rotorua, Queenstown og nasjonalparken Fiordland.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand t/r  
 i økonomiklasse
• Transfer ved ankomst og avreise
• Ferge fra Wellington til Picton
• 18 dagers bobilleie med full forsikring
• 2 netter på hotell ved flyplassen 
• 2 netter overnatting på motell 
• 15 netter forhåndsbestilt plass  
 med strøm på Holiday Parks
• Agrodome Sheep Show, Te Puia, 
 Rainbow Springs, Skyline Gondola and 
 Polynesian Spa Admission i Rotorua
• Milford Sound Guided Nature Cruise

Pris pr. person, når to reiser sammen: 
Avreise i mars, fra 39.600 kr

Australiareiser anbefaler:
Hobbiton

Pittoreske strender og masse 
aktiviteter er typisk for Bay
of Islands. Disse 144 øyene 
liggger ca 3 timer med bil
nord for Auckland, og det går 
ferge til flere av de. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Turkode: 50069

Leie sykkel – det er mulig å leie  
sykler for å ha med på hele turen.  
Spør oss når du bestiller!

Pris på forespørsel – bobilpakker 
varierer mye med sesong.

Pris pr. person, når fire reiser sammen: 
Avreise i mars, fra 31.600 kr

Reiseforslag - New Zealand New Zealand - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Auckland, City of Sails 
• Rotorua, maorihovedstaden 
• Lake Wakatipu, Queenstown
• Milford Sound, Fiordland 
• Moorea, sydhavsparadis  
• Bora Bora-lagunen 
• Los Angeles

Reiseforslag - 17 dager:
New Zealand – Moorea – Bora Bora – L.A.

Opplev høydepunktene på både Nord- og Sørøya på New Zealand. 
Deretter paradisøyene Moorea og Bora Bora i Fransk Polynesia 
før turen avsluttes med Los Angeles sine mange attraksjoner. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – New Zealand  – Tahiti  –  
 L.A. – Oslo i økonomiklasse
• Innenriks fly 
• 7 netter på hotell på New Zealand
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring  
• Milford Sound-cruise
• 3 netter på hotell på Moorea  
 inkl. frokost 
• 4 netter på hotell på Bora Bora 
 inkl. frokost
• 2 netter på hotell i Los Angeles 

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 40.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 49.000 kr

Standard:

Australiareiser anbefaler:
Aito 4 Wheel-Drive Safari Tour Moorea

Se hai og rokker og bli med 
på snorkling i lagunen før det 
serveres lunsj med lokale 
spesialiteter på Motu Tapu. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
 Shark & Ray Lagoon Safari Bora Bora

Bli med på en safaritur til 
hjertet av Moorea i en 4WD. 
Turen inkluderer besøk på 
lokale plantasjer, Mooreas 
landbruksskole, en hellig 
plass og Belvedere, et utsikts- 
punkt med fantastisk utsikt 
over Cook og Opunohu bays. 
Kontakt oss for priser  
og reservasjon.

Turkode: 50018

Reiseforslaget kan også gjøres med buss. 
Ta kontakt med oss for pris.

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 62.000 kr

Standard:

Høydepunkter:   
• Sydhavsparadiset Rarotonga
• Aitutaki, med en av verdens vakreste 
 laguner
• Lagunecruise på Aitutaki
• Auckland, City of Sails
• Waitomo Glowworm Caves
• Rotorua, geysirer og kokende gjørme
• Te Puia, Maori Arts & Crafts Institute
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park
• Wellington, New Zealands hovedstad
• Agrodome Sheep Show
• Maori Hangi Dinner & Concert

Reiseforslag - 22 dager:
Kombinasjon Cook Islands og New Zealand

Australiareiser anbefaler:
Havfiske på Rarotonga

Fra Napier kan man bli med 
på en heldagsreise inn i  
maoriverdenen, lære om deres 
historie, tradisjoner og høre en 
maorielder (en av stammens 
eldre og respekterte) fortelle 
om sitt liv og hva som er viktig 
for henne. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Denne reisen kombinerer en aktiv ferie med leiebil på New Zealand, 
og deilig avslapping på Cook Islands. Blant opplevelsene er maori- 
kultur, fantastisk natur, vakre solnedganger og kritthvite strender.

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – LA – Cook Islands –  
 New Zealand – Oslo i økonomiklasse
• 7 netter på hotell på Rarotonga  
 inkl. frokost 
• 5 netter på hotell på Aitutaki  
 inkl. frokost 
• Fly Rarotonga – Aitutaki t/r
• Lagooncruise på Aitutaki
• 7 netter på hotell på New Zealand
• Leiebil inkl. GPS og beste forsikring 

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 40.000 kr

Australiareiser anbefaler:
Et dypdykk i maorikultur

Jakt på storfisken i Stille-
havet! Bli med den 40 fot 
store fiskebåten Akura ut på 
dagstur, og se etter tunfisk, 
seilfisk og gullmakrell.  
En dyktig kaptein sørger for 
en dag full av opplevelser  
på havet. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Turkode: 50112

Standard:

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

Standard:

Spør oss om stopover i Los Angeles 
på veien ut eller hjem!

Reiseforslag - Kombinasjon Kombinasjon - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Koalaer og kenguruer 
• Melbourne, kultur og shopping- 
 hovedstaden
• Sydney, regnet som en av verdens 
 vakreste byer 
• Guidet sykkeltur over Sydney  
 Harbour Bridge
• Perfekte strender på Yasawa  
 Islands, Fiji
• Kava-seremoni i en Fiji landsby

Reiseforslag - 17 dager:
Australia – Fiji – Hong Kong 

Australiareiser anbefaler:
Bondi Surf Experience

Opplev hvordan de lokale  
fijianerne lever. Besøk en  
lokal kirke og skole, og få et 
innblikk i hverdagen. Høyde- 
punktet er en tradisjonell 
kava-seremoni med landsby- 
høvdingen. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Populær kombinasjon med en smak av Australia. Bli kjent med  
Melbourne og Sydney inkludert 3 anbefalte turer samt en Fiji favoritt. 
Avslutt med 2 dager i spennende Hong Kong. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Australia – Fiji – Hong Kong
 – Oslo i økonomiklasse
• Innenriks fly  
• 4 netter på hotell i Melbourne 
• Melbourne sightseeing Lanes  
 and Arcades Tour
• Dagstur - Koalas and Kangaroos  
 in the Wild 
• 4 netter på hotell i Sydney 
• Sykkeltur, Sydney Harbour Bridge Ride
• 1 natt på hotell i Nadi, Fiji  
• 5 netter på hotell i Yasawa Islands, Fiji
• Transport med buss og båt på Fiji 
• 2 netter på hotell i Hong Kong 
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 31.000 kr

Australiareiser anbefaler:
Besøk en lokal landsby på Fiji

Lær å surfe på et to-timers 
innføringskurs. Kurset starter 
på stranden ved Bondi Beach 
hvor du vil lære de grunn- 
leggende teknikkene og kan 
bygge opp selvtilliten før  
du fortsetter på egenhånd.  
Kontakt oss for priser  
og reservasjon.

Turkode: 50005

Standard:

Høydepunkter:   
• Four Mile Beach, Port Douglas
• Great Barrier Reef 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, The Olgas
• Port Douglas 
• Great Barrier Reef 
• Sydney Opera House 
• Eventyr i bobil på New Zealand

Reiseforslag - 21 dager:
Sydney, Rock & Reef og New Zealand   

Opplev ikonene Sydneys operahus, den hellige steinen Ayers Rock, 
verdens største korallrev Great Barrier Reef og avslutt med frihet i 
bobil på naturskjønne New Zealand. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Cairns – Ayers Rock  –  
 Sydney – Auckland – Oslo  
 i økonomiklasse 
• 4 netter på hotell i Port Douglas 
• Transport t/r flyplass – Port Douglas 
• Dagstur til Great Barrier Reef  
• 2 netter på hotell ved Ayers Rock 
• Ayers Rock og The Olgas  
 guidet dagstur 
• 3 netter på hotell i Sydney
• Visum Australia
• 12 dagers bobilleie med full forsikring 
 på New Zealand

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 32.500 kr

Standard:

Australiareiser anbefaler:
Dinner Cruise i Sydney

Ta ferge fra Auckland til 
naturskjønne Waiheke Island, 
en øy med et eventyrlig 
planteliv, et rikt fugleliv og 
praktfulle strender. 
Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Waiheke Island Explorer

Vi anbefaler et middags- 
cruise med Captain Cook,  
hvor man får servert de 
lekreste måltider og med en 
førsteklasses service. I løpet 
av et par timer vil dere se de 
viktigste attraksjoner langs 
sjøsiden. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Turkode: 50117

Reiseforslag - Kombinasjon Kombinasjon - Reiseforslag
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Høydepunkter:   
• Pulserende Tokyo 
• Kjenn på friheten i bobil  
 på New Zealand
• Sydney, regnet som en av verdens 
 vakreste byer 
• Aitutaki-lagunen, Cook Islands
• Stillehavskulturen på Cook Islands  
• L.A., California

Reiseforslag - 25 dager:
Tokyo – New Zealand – Sydney – Cook Islands – L.A.  

Australiareiser anbefaler:
Maui Winery Havens

Bli med Pa på en 4 timers 
vandretur gjennom Rarotongas 
indre, og lær om hvordan  
innbyggerne utnyttet plantene 
til medisin og mat. Dette 
er turen for de som søker 
mer enn bare sol og badeliv. 
Transfer til/fra hotell og en 
lett lunsj er inkludert. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Reis jorden rundt og opplev det beste fra flere verdener. Fascinerende 
Tokyo, bobileventyr på New Zealand, den vakre storbyen Sydney, 
stillehavsparadiset Cook Islands og til slutt filmbyen Los Angeles. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Tokyo – Auckland –  
 Sydney – Rarotonga – L.A. – Oslo  
 i økonomiklasse
• Innenriks fly Cook Islands  
• 3 netter på hotell i Tokyo 
• 10 dagers bobilleie med full forsikring
• 3 netter på hotell i Sydney 
• 4 netter på hotell på Rarotonga,  
 Cook Islands      
• 3 netter på hotell på Aitutaki,  
 Cook Islands   
• Transport på Cook Islands
• 2 netter på hotell i Los Angeles  
• Visum Australia

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Fra 42.000 kr

Australiareiser anbefaler:
Pa’s Cross Island Trek

Overnatt med bobil på en 
vingård på New Zealand. 
Oppholdet inkluderer en 
kurv med friske lokale 
råvarer samt en flaske vin. 
Vi kan blant annet anbefale 
vingården Mercury Bay Estate 
som ligger vakkert til på  
Coromandel-halvøya. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Turkode: 50116

Standard:

Høydepunkter:   
• 13 dagers cruise fra Sydney til Sydney 
• Sydney, Australias største by
• Operahuset i Sydney
• Auckland, City of Sails
• Christchurch, the Garden city
• Dunedin, New Zealands eldste by
• Fiordland National Park
• Bay of Islands, kjent for sine  
 vakre strender
• Wellington, New Zealands hovedstad
• Napier, the Art Deco city

Reiseforslag - 18 dager:
Cruise rundt New Zealand og opphold i Sydney  

Cruiset starter og stopper i Sydney, og er innom en rekke spennende 
byer og fascinerende områder – bl.a. Auckland, Christchurch, Dunedin 
og nasjonalparken Fiordland. 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Fly Oslo – Sydney – Oslo  
 i økonomiklasse 
• 13 dager på cruise med Princess 
 Cruises inkl. måltider
• 5 netter på hotell i Sydney
• Visum til Australia

Australiareiser anbefaler:
En kveld i Operaen  

Det er mulig å kombinere 
denne reisen med en uke 
på Fiji før dere reiser hjem. 
Fiji er et stillehavsparadis, 
med mange øyer å velge 
mellom. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Australiareiser anbefaler:
Kombiner med Fiji 

Vi kan hjelpe dere med 
billetter til operaen i Sydney, 
hvor de har mange ulike 
produksjoner i løpet av et år. 
Kontakt oss for program 
og priser.

Kombinasjon - Reiseforslag

Turkode: 50121

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Innvendig lugar, fra 26.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Utvendig lugar, fra 29.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Balkong lugar, fra 40.500 kr

Standard:

Pris pr. person, når to reiser sammen:
Minisuite, fra 62.000 kr

Standard:

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

CHRISTCHURCH

TONWELLING

Napier

Tauranga

Dunedin

Fiordland 
National Park

AUCKLAND

Bay of Islands
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Hay

Mildura

Wagga 
Wagga

Coffs Harbour

Byron Bay

Blue Mountains

Thredbo

VICTORIA

DARWIN
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SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART

BRISBANE

CAIRNS

Port Macquarie
Port Stephens

Hunter Valley

New South Wales
New South Wales kan by på mye mer  
enn storbyen Sydney. Et par timers 
kjøring mot vest ligger den vakre, 
skogkledde fjellkjeden Blue Mountains, 
og vest for den igjen ligger New South 
Wales’ outback, med gruve- og kunstner- 
byen Broken Hill. I nord ligger høylandet 
New England, og store saue- og korn- 
gårder er spredd rundt i hele delstaten. 
Mest populær er nok likevel den lange 
kystlinjen, med en rekke små feriebyer 
med kilometerlange sandstrender og 
store surfebølger. 

Sydney
Sydney er Australias største by med over 
4 millioner innbyggere. Få byer har en 
så gunstig beliggenhet, et så behagelig 
klima og så mange strender som Sydney. 
Førsteinntrykket er spektakulært, enten 
man fra flyvinduet ser byen bre seg ut 
omkring Port Jackson med Blue  
Mountains i det fjerne, eller om man 
kommer sjøveien inn i havnen, der 
operaens hvite takflater går i ett med 
lystbåtenes seil.

Blue Mountains
Blue Mountains er fjellkjeden som ligger 
vest for Sydney. Bortsett fra noen få 
nakne klipper er Blue Mountains dekket 
av skog. At de ikke heter de “grønne fjell” 
skyldes at oljen i eukalyptustrærne gir 
fjellsiden et blålig skjær, samtidig som 
solen får oljen til å fordampe i en blålig 
dis. På våre guidede turer til området er 
du nesten garantert å få oppleve noe av 
dyrelivet, blant annet ville kenguruer.

Fem ting du må få med deg:   
• Sydney, storbyen med en fantastisk 
 beliggenhet, et behagelig klima, flotte 
 strender og en utrolig vakker havn.
• Blue Mountains, en skogkledd fjellkjede 
 like vest for Sydney med klippe- 
 formasjonen De tre søstre.
• Hunter Valley, det eldste vindistriktet  
 i Australia og et populært rekreasjons- 
 område like nord for Sydney.
• Port Stephens, en liten landsby omgitt 
 av flotte sandstrender og et rikt  
 marint dyreliv.
• Byron Bay, en kystperle med vakre 
 strender og et mekka for surfing.

New South Wales - AustraliaAustralia - New South Wales
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Sydneys tilbakelente livsstil og byens 
tiltrekkende utseende gjør den til en av 
verdens beste byer å besøke og å bo i. 
Innbyggerne, Sydneysiders, er vennlige 
og energiske og vet å sette pris på alle 
byens tilbud. Selv om byen er stor, så er 
sentrum relativt kompakt og lett å finne 
frem i. Sydney er en utpreget inter- 
nasjonal by og her er nesten alle verdens 
nasjonaliteter representert. Byen har 
en 90 kilometer lang kystlinje, og langs 
denne ligger innbydende badestrender 
på rekke og rad, de fleste forholdsvis 
uberørte. I tillegg har byen et stort  
utvalg av attraksjoner og opplevelser,  
et mangfold av restauranter og et 
tiltalende klima.  

Sydney

Severdigheter og opplevelser:  
• Sydney Opera House, gå på en forestilling, 
 omvisning eller ta en kald forfriskning i sola 
 på Opera Bar med utsikt mot Sydney  
 Harbour Bridge. 
• Bondi Beach & Manly Beach, to av byens 
 mest kjente og ikoniske strender.
• Båttur i Sydney Harbour.
• Sydney Bridge Climb, for en uovertruffen 
 utsikt over Sydney.
• The Rocks, ta en spasertur i denne  
 historiske bydelen med mange hyggelige 
 cafeer, restauranter og butikker.

Operahuset i Sydney er kjent over hele verden, 
og å få med seg en forestilling her er en  
helt spesiell opplevelse vi absolutt anbefaler 
når man besøker Sydney. Vi kan tilby flere 
turer, inkludert omvisninger og forestillinger.

Ta kontakt for informasjon om aktuelle 
forestillinger og priser. 

Den beste utsikten over Sydney får man på toppen av Sydney Harbour 
Bridge, 134 meter over havet. Med Bridge Climb kan du være med på en 
annerledes og spennende guidet tur til toppen av et av Australias 
mest kjente ikoner. Det er mulig å klatre broen både på dag- og kveldstid 
og ved solnedgang. 

Prisklasse:

Dagsutflukter i og rundt Sydney:

Sydney Bridge Climb

Sydney Opera House

Opplev Sydneys skjønnhet og det vakre havne- 
området ombord på en yacht. Turen starter 
fra Darling Harbour og går under den berømte 
Sydney Harbour Bridge til Sydney Opera House.  
Deretter fortsetter du i retning av Sydneys 
mange vakre bukter og havner. Med kamera 
i hånden, vil du kunne ta de beste bildene av 
Sydneys mest kjente attraksjoner. Turen varer  
i fem timer og gruppen er liten – med maks  
8 personer. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Sydney Harbour Luxury Sailing

Bli med på en uforglemmelig dagstur rundt 
Sydney med buss og båt. Først vil en buss ta 
dere med rundt byen og dere vil blant annet 
passere The Rocks, Sydney Opera House, 
Sydney Harbour Bridge, Paddington og Oxford 
Street. Ved Bondi Beach tar vi en liten pause 
hvor dere kan gå rundt på strandpromenaden 
en liten stund. På vei tilbake til byen passeres 
Kings Cross og Macquaries Point før turen 
avsluttes med et avslappende lunsjcruise  
i Sydney Harbour.

Prisklasse:

Sydney sightseeing 
og lunsjcruise

Dette er en glimrende dagstur hvor du opplever 
Sydney på sykkel. Turen starter i det historiske 
Rocks-området og man begynner turen med  
å sykle over den kjente Sydney Harbour Bridge. 
Fra sykkelsetet på andre siden av havnen er 
utsikten mot Sydney fantastisk. Videre fortsetter 
turen forbi Luna Park og Lavender Bay, og 
underveis besøkes flere kulturelle og historisk 
viktige steder i byen. Turens varighet er på  
5 timer. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Bonza Bike Tours

Ønsker du å surfe? Ville det vært morsomt 
å prøve? Sammen med selskapet ”Let’s go 
surfing”, tilbyr vi et to-timers innføringskurs 
i kunsten å surfe. Kurset starter på stranden 
ved Bondi Beach hvor du vil lære de grunn- 
leggende teknikkene og kan bygge opp  
selvtilliten før du fortsetter på egenhånd.  
Du vil bli overrasket over hvor enkelt, trygt  
og morsomt det er.

Prisklasse:

Bondi Surf Experience

New South Wales - AustraliaAustralia - New South Wales
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To timers kjøring nord for Sydney ligger 
Hunter Valley, et av Australias mest 
kjente vinområder. Hvis du er interessert 
i vin, så er det et must å ta turen hit. Her 
finner man noen av de eldste vingårdene 
i Australia, og noen av de beste vinene 
i verden produseres her ved hjelp av 
tradisjonelle metoder og teknikker. Totalt 
er det rundt 150 vingårder i området,  
og hos de aller fleste er man velkommen 
for en smaksprøve. Fra vin og gourmet- 
mat til praktfulle overnattingssteder 
og fantastiske arrangement, et opphold 
i Hunter Valley er det perfekte stedet 
å smake på det gode liv. Når man ikke 
spiser eller drikker kan man slappe av på 
spa eller ta en runde på golfbanen.  

Hunter Valley

På denne heldagsturen fra Sydney til Hunter Valley får man smake på områdets mat og drikke.  
På veien stopper man først for et kort besøk i en park hvor man møter det lokale australske  
dyrelivet. Deretter fortsetter turen videre til Hunter Valley, der flere vinsmakinger står på  
programmet, i tillegg til ostesmaking, og om ønskelig ølsmaking (ikke inkludert). Besøk på et Wine 
Theatre viser en film om vinproduksjonen. Lunsj, som er inkludert, består av en gastronomisk 
smaksopplevelse der mat og vin matches perfekt.

Prisklasse:

Australiareiser anbefaler:

Wine Lover’s Adventure

Mindre enn to timer fra Sydney med bil 
eller tog, ligger et av landets mest  
spektakulære ikoner. Verdensarvområdet 
Blue Mountains er en av de mest kjente 
og mest besøkte nasjonalparkene i New 
South Wales. Blue Mountains er hjem til 
og beskytter mange sjeldne og truede 
planter og dyr, og her finnes et stort 
utvalg av vandreruter for de som ønsker 
å komme nærmere naturen. I tillegg 
til vakker natur kan man også besøke 
noen av de sjarmerende landsbyene, for 
eksempel Katoomba, Leura og Blackheath, 
som har hyggelig kafeer, restauranter,  
butikker og gallerier. Besøk Blue Mountains 
på en guidet dagstur fra Sydney, eller 
legge inn et stopp hvis dere kjører selv. 

Blue Mountains

Denne turen omfatter ikke bare parkens attraksjoner, den inkluderer også en tre timers gåtur på 
en av de mest naturskjønne vandrerutene i området. Første stopp er på Featherdale Wildlife Park, 
der man får sjansen til å klappe og mate kenguruer og koalaer. Vel fremme i Blue Mountains er 
det innlagt stopp på flere spektakulære utkikkspunkt, der man kan beundre de utrolige stein- 
formasjonene. Ved ankomst til Evans Lookout deler guiden ut kart og instruksjoner om vandre- 
ruten dere skal gå, man får utdelt en pikniklunsj og deretter kan man utforske naturen i eget 
tempo i noen timer. Retur tilbake til Sydney på ettermiddagen. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Australiareiser anbefaler:

Blue Mountains Bush Walk

Byron Bay er Australias østligste by, og Cape Byron som ligger 
rett sør for byen er det østligste punktet på fastlands-Australia. 
Det er en elegant kystby med fantastiske strender, gode surfe- 
muligheter, en alternativ og kunstnerisk befolkning, og i det 
store og hele et avslappende feriested der man kan ta livet med 
ro. Byron Bay har et bredt sortiment av overnattingssteder,  
fra det helt enkle til det luksuriøse. Vil man være aktiv finnes det 
også et stort utvalg av aktiviteter, fra surfekurs og fallskjerm- 
hopping til dykking og kajakktur for å se delfiner.

Byron Bay 

Grand Pacific Drive er navnet på veistrekningen sør for Sydney som passerer mange 
steder og aktiviteter man ikke bør gå glipp av når man er i området. Ruten starter ved 
inngangen til Royal National Park, rett sør for Sydney by, og fortsetter sørover forbi 
Wollongong, Shellharbour, Kiama og ned til Shoalhaven ved Jervis Bay der Grand Pacific 
Drive offisielt ender. Underveis vil man passere nasjonalparker, høye klipper der veien 
klamrer seg fast helt ytterst mot havet, avslappede landsbyer og utallige uberørte, 
hvite strender med turkisblått hav. Fra Jervis Bay kan man fortsette videre sørover  
til Melbourne, innover i landet til Canberra eller tilbake til Sydney. Vi anbefaler uansett 
at man først tar et par netter på Paperbark Camp.

Grand Pacific Drive

Paperbark Camp ligger 190 km sør for Sydney, 
omringet av vakker natur ved Currambene 
Creek i nærheten av Jervis Bay. Paperbark 
Camp består av luksuriøse safaritelt som er 
plassert i naturen. De 12 safariteltene er satt 
opp mellom høye eukalyptus- og paperbark-
trær, hevet over bakken for å fange litt av 
havbrisen og for å gi en privat atmosfære. 

Paperbark Camp

New South Wales - AustraliaAustralia - New South Wales

Med det australske dyrelivet rett utenfor 
dørstokken er man på det perfekte stedet for 
å studere dyr og fugler. I nærområdet finnes 
flere nasjonalparker og uberørte strender,  
og området har mange vandrestier.
 Alle teltene er utstyrt med eget bad, 
senger, elektrisitet fra solcellepanel, 
mygg- og insektsbeskyttelse og alle andre 
bekvemmeligheter man forventer av et opphold 
i et luksustelt. Campen har en hyggelig  
middagsrestaurant  og frokosten nytes på 
verandaen på safariteltet. Utlån av sykkel  
og kano er inkludert i prisen. Frokost er  
inkludert. Kontakt oss for priser og mer  
informasjon.

Standard:
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Queensland
Få steder i verden har en så mangfoldig 
natur som Queensland. Derfor er det  
kanskje ikke så rart at hele fem områder 
anses som så viktige at de står på 
UNESCOs verdensarvliste over steder 
med uerstattelig kultur- eller naturverdi. 
Queensland har 450 nasjonalparker og 
et mangfold av marineparker, og det er 
derfor ikke rart at staten står høyt på 
ønskelisten for de som ønsker ferie med 
fokus på naturen. 

Området rundt Great Barrier Reef er 
utrolig fargerikt med smaragdgrønne 
regnskoger, gylne sandstrender, blått hav, 
den fascinerende røde outbacken,  
de fargerike småbyene og folkene som 
bor der – kort sagt et levende kaleidoskop! 
Queensland er ideelt for deg som  
gjennom én enkelt destinasjon vil utforske 
essensen av Australia

Her kan du snorkle, dykke eller seile på 
Great Barrier Reef, slappe av på et idyllisk 
øyparadis og vandre gjennom urgammel 
regnskog med en innfødt parkvokter  
som guide. Eller du kan fordype deg  
i livet i regnskogen ved å ta inn på et av 
de mange økologiske resortene. Utforsk 
den vakre og gåtefulle Fraser Island, 
eller våg deg ut i Queenslands outback  
og opplev landskapets intense fargespill.

Great Barrier Reef er verdens største 
samling av koraller. Revet strekker seg  
fra Fraser Island til like utenfor kyst- 
linjen av Papua New Guinea. Dette er det 
største området på verdensarvlista, og et 
av få naturfenomen man kan se helt fra 
månen. Har du lyst til å snorkle, eller å 
ta på dykkerutstyret? Vi garanterer en av 
ditt livs største opplevelser.

Fem ting du må få med deg:   
• Great Barrier Reef, verdens største  
 korallrev med et utrolig variert  
 og fargerikt liv under vann.
• Daintree Rainforest og Cape Tribulation,  
 en av verdens eldste regnskoger  
 og regionen som har flest plante-  
 og dyrearter i Australia.
• Fraser Island, verdens største sandøy 
 med et intrikat økosystem, er en  
 magnet på både lokalbefolkningen  
 og turister. 
• The Whitsunday Islands, en samling 
 med 74 billedskjønne tropiske øyer, 
 hvor man finner resorter, strender og 
 dykking i verdensklasse.
• Lamington National Park, en  
 fascinerende subtropisk regnskog en 
 drøy times kjøretur fra Gold Coast.

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

SOUTH AUSTRALIA

QUEENSLAND

NEW SOUTH WALES

TASMANIA
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Brisbane ligger i den sørlige delen av 
solskinnsstaten Queensland, og er en 
ideell base for å utforske noen av de mest 
fascinerende stedene i Australia. Selve 
byen fortjener noen dagers opphold med 
et godt utvalg av restauranter, butikker 
og andre attraksjoner som trekker 
besøkende til en av de største byene i 
Australia. Fra Brisbane er det ikke langt 
til kjente områder som Gold Coast i sør, 
eller Sunshine Coast og Fraser Island, 
som ligger nord for byen.

Brisbane 

Severdigheter og opplevelser:  
• Southbank, et populært område ved elven  
 i Brisbane med parkområder, restauranter  
 og en populær kunstig strand.
• Lone Pine Koala Sanctuary, hold en koala, 
 håndmat en kenguru og møt mange andre 
 australske dyr.
• Shopping i Queen Street Mall, i urbane 
 bydeler og på de mange markedene i byen.
• Queensland Maritime Museum.

Dagsutflukter i og rundt Brisbane:

Tilbring en dag på Moreton Island, den tredje største sandøya i verden. Båtturen tar ca. 75 minutter. 
Her har du mulighet til å se delfiner, skilpadder og annet maritimt liv. Man kan prøve sandboarding, 
og ved solnedgang kommer delfinene inn til stranden og man kan være med å mate de.  
Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

En halvdagstur i Brisbane der man får sett byens mest kjente severdigheter. Fra Wheel of Brisbane 
har man en fantastisk utsikt over byen. Vær med på et avslappende elvecruise som avsluttes  
i Southland Parklands. 

Prisklasse:

Opplev den sørligste delen av Great Barrier Reef på en dagstur med fly til Lady Elliot Island.  
Nyt den vakre flyturen til øya. Revet her er beskrevet av mange som det fineste og best bevarte 
på Barrier Reef og snorklingen er fantastisk. Ta en tur i glassbunnbåt, før en guide tar dere med 
for å snorkle blant korallene og alle de fargerike fiskene. Hvis du er heldig kan du se delfiner 
og skilpadder. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Great Barrier Reef One Day Adventure

Brisbane City Sights 

Dolphin Adventure Daytour

Helt sør i Queensland ligger Gold Coast, 
gullkysten. Her finnes fantastiske strender 
og det subtropiske klimaet er bra hele 
året. Surfers Paradise er sentrum av  
Gold Coast, og er det dominerende ferie- 
stedet med store hotell på rekke og rad. 
Det er først og fremst sol og bading som 
lokker de fleste til Gold Coast, men  
det finnes også et imponerende utvalg 
av restauranter, diskotek, barer og 
fornøyelsesparker som Sea World, 
Dreamworld og Movie World. Dette er 
derfor området å besøke om man liker 
fart, spenning og pulserende uteliv.  
Det er heller ikke langt til vakre natur- 
områder, som for eksempel Lamington 
National Park.

Gold Coast

Kyststrekningen mellom Brisbane og 
Noosa kalles Sunshine Coast - solskinns- 
kysten. Her ligger små badebyer på 
rekke og rad, alle med flotte strender for 
surfing og bading. Innenfor kysten ligger 
flere interessante nasjonalparker. Ta også 
en tur innom dyreparken Australia Zoo, 
som fortsatt drives av den avdøde  
“krokodillejegeren” Steve Irwins familie. 
Lær mer om det australske dyrelivet, 
med alt fra slanger og krokodiller  
til koalaer, kenguruer og wombats. 

Sunshine Coast og Noosa

Dagsutflukter i og rundt Sunshine Coast og Noosa:

En heldagstur til Fraser Island der man får se alt verdens største sandøy har å by på. Fra Noosa 
går turen via Cooloola National Park og vakre sandstrender til Inskip Point der dere tar båten til 
Fraser Island. Se den berømte Seventy Five Mile Beach, opplev regnskogen og ta et forfriskende 
bad i den nydelige innsjøen McKenzie. Barbeque lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Bli med på en båttur på elvesystemet Noosa Everglades, der man kommer tett på villmarken og 
dyrelivet. Se og opplev de fantastiske innsjøene og våtmarksområdene på vei til Noosa Everglades 
rolige farvann. På Harrys Hut serveres en barbeque lunsj, som er inkludert. For de som vil ta en 
svømmetur er det anledning til dette, husk å ta med badetøy.

Prisklasse:

Noosa Everglades River Cruise

Fraser Day Tour

Noosa er kanskje den mest sjarmerende 
byen på Sunshine Coast. Som resten av 
området er dette et populært sted for 
turister, og de mange tilreisende søker 
sol, strand og badeliv. 
 De fleste besøker byen på grunn av 
den fine stranden, for å handle i de flotte 
butikkene, og for å spise på en av byens 
mange spennende restauranter. Noosa 
er uten tvil en by med sin egen spesielle 
atmosfære og et reisemål vi gjerne  
anbefaler!

Queensland - AustraliaAustralia - Queensland
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Lamington National Park har vært  
nasjonalpark siden 1915 og fikk verdens- 
arvstatus i 1994. Parken har et stort 
biologisk mangfold, og har spilt en viktig 
rolle i utviklingen av dagens flora i  
Australia. Mangfoldet spenner fra  
antarktisk bøkeskog til subtropisk regn-
skog og tørre eukalyptustrær. Lamington 
gir også mat og ly for et stort utvalg av 
subtropisk fugleliv (med over 160 arter), 
reptiler, frosker, pattedyr og virvelløse 
dyr. Med over 150 km med tydelig merkede 
turstier er det noe å velge mellom for 
alle. Fra dramatiske utkikkspunkt kan 
man se Gold Coast, det sydøstlige 
Queensland og den nordlige delen av 
New South Wales. Ved inngangen til 
nasjonalparken ligger Canungra Valley 
Vineyards der man kan lære om  
vinproduksjonen og få en smaksprøve.    

Lamington
National Park

Lamington National Park er uten tvil en av 
Australias vakreste nasjonalparker med en 
stor variasjon av dyre- og planteliv. O’Reilly’s 
Rainforest Retreat er en enestående resort 
kjent for sin trivelige atmosfære og sin  
beliggenhet i nasjonalparken. 

O’Reilly’s Rainforest Retreat 

Australiareiser anbefaler:

Dette er et familieeid resort med god service, 
og gjestfriheten gjør at du føler deg velkommen 
fra første stund.
 Nasjonalparken består av regnskog med 
vakre fjell og et omfattende tilbud av turstier. 
Ikke langt fra resortet finnes det en sti som tar 
deg til en hengebro i tretoppene 15 meter over 
bakken. Hver dag arrangeres det aktiviteter 
og guidede turer fra O’Reilly’s, og du kan hele 
tiden oppleve og lære noe nytt og spennende. 
På kveldstid arrangeres det turer for å studere 
de mange nattaktive dyrene som lever her. 
Nærmere naturen kommer du ikke.
 På Lost World Spa kan man skjemme  
seg bort med massasje og andre behandlinger 
samtidig som man nyter den vakre utsikten. 
Resortet, som er røykfritt, består av 120 rom, 
suiter og villaer, og har restaurant, bar, kafé, 
badstue, bibliotek, flere basseng og et spa.  
Rommene har takvifte. Suitene og villaene 
har aircondition og villaene har kjøkken  
og balkong. O’Reilly’s Rainforest Retreat ligger 
120 km sør for Brisbane og 90 km vest for 
Gold Coast.
 Kontakt oss for priser og mer
informasjon.

Standard:

Fraser Island ligger nordøst for Sunshine 
Coast og er verdens største sandøy.  
Fra Hervey Bay på fastlandet tar det 45 
minutter med båt over til Fraser Island. 
Øya kan virkelig beskrives som et paradis 
på jord, med uendelig hvite sandstrender 
og krystallklart vann. 
 Store deler av Fraser Island, eller 
K’gari som den kalles av aboriginerne, 
består av regnskog, noe som er over-

Fraser Island 

Kingfisher Bay Resort ligger på Fraser Island 
og er det perfekte utgangspunktet for å 
utforske denne fascinerende øya. Resortet er 
bygget i ett med naturen, og man kan lett se 
fugle- og dyreliv fra verandaen, bassenget eller 
gangveiene mellom rommene. Kingfisher Bay 

Kingfisher Bay Resort

Australiareiser anbefaler:

Kingfisher Bay Resort bli et høydepunkt på din 
reise “down under”. Å prøve lokale matretter 
og tradisjoner er viktig på en hver ferie, og 
Kingfisher Bay Resort legger stor vekt på å 
introdusere gjestene til australsk mat og vin. 
I komfortable omgivelser kan man prøve 
god mat og drikke, mens kjøkkensjefen, en 
parkvokter eller en lokal vinekspert forteller 
mer om måltidet.  
 På resortet, som er røykfritt, finnes det 261 
rom og villaer. Alle rom og de fleste villaene har 
luftkondisjonering. Villaene er privateide, noe 
som betyr at møblering og innredning varierer, 
men alle har kokemuligheter. Det finnes også 
tre restauranter på området, fire barer, butikk, 
utendørs svømmebasseng og spa. Kontakt oss 
for priser og mer informasjon.

Standard:

Resort tilbyr et stort aktivitets- og utflukts- 
program, som guidede fugleturer, turstier, 
fiske, leie av firhjulsdreven bil, snorkling 
og båtturer. Eller du kan ta livet med ro og 
slappe av ved bassengkanten på resortet. 
Uansett hva du velger vil oppholdet på 

raskende ettersom hele øya er av sand. 
Trærne vokser rett opp av sanden.  
I tillegg finnes hele 40 ferskvannsinnsjøer, 
et innfløkt økosystem og et rikt plante-, 
dyre- og ikke minst fugleliv. Man regner 
med at det finnes 350 ulike fuglearter 
her, og dingoene på Fraser Island anses å 
være de mest renrasede i hele Australia.
 Fraser Island er en spesiell og unik øy. 
Et obligatorisk sted å besøke er Maheno 

Shipwreck, vraket av et skip som strandet  
på øya under en syklon i 1935 og som nå 
er helt nedrustet. I Champagne Pools 
kan man bade i saltvann og ved Indian 
Heads kan man sitte i måneskinn og 
betrakte et hav av sand. Hvalsafari er et 
must fra august til oktober, og mange 
velger å leie bil for å kjøre rundt på øya. 
Her er det obligatorisk å kjøre firehjuls-
dreven bil - også veiene er av sand!

Queensland - AustraliaAustralia - Queensland
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Whitsunday Islands, eller Pinseøyene på 
norsk, er et av de største ferieområdene  
i Queensland og består av 74 små og store 
øyer – de fleste ubebodde. Liker du lange 
hvite strender, vandreturer gjennom 
gammel regnskog, vannsport og små 
idylliske feriebyer, så er Whitsundays noe 
for deg. Gå heller ikke glipp av et besøk 
til Whitehaven Beach, stranden med kritt- 
hvit silikonsand som stadig blir kåret til 
en av verdens fineste strender. 

Whitsunday Islands

Hamilton Island er en av de 74 øyene 
som utgjør Whitsundays, og er den øya 
som har flest overnattingsalternativ.  
Her finnes alt fra trestjerners hotell til  
resort av ypperste klasse. 
 Hamilton Island har en flyplass med 
forbindelse til flere av de største byene  
i Australia. Man kan også ankomme med 
båt fra Shute Harbour utenfor Airlie 
Beach (overfarten tar ca. 30 minutter). 
Det er altså lett å komme seg hit og øya 
fungerer på mange måter som et  
sentrum i Whitsundays.

Hamilton Island

Hayman Island ligger i en stille, beskyttet lagune i Whitsundays. Korallrev, vakre hvite sand- 
strender og spektakulær utsikt gjør dette til et av de mest utrolige steder på Great Barrier Reef. 
One&Only Hayman Island åpnet 1. juli 2014 etter en omfattende oppgradering, og stort bedre  
enn dette kan du ikke få det! Idylliske Hayman Island er en av verdens mest romantiske øyer,  
og et perfekt sted for par som ønsker å feire bryllup eller er på bryllupsreise. 
Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Standard:

One&Only Hayman Island

Australiareiser anbefaler:

Et flerdagers cruise med seilbåt er en av de beste måtene å oppleve Whitsundays på. Båtene har 
ulik størrelse, og på flere kan man delta aktivt med heising av seil eller andre oppgaver på dekk, 
eller man kan velge å ta det helt rolig og nyte tilværelsen. Turene varer i alt fra 2-6 dager, og i løpet 
av denne tiden kan man slappe av og sole seg på dekk, bade, snorkle, besøke uberørte øyer og 
strender, og avslutte dagene med en iskald drink mens man ser på solnedgangen. Det finnes ulike 
lugartyper, både med og uten eget bad, og alle måltider er inkludert. Har man begrenset med tid 
finnes det også dagsturer. Ta kontakt med oss for råd og informasjon om hva slags type seiltur 
som passer deg best.

Seiltur i Whitsundays

Hamilton Island har mer enn 40  
aktiviteter å tilby sine gjester. Du kan delta 
på alt fra vannski, vannscooter og seiling 
til roligere aktiviteter som snorkling,  
dykking, fiske og golf. Øyas golfbane er 
i verdensklasse og kan anbefales. Det 
finnes også et stort utvalg av restauranter, 
barer og butikker, så her finnes noe for en 
hver smak.
 Qualia på Hamilton Island er et av 
Australias beste resort, og her finner man 
virkelig luksus i ypperste klasse. Resortet 
er bygget i utpreget australsk stil og ligger 
helt for seg selv lengst nord på Hamilton 
Island. Utsikten er fantastisk, maten er 
førsteklasses og servicen er i verdens- 
klasse. Vi anbefaler et opphold her på det 
varmeste!

Queensland - AustraliaAustralia - Queensland

Cairns ligger helt nord på østkysten av 
Australia, i den tropiske delen av  
kontinentet. Cairns er det perfekte 
utgangspunktet for turer ut på Great 
Barrier Reef, til vakre nasjonalparker som 
for eksempel Daintree, og til de mindre 
strandstedene langs kysten. Cairns er 
en internasjonal by med førsteklasses 
overnatting, et stort utvalg gode  
restauranter, kunst- og kulturaktiviteter. 
Den har også butikker, marked og en 
populær strandpromenade med en stor 
saltvannslagune der både små og store 
trygt kan avkjøle seg.
 Klimaet er behagelig året rundt og 
selv på vinteren kan en forvente rundt 30 
grader. Aktivitetstilbudet er mangfoldig 
og vi anbefaler noen dager i byen før man 
fortsetter videre til strandstedene Palm 
Cove, Kewarra Beach, Trinity Beach  
og/eller Port Douglas.

Cairns

Palm Cove har kanskje en av de fineste 
strendene i Nord-Queensland, og ligger 
kun 20 minutter nord for Cairns. Det er et 
populært og avslappende feriested, med 
gode og anerkjente restauranter, små 
kafeer og butikker. Den idylliske beliggen- 
heten, og utvalget av førsteklasses hotell 
gjør det enkelt å skjemme bort seg selv. 
Palm Cove går for øvrig for å være  
Australias spahovedstad, og vi anbefaler 
å prøve ut et av de prisbelønte spa’ene.

Palm Cove

Trinity Beach ligger rett sør for Palm Cove og er Cairns mest populære strand, der 
både lokalbefolkningen og turister mingler om hverandre i de avslappende tropiske  
omgivelsene. Dette gir en helt særegen atmosfære som man sjeldent ser andre steder. 
Her kan du bo rett ved stranden eller på en høyde med fantastisk utsikt over  
omgivelsene. Ved Trinity Beach Village finner man butikker, restauranter og kafeer, 
skjønt antallet er ikke like stort som i Palm Cove.

Trinity Beach

Port Douglas ligger ca. 1 times kjøring 
nord for Cairns by, eller ca. 45 minutter 
nord for den internasjonale flyplassen. 
Det er et svært sjarmerende sted med 
mange fine restauranter og sin egen 
spesielle atmosfære. Den vakre stranden 
“Four Mile Beach” ligger i gåavstand fra 
sentrum. Hvis du foretrekker roligere 
omgivelser, så anbefaler vi Port Douglas 
fremfor Cairns. Port Douglas var tidligere 
en fiskelandsby, men er i dag først og 
fremst en turistby. Dette skyldes  
nærheten til Great Barrier Reef, regn- 
skogen og et veldig bra klima hele året.  
I tillegg finnes det mange restauranter,  
interessante butikker, førsteklasses  
hoteller og historiske bygninger her.

Port Douglas
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Great Barrier Reef er et must for de som besøker  
Australia! Det er kjent som verdens åttende underverk, 
er 340 000 kvadratkilometer stort og strekker seg  
i 2000 kilometer langs Queenslands kyst. Vi anbefaler 
at man tar en heldags- eller flerdagstur fra Cairns eller 
Port Douglas. Det finnes ulike turer å velge mellom,  
alt fra store katamaraner til seilbåter. 

Utflukter:
Great Barrier Reef

Ocean Freedom Upolu Cay & Reef

Dette er en heldagstur på Great Barrier Reef med selskapet Ocean Freedom. Katamaranen,  
som er 20 meter og tar maksimalt 75 passasjerer, tar deg fra Cairns og ut til revet på ca. en time. 
Opplev Upolu Cay fra en glassbunnbåt, snorkle, dykke (ekstra kostnad) eller nyt omgivelsene. 
Turen fortsetter til Upolu Reef hvor du kan ta et nytt dykk eller dra på en guidet snorkletur  
til “Wonder Wall”, som er en fargerik korallvegg. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Quicksilver Outer Barrier Reef

Fra Cairns stiger man om bord i Quicksilvers 45 meter lange katamaran som hurtig tar dere til den 
ytre delen av revet. På Agincourt Reef ankrer båten opp på en permanent plattform, noe som  
gjør at også de som ikke trives i vannet kan få nærkontakt med revet. Inkludert i prisen er snorkling, 
besøk i et undervannsobservatorium og tur med en glassbunnbåt. Dykking er mulig mot tillegg, 
det samme er Oceanwalker helmet dive og helikoptertur over revet. Lunsj er inkludert

Prisklasse:

Poseidon Outer Reef Cruise Snorkelling

Fra Port Douglas stiger man om bord i Poseidon, en 24 meter lang katamaran som tar deg med 
ut til Agincourt Ribbon Reefs der man kan snorkle på tre ulike steder i løpet av dagen. Hvis man 
ønsker å dykke, eller aldri har forsøkt dykking og vil gjøre et prøvedykk, så er dette mulig mot 
tillegg. Om bord finner man en romslig salong der lunsjen serveres, og vil man slappe av og nyte 
solen kan man gjøre det på dekk. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Silversonic Outer Barrier Reef

Den 29 meter lange katamaranen Silversonic tar deg fra Port Douglas til Outer Barrier Reef.  
I løpet av dagen besøker dere tre forskjellige steder ytterst på revet, og du kan bruke de neste fem 
timene på å snorkle og oppdage den fantastiske undersjøiske verden som er her. Det er mulig å 
ta en guidet snorkletur i løpet av dagen. Det er også mulig å dykke mot tillegg. Lunsj er inkludert. 
Søsterskipet Silverswift gjør en lignende tur med avgang fra Cairns.

Prisklasse:

Queensland - AustraliaAustralia - Queensland

Thala Beach Lodge

Like sør for Port Douglas, med den grønne 
regnskogen på den ene siden og det turkisblå 
havet på den andre, ligger dette eksklusive  
resortet. Thala Beach Lodge har en privat strand 
og her er du garantert et spesielt opphold. 

Silky Oaks Lodge er en fantastisk lodge og det 
beste vi kan tilby når det gjelder regnskog- 
resorter! Silky Oaks Lodge ligger i den tropiske 
regnskogen ved Mossman Gorge, like nord for 
Port Douglas. Dette er et av Australias mest 
uberørte områder hvor man rett som det er 
oppdager nye plante- og dyrearter. Et opphold 
på Silky Oaks er unikt, med alt fra en vennlig 
velkomst med levende lys til beroligende  
regnskogmusikk når du kommer tilbake til 
rommet ditt etter middagen.
 Resortet består av 50 bungalower som er 
spredt over et stort område og man kan velge 
mellom utsikt mot elven eller mot regnskogen. 
Alle er smakfullt innredet med alle fasiliteter 
og en stor terrasse. Resortet har et stort og 
variert aktivitetsprogram, med blant annet 
fotturer, utflukter til korallrevet, dykking og 
varmluftsballong. Det finnes også et spa med 
et omfattende utvalg av behandlinger.  
Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Standard:

Hele resortet er omhyggelig bygget for å passe 
inn i naturen, noe som gir det en unik atmos-
fære. Alle de 84 bungalowene har utsikt til 
regnskogen og/eller stranden, og har egen 
veranda hvor man kan nyte utsikten i fred og 
ro. Resortet har et stort aktivitetstilbud fra 
vandreturer i regnskogen til dagsturer til Great 
Barrier Reef, samt spa og svømmebasseng.  
I tillegg serverer Ospreys Restaurant mat  
i verdensklasse, som spises mens man nyter 
utsikten og omgivelsene. Kontakt oss for 
priser og mer informasjon.

Standard:

Silky Oaks Lodge

Lizard Island Resort

Dette er det ypperste Australia har å by 
på! Nyt freden og stillheten på en av de 
24 uberørte strendene og opplev over-
floden av liv i det azurblå vannet, eller 
slapp av i solen ved svømmebassenget. 

Mange hevder at Lizard Island er den 
vakreste øya på hele Great Barrier Reef, 
og det sier ikke lite. Dette luksusresortet 
ligger på en ellers øde øy og har bare 
plass til 80 gjester. 
 Resortet har et omfattende aktivitets- 
tilbud, og instruktører står klare dersom 
man trenger hjelp. De fleste aktivitetene 
er naturlig nok knyttet til sjøen, som 
snorkling, dykking, game fishing,  
vannsykler og båtturer. Resortet er 
nyrenovert, og de 40 rommene har alle 
tenkelige fasiliteter. Til Lizard Island 
kommer man med fly fra Cairns. Prisen 
inkluderer fullpensjon, og barn under  
13 år er ikke tillatt. Kontakt oss for  
priser og mer informasjon.

Standard:

Australiareiser anbefaler:
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Liveaboard Dive Trip - 3 dager/2 netter

Å bo på en båt på revet noen dager er den beste 
måten å oppleve dette fantastiske området på. 
Pro Dive arrangerer såkalte “liveaboard”-turer 
ut til revet for de som ønsker å dykke og  
snorkle mer enn bare et par timer. Selskapet 
har tre båter som er spesialtilpasset for å 
bringe snorklere og dykkere ut til noen av de 
mest fantastiske områdene av Great Barrier 
Reef. Det er sjeldent andre båter i disse  
områdene, slik at man kan oppleve livet under 
vann i fred og ro. 

Turene går over tre dager med to overnattinger 
om bord, og man besøker flere steder på revet 
i løpet av turen. Pro Dive har 16 eksklusive 
dykkesteder i 4 ulike områder på revet til 
disposisjon, som alle har et variert utvalg av 
koraller og undervannsliv og med god sikt. 
 Alt utstyr for dykking eller snorkling er 
inkludert. Turen inkluderer 11 dykk, hvorav  
2 er nattdykk. Selskapet arrangerer også PADI 
dykkerkurs i forkant av turene (mot tillegg).

Prisklasse:

Sailaway

Sailaway er et lite familiedrevet selskap med to luksuskatamaraner, en unik opplevelse for de som 
ønsker å kombinere seiling med et besøk på Great Barrier Reef. Sailaway tilbyr tre ulike turer.  
De har en dagstur og en ettermiddagstur til Low Isles, som er en vakker koralløy. Man snorkler 
på revet rett utenfor øya, sammen med en marineguide som forklarer hva dere ser. På turen ut og 
tilbake setter man seil hvis vinden tillater det. De har også en kortere solnedgangstur utenfor  
Port Douglas, der man kan nyte havbrisen og solnedgangen med kanapeer og et glass champagne 
i hånden. Anbefales!

Ta kontakt for priser og mer informasjon.

Kuranda Rail, Rainforest & Skyrail

Kuranda er en idyllisk liten by 25 km nordvest for Cairns. Hit kommer du med buss, bil, det historiske 
Kuranda-toget eller Kuranda Skyrail som tar deg med over tretoppene med praktfull utsikt  
over regnskogen. Vi anbefaler denne heldagsturen som starter enten i Cairns eller Port Douglas, 
hvor du reiser med tog en vei og med Skyrail den andre. Dagen er full av spennende opplevelser.

Prisklasse:

Utflukter til Regnskogen:

Daintree Dreaming

Opplev den aboriginske levemåten og få et innblikk i deres kultur på denne spennende dagsturen. 
Turen starter i Cairns eller Port Douglas og går nordover til Cooya Beach, der du blir møtt av en 
aboriginer. På denne turen vil du lære å kaste spyd for å fange fisk, krabber og annen mat som var 
nødvendig for aboriginernes eksistens. Du får innsikt i aboriginerkunst- og håndverk og får selv 
prøve deg som kunstner. Turen tar deg til fantastiske naturområder og en guidet tur i regnskogen.

Prisklasse:

Coral Princess Cruises

Coral Princess har spesialisert seg på cruise 
med mindre skip, og har to skip som opererer 
på Great Barrier Reef. Man kan velge mellom 
avreise fra Cairns eller Townsville, og om 
ønskelig kan man inkludere flyreisen mellom 
disse byene i en total “pakke”. Med kun i under-
kant av 25 lugarer og maksimalt 50 passasjerer 

Kjenn roen senke seg etter hvert som Coral 
Princess eller Coral Princess II setter kursen 
mot nye eventyr på det fantastiske og  
fascinerende Great Barrier Reef. Våkne opp 
hver dag til nye opplevelser og eventyr,  
på steder som ligger litt utenfor den vanlige 
turistløypen. Besøk eksotiske små øyer,  
vakre hvite sandstrender, rolige bukter og det  
utrolige ytre revet. Innimellom stopper man 
ved noen av de mange øyene og man kan bli 
med på utflukter og guidede turer om ønskelig. 
Enkelte dager tilberedes også lunsj på en 
strand.
 For de aller fleste er det nok likevel det 
yrende og fargerike livet under vann som er 
den største opplevelsen med et cruise på 
Great Barrier Reef. Snorkelutstyr er inkludert 
i prisen eller man kan bli med i en båt med 
glassbunn. Skipene har også med egne 
marinbiologer som forteller om det vakre og 
unike dyrelivet, og det spesielle økosystemet 
som har skapt det.

Ta kontakt med oss for mer informasjon  
om Coral Princess Cruises, samt priser  
og avreisedatoer.

er skipene mye mindre enn hva man f.eks. 
forbinder med cruise i Karibien eller Middel-
havet. Det er en uformell atmosfære om bord 
med bl.a. en “åpen bridge policy” som betyr at 
passasjerene stort sett alltid er velkommen 
til å ta en tur og hilse på offiserene på broa. 
Cruisenes varighet er på 3,4 og 7 dager.

Queensland - AustraliaAustralia - Queensland
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Northern Territory
Hvis du er ute etter å oppleve den virkelige 
outbacken i Australia, skal du besøke 
Northern Territory. Dette enorme området 
strekker seg fra de tropiske skogene i 
nord til det tørre og røde ørkenlandskapet 
midt i landet. Med eldgammel aboriginsk 
kulturarv og nasjonalparker oppført på 
UNESCOs verdensarvliste, byr Northern 
Territory på virkelig unike opplevelser.

Darwin
Helt nord i Australia ligger Darwin, hoved- 
staden i Northern Territory. Av mange 
regnes den som byen med det største 
kulturelle mangfoldet i hele Australia,  
og det sier ikke lite i et land hvor nesten 
alle verdens nasjoner er representert.  
I Darwin finner du hyggelige cafeer, barer 
og restauranter. Gå ikke glipp av strand-
markedet Mindil Beach Sunset Market, 
hvor man kan se en av Australias mest 
spektakulære solnedganger. Et besøk på 
Crocosaurus Cove anbefales også, der 
man kan svømme noen centimeter fra 
en enorm saltvannskrokodille i “Cage of 
Death”. 

Uluru / Ayers Rock
Uluru er sannsynligvis Australias mest 
kjente naturlige landemerke. Denne 600 
millioner år gamle kjempesteinen stikker 
opp i ørkenen i et ellers flatt og rødt  
slettelandskap. Den urgamle monolitten 
er et imponerende syn på nært hold, med 
en høyde på 348 meter og en omkrets  
på 9,4 km. Uluru er det lokale aboriginer- 
navnet og også det offisielle navnet på 
steinen, mens navnet Ayers Rock  
stammer fra 1873 da den ble oppkalt 
etter Sir Henry Ayers. 

Fem ting du må få med deg:  
• Uluru, kjempemonolitten som kanskje 
 er Australias mest berømte  
 landemerke og de 36 små runde  
 fjellene Kata Tjuta. 
• Kakadu, en urørt villmark med  
 aboriginske klippemalerier og et yrende 
 fugle- og dyreliv.
• Katherine Gorge, et spektakulært 
 område med dype kløfter og store stryk. 
• Devils Marbles, en rekke gigantiske 
 steinkuler og et merkelig geologisk 
 fenomen like ved Tennant Creek.
• Alice Springs, den lille byen midt  
 i landet er et perfekt utgangspunkt for 
 å utforske Australias røde sentrum.

Northern Territory - AustraliaAustralia - Northern Territory
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Nasjonalparkene i den nordlige delen av Northern Territory er fantastiske. Her kan du oppleve den virkelige outbacken, 
de lange avstandene og det fascinerende fugle- og dyrelivet samt lære mer om urinnvånernes bakgrunn.

Nasjonalparkene i Top End

Kakadu er den største nasjonalparken i 
Australia. Området ligger tre timer øst 
for Darwin og dekker et område på rundt 
19.000 kvadratkilometer med våtmark, 
elver, regnskog, sletteland og fjell. I mer 
enn 50.000 år har aboriginere bodd i 
dette området, og mange steder i parken 
kan man se godt bevarte klippemalerier. 
Kakadu er berømt for sin rike flora og 
fauna med et unikt fugleliv, dyr og ikke 
minst fersk- og saltvannskrokodiller. 
Enda lenger bort ligger det 90.000 
kvadratkilometer store Arnhem Land. 
Denne urørte villmarken er aboriginernes 
land og hjem til mange tradisjonelle 
aboriginske samfunn. Det forhistoriske 
landskapet har klippemalerier få vestlige 
har sett.

Kakadu

Litchfield er en mindre nasjonalpark som ligger en time sør 
for Darwin. Høydepunktene i denne parken kan oppleves på en 
dagstur. Trygge, krokedillefrie bademuligheter i vannhull og 
fossefall sammen med store termitt-tuer gjør Litchfield til en 
avslappende og interessant utflukt fra Darwins pulserende byliv.

Litchfield

Katherine, som ligger fire timer sør for 
Darwin, er en liten by som er kjent for 
Nitmiluk National Park og den mektige 
Katherine Gorge. Katherine Gorge 
deler det vakre landskapet og juvet kan 
oppleves med båt, kajakk eller fra lufta 
i et helikopter. Mange turer fra Darwin 
inkluderer Katherine, men byen kan også 
inkluderes i en kjør-selv tur.

Katherine Gorge

På denne 3-dagersturen besøker man nasjonalparken Kakadu, der man blant annet får oppleve  
et Jumping Crocodile Cruise og se urgamle klippemalerier. Videre går turen til Katherine Gorge 
der man på et elvecruise kan se etter krokodiller som soler seg langs elvebredden. Turen starter 
og slutter i Darwin, transporten er med komfortable turbusser og overnatting er på hotell.

Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Reiseforslag:

Kakadu & Katherine Gorge 

Denne 3-dagers safarituren besøker nasjonalparkene Litchfield og Kakadu. Lær om aboriginer- 
kulturen, utforsk landskapet, dyrelivet og besøk flere fossefall. Vi ser etter krokodiller på Mary 
River, og studerer fuglelivet i Mamukala Wetlands. Turen starter og slutter i Darwin, transporten 
er med firhjulsdreven buss og overnatting er i permanente safaritelt.  

Kontakt oss for priser og mer informasjon

Dragonfly Dreaming Top End Safari

Red Centre – Uluru-Kata Tjuta National Park

Uluru ligger 465 km fra Alice Springs, og 
hit kommer du enklest med fly. Det er 
også svært populært å ta en flerdags- 
tur til dette området fra Alice Springs, 
eller å kjøre selv med bobil. Uluru er 
en av verdens mest kjente naturskapte 
underverk og har også stor åndelig  
betydning for aboriginerne. Ett besøk i  
Uluru/Ayers Rock er for mange høyde- 
punktet på reisen til Australia, enten det 
er på grunn av størrelsen, følelsen av den 
åndelige betydningen eller de utrolige 
fargeendringene som steinen gjennomgår 
hver eneste dag. 

Uluru (Ayers Rock)

I samme nasjonalpark som Uluru finnes 
Kata Tjuta, som også ofte kalles The  
Olgas. Kata Tjuta består av 36 vakre 
runde fjellformasjoner som har blitt 
formet av vær og vind i millioner av år. 
Det finnes et stort utvalg av stier slik at 
man kan utforske området på egenhånd 
eller sammen med en guide. 

Kata Tjuta

Uluru er kjent for sine soloppganger og solnedganger. Da får du oppleve hvordan fargene endrer 
seg og du ser hvorfor den er kjent som den røde steinen. Denne utflukten starter tidlig på morgenen 
fra hotellet i Ayers Rock Resort for at dere skal rekke soloppgangen over Uluru. Deretter fortsetter 
turen til basen av Uluru, der dere starter på den 14 kilometer lange gåturen rundt monolitten. 
Dere får lære om aboriginernes skapelseshistorier, passerer vannhull og klippemalerier, og ser 
ørkenen våkne til liv. Underveis serveres frokost i det fri.

Prisklasse:

Dagsturer i Red Centre:

Uluru Trek

Nyt en uforglemmelig middag utendørs under stjernene, med levende lys på bordet og se solen gå 
ned over Uluru og Kata Tjuta. Lær mer om stjernene etter middagen av den kunnskapsrike guiden. 
Et minne for livet!

Prisklasse:

Middag under stjernene
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Longitude 131 er et unikt resort beliggende 
i Red Centre, 2 km sørvest for Ayers Rock 
Resort ved inngangen til Uluru – Kata Tjuta 
National Park, og er et av de bedre i hele 
Australia. Det er et luksuriøst, naturvennlig 
og romantisk resort der man fra ett av de 15 
luksusteltene kan oppleve soloppgangen og 
solnedgangen over Uluru og den uberørte  
naturen i nasjonalparken. Standarden og  
utsikten fra teltene er upåklagelig, noe som 
gjør dette til et perfekt sted å slappe av,  
roe ned og nyte omgivelsene. Hvert telt er  
innredet som en hyllest til australske  
oppdagere og pionerer. 
 Prisen inkluderer alle måltider og drikke, 
transport til og fra flyplass, og eksklusive 
sightseeingturer i små grupper i Uluru-Kata 
Tjuta National Park med dyktige turguider. 
Det er også mulig å få skreddersydd ekstra 
opplevelser etter ønske. En unik opplevelse 
og et minne for livet. 

Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Standard:

Longitude 131

Alice Springs, eller Alice som de lokale 
kaller byen, ligger omtrent midt i landet 
og beskrives av mange som den mest 
spesielle byen i Australia. Med bare 27 
000 innbyggere har stedet en særegen 
atmosfære. I Alice Springs finnes mange 
kunstgallerier som selger lokale malerier 
og håndverk, og spesielle festivaler og 
begivenheter som Henley on Todd regatta 
og Camel Cup. Alice Springs er et perfekt 
utgangspunkt for å utforske ”The Red 
Centre”.

Alice Springs

Severdigheter og opplevelser:  
• School of the Air.
• Royal Flying Doctor Service.
• Alice Springs Desert Park.
• West MacDonnell Ranges.
• Byens mange gallerier med aboriginerkunst.

Dette er en 3-dagerstur som dekker alle høydepunktene i Red Centre, inkludert soloppgang  
og solnedgang over Uluru. Sightseeing ved Uluru og i Kata Tjuta, samt besøk i Kings Canyon med 
Rim Walk er også en del av turen. Turen starter og slutter i Alice Springs, transporten er  
med komfortable turbusser og overnatting er på hotell. En barbeque middag etter solnedgang  
den første dagen er inkludert.

Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Reiseforslag:

Red Centre Highlights

For en autentisk outback-opplevelse anbefaler vi denne 3-dagersturen som besøker alle høyde- 
punktene i regionen. Guidede turer ved Uluru, Kata Tjuta og Rim Walk på Kings Canyon er 
inkludert. I tillegg får dere selvfølgelig se soloppgang og solnedgang ved Uluru og en av nettene 
overnatter vi på Kings Creek Cattle Station, som er en camp langt unna folk hvor man virkelig 
føler at man er langt ute i ødemarken. Turen starter og slutter i Alice Springs, transporten er med 
firhjulsdreven buss og overnatting er i permanente safaritelt.

Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Goanna Dreaming Red Centre Safari

Kings Canyon ligger i Watarrka National Park mellom Uluru og Alice Springs. Juvets 
røde vegger reiser seg fra landskapet i 100 meters høyde. Det er mulig å bli med på en 
tre timers gåtur langs juvets kant. Gåturen gir deg en fantastisk utsikt over Kings Canyon 
og det vakre landskapet rundt. Her finner du fjellformasjoner og en frodig vegetasjon, 
noe helt annet enn resten av regionen. Underveis stopper man også ved Garden of 
Eden, som er et vannhull med frodig vegetasjon der man kan ta et forfriskende bad. 

Kings Canyon
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Victoria
Victoria er den nest minste staten i 
Australia og har en storslått og variert 
natur, et frodig jordbrukslandskap, vakre 
surfestrender, vingårder og den fler- 
kulturelle storbyen Melbourne. I Victoria 
finnes 32 nasjonalparker og Australias 
vakreste kystveg: Great Ocean Road. 

Melbourne
Melbourne er hovedstaden i Victoria og er 
Australias nest største by. Melbourne er 
kjent for å være et sentrum for mote, har 
et stort utvalg av restauranter, teatre og 
underholdning og mange store sports- 
arrangement. Det er en kontrastenes by 
med trikker, brede gater og en blanding 
av viktorianske bygninger og moderne 
høyhus.

The Great Ocean Road
Det er mange flotte kystveier i Australia, 
og den aller mest kjente er The Great 
Ocean Road langs sørkysten av Victoria. 
Veien strekker seg 300 kilometer fra 
badebyen Torquay i øst og nesten til 
Warrnambool i vest. Underveis passerer 
man flotte surfestrender, dramatiske 
klipper som stuper rett ned i havet, bratte 
skogbevokste fjellsider hvor veien  
nærmest klamrer seg fast, og små,  
koselige tettsteder.

Phillip Island
130 kilometer sørøst for Melbourne ligger 
Phillip Island med den berømte “Penguin 
Parade”, hvor små dvergpingviner  
kommer i land etter mørkets frembrudd 
for å rusle over stranden og opp til  
redene i sanddynene.

Mornington Peninsula
Mornington Peninsula ligger ca. en times 
kjøring fra Melbourne og har lenge vært 
en foretrukket destinasjon for ferierende 
da halvøya både har strender og grønne 
åser. Her kan man gå lange turer, spille 
golf, besøke vingårder, eller nyte et bedre 
måltid på en av områdets populære 
restauranter. Et besøk på Mornington 
Peninsula kan være en del av en reiserute 
når man kjører bil, eller en dagsutflukt  
fra Melbourne.

Fem ting du må få med deg:   
• Melbourne, et sentrum for mote,  
 kultur, sport og industri.
• Great Ocean Road, kystveien langs 
 sørkysten av Victoria.
• Phillip Island, med den berømte  
 ”Penguin Parade”. 
• Grampians, det fascinerende  
 fjellområdet nordvest for Melbourne .
• Mornington Peninsula, idyllisk halvøy 
 sør for Melbourne.
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Melbourne er byen som vet hvordan man 
skal nyte livet. Velg mellom de mange 
restaurantene, konsertene, teatrene,  
festivalene og de store sportsarrange-
mentene. Alt finnes tilgjengelig i byen 
som har en mengde parker, hager og en 
historisk arkitektur.

Melbourne

Severdigheter og opplevelser:  
• Oppdag historiske arkader og gater der det finnes mange restauranter, cafeer, 
 barer og motebutikker, eller tilbring tid i en av byens mange parker.
• Opplev byens store interesse for sport. Enten det er fotball, cricket, rugby eller annen 
 sport; besøk gjerne sportsarenaene.
• Delta på en festival. I Melbourne har det meste sin egen festival, alt fra mat, film, kunst  
 og musikkfestivaler, til litteratur og kunsthåndverk.
• Besøk St.Kilda som med sine badestrender, restauranter og barer er en oase i storbyen.

En guidet halvdagstur der dere går gjennom 
Melbournes gater og arkader, og får ta del  
i noen av byens ”hemmeligheter” – slike som 
det er lett å gå glipp av når man utforsker 
byen på egenhånd.

Prisklasse:

Dagsutflukter i og rundt Melbourne:

Lanes and Arcades 

Med Echidna Walkabout kommer du ut i den 
australske bushen og får oppleve kenguruer, 
koalaer, emuer og flere andre dyrearter på 
nært hold. Guidene er kunnskapsrike og  
lærer deltakerne om det fantastiske plante- 
og dyrelivet som finnes i Australia. Lunsj er 
inkludert. 

Prisklasse:

Koalas and Kangaroos 
in the Wild

Før solen står opp blir du hentet fra ditt hotell 
i Melbourne og transportert til området der de 
fyller opp varmluftsballongene. Ved soloppgang 
svever du over Melbourne og har den beste 
utsikten du kan forestille deg. Ikke mange 
byer i verden tillater varmluftsballonger over 
sentrum på denne måten. Du er i luften i  
ca. 1 time.

Prisklasse:

Sunrise Ballon Flight

Heldagstur til Yarra Valley, Victorias mest 
kjente vindistrikt. Besøk flere vingårder med 
vinsmaking. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Yarra Valley Food & Wine 
Journey

Spis middag ombord på Colonial Tramcar. 
Denne trikken som er omgjort til en restaurant, 
tar deg på en tur rundt Melbourne samtidig 
som du spiser en god middag. En annerledes 
og minneverdig opplevelse.

Prisklasse:

Colonial Tramcar Restaurant

Denne dagsturen fra Melbourne tar deg på 
en rundtur på halvøya Mornington Peninsula. 
Turen inkluderer blant annet et besøk på  
Sunny Ridge Strawberry farm, i den lille 
kystbyen Portsea, på Ashcombe labyrint og en 
lavendel hage om ettermiddagen. Lunsj er  
på en lokal vingård (inkludert).

Prisklasse:

Mornington Peninsula 
Hot Springs
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Great Ocean Road og området rundt er en 
av verdens mest naturskjønne kjøreturer. 
Opplev De tolv apostlene, surfestrender og 
fossefall. Der er et mangfold av aktiviteter 
og opplevelser i regionen, fra utendørs- 
aktiviteter som surfing, dykking og kajakk- 
padling til kunst- og kulturattraksjoner. 
Oppdag den fantastiske kystlinjen på 
vandreturen “Great Ocean Walk” og nyt 
god mat og lokal vin underveis.
 Opplev Great Ocean Road på egen-
hånd med bil eller bobil, alternativt  
bli med på en dagstur eller flerdagstur 
fra Melbourne. 

Great Ocean Road  
og andre nasjonalparker

En heldagstur med buss fra Melbourne der man kjører Great Ocean Road. Besøk Apollo Bay  
og se De tolv apostlene. Disse sandstensformasjonene er et resultat av erosjonen som har pågått  
i tusenvis av år. Hør skipperhistoriene fra Loch Ard og besøk ravinen. Før dere returnerer  
til Melbourne har dere også et stopp i Port Campbell. 

Prisklasse:

Great Ocean Road & Twelve Apostles

Opplev den dramatiske kysten på en all-inclusive gruppereise fra Melbourne som varer i 3 dager 
med 2 overnattinger på små koselige B&Bs. Se en av verdens mest spektakulære kystlinjer.  
Vi følger Great Ocean Road og ser etter Australias ville dyr som kenguru, koala og wallaby sammen 
med en erfaren guide i en liten gruppe på maks 8 personer. 

Prisklasse:

Great Ocean Road på 3 dager 

Dette er et fascinerende naturområde nordvest for Melbourne. 
Her har man gode muligheter for å vandre i naturen, se det unike 
australske dyrelivet og beundre den vakre naturen. Med utgangs- 
punkt fra Halls Gap, beliggende i hjertet av nasjonalparken, har 
du utrolig utsikt over Wonderland Ranges og Mt Willam Ranges. 
Grampians National Park står på mange av kjør-selv reiserutene 
med utgangspunkt fra Melbourne eller Adelaide, og kombineres 
ofte med Great Ocean Road. 

Grampians National Park

Dette er en av delstaten Victorias best likte steder. Her finnes 
spektakulær natur, med store granittfjell, åpen skog, regnskog, 
langstrakte streder og kystlinjer. I området finnes fantastiske 
”bushwalks” av varierende lengde fra en time og opp til flere 
dager. Et av områdets severdigheter er Wilsons Promontory 
Lighthouse. Det finnes ulike boalternativ i området, alt fra camping, 
til hytter og resort. 

Wilsons Promontory National Park 

Det er en morsom og interessant  
opplevelse å se pingvinene vagge over 
stranden og opp til sine hi i sanddynene 
ovenfor. Du kan velge mellom å se  
pingvinene på Summerland Beach fra en 
tribune, en observasjonsplattform, en sky 
box eller best av alt i en liten gruppe ledet  
av en naturguide ned til stranden. Husk 
også å gå innom besøkssenteret, som har 
mye interessant informasjon om de søte 
pingvinene.
 Hele Phillip Island er et beskyttet 
område på grunn av dyrelivet og naturen 
er fantastisk. På fastlandet har koalaen 
blitt en truet dyreart, da deres naturlige 
omgivelser stadig krymper. Det er derfor 
ikke så mange steder man kan oppleve 
koalaen i sitt naturlige miljø, men på Koala 
Conservation Centre på Phillip Island, 
som er vel verdt et besøk, jobber de hardt 
for å bevare dette unike dyret. 

Phillip Island

Australiareiser anbefaler:
Phillip Island & Privat Penguin
Experience

En dagstur fra Melbourne som blant  
annet inkluderer Penguin Parade og Koala 
Conservation Centre.

Prisklasse:

Andre severdigheter på Phillip Island er: 
• The Nobbies, et spektakulært område ved kysten med et rikt fugleliv.
• Seal Rock, som har Australias største koloni av seler.
• Churchill Island Heritage Farm.

Phillip Island ligger 140 km sørøst for Melbourne og er kjent for sitt unike dyreliv og spesielt for de små 
pingvinene som holder til her. Hver dag ved solnedgang kommer pingvinene tilbake fra en dag ute til havs 
og dette spesielle fenomenet er kjent som ‘Penguin Parade’.

Phillip Island er et godt likt rekreasjonsområde også for australierne selv, så i tillegg finnes golfbaner, badestrender, 
mulighet til å gå på vandreturer og dra på sykkelutflukter. Det finnes også et par vingårder der.
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South Australia
South Australia er en av de tørreste 
delstatene i Australia. Hele den nordlige 
delen er glohett ørken- og steppeland,  
og her ligger Australias største saltsjø. 
I sør er det imidlertid annerledes, ikke 
minst på grunn av Murray River, Australias 
største elv. Landskapet preges av jord-
bruk, og da i første rekke vingårder. Mer 
enn halvparten av landets vinproduksjon 
foregår her. Helt i sør slår bølgene fra 
Sørishavet inn mot forrevne klipper.

Adelaide og Kangaroo Island
Adelaide er hovedstaden i South Australia 
og berømt for sine store musikk- og 
kunstfestivaler. Adelaide er det perfekte 
utgangspunktet for dine australske  
opplevelser og byen ble nylig anbefalt 
som en av de beste byene å besøke i 
2014 av Lonely Planet. Herfra har man 
enkel tilgang til det unike dyrelivet,  
den spesielle outback’en og de flotte 
matopplevelsene.

Like sør for byen ligger Kangaroo Island, 
som er Australias tredje største øy. Selv 
om øya er stor, bor det ikke så mange 
der, og den har dermed beholdt mye av 
sin opprinnelige flora og fauna. Den mest 
vanlige tilbakemeldingen fra de som 
besøker Kangaroo Island er at det var 
høydepunktet og den mest minnerike 
opplevelsen fra turen til Australia.

Flinders Ranges
Lengst nord i delstaten ligger fjellkjeden 
Flinders Ranges, med ville, fargerike 
klipper, et rikt dyreliv og dype, vannfylte 
kløfter hvor man kan få seg en avkjølende 
dukkert i varmen. Enda et lite stykke 
lenger nord begynner “The Outback” –  
et øde, tomt og knusktørt landskap.  
Men under den tørre og varme overflaten 
finnes en vakker og verdifull smykke- 
stein – opal.

Fem ting du må få med deg:  
• Adelaide, en sjarmerende storby 
 omgitt av grønne parker som er berømt 
 for sine store musikk- og kunstfestivaler.
• Barossa Valley, området like nord for  
 Adelaide hvor noen av Australias beste 
 viner produseres.
• Kangaroo Island, hvor man nærmest 
 er garantert å få nærkontakt med ville 
 koalaer, kenguruer, pingviner og seler.
• Flinders Ranges, fjellkjeden med ville, 
 fargerike klipper, dype vannfylte kløfter 
 og et rikt dyreliv.
• Coober Pedy, verdens opalhovedstad 
 hvor man under den tørre, solsvidde 
 overflaten finner vakre smykkesteiner.
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Adelaide er en sjarmerende by omgitt av 
grønne parker og ligger vakkert plassert 
mellom fjellene og havet. Byen har et 
rikt utvalg av kunst og kultur, utmerkede 
restauranter, gamle bygninger og en  
vennlig lokalbefolkning. Her kan besøkende 
og fastboende nyte et behagelig  
middelhavsklima og en smak av det gode 
liv. Dessuten er byen vertskap for en 
rekke arrangementer som sykkelrittet 
Santos Tour Down Under og Adelaide 
Festival, et av de største kunst- 
arrangementene i verden.

Adelaide

Severdigheter og opplevelser:  
• The Art Gallery of South Australia.
• The South Australian Museum.
• Adelaide Central Market, her finnes ferske produkter fra hele regionen.  
• For flotte sandstrender, dra til Glenelg, Brighton, Henley og Semaphore, som er fylt  
 med butikker, kafeer, puber og restauranter.

En halvdagstur i Adelaide som gir deg en introduksjon til byens attraksjoner. Dere kjører gjennom 
North Terrace, som er byens kulturelle område, og passerer blant annet the National Wine Centre, 
Adelaide Botanic Gardens og den flotte Botanic Park. Alle dager unntatt søndager er også en 
fabrikkomvising på Haigh’s Chocolate inkludert. Etter denne turen har du et godt grunnlag for å 
utforske byen videre på egenhånd.

Prisklasse:

Følg med en kunnskapsrik guide til Adelaide Central Market som er det største markedet i denne 
delen av verden. Markedet ligger i det sentrale forretningsområdet og har mer enn 80 spesialist-
butikker og mer enn 1,2 millioner besøkende per måned. På turen til fots, får du prøvesmake på 
delikatesser og lære hvor viktig markedet er for innbyggerne i South Australia.

Prisklasse:

Dette er en formiddagstur fra bydelen Glenelg med båten “Temptation”, og er turen for de som 
liker delfiner! Tiden tilbringes som tilskuer om bord, eller i sjøen sammen med delfinene. 
Er ikke i drift i juli og august.

Prisklasse:

Dagsutflukter i og rundt Adelaide:

Morning Dolphin Cruise

Morning Central Market Tour

Adelaide City Highlights

Liker du naturen og vil oppleve Australias 
unike dyreliv? Da må du besøke Kangaroo 
Island! Flere av dyreartene på Kangaroo 
Island er nærmest utryddet på fastlandet. 
Et eksempel er den lille wallabyen og 
det finnes ca. 1 million “minikenguruer“ 
på øya. På dagtid er de skjult i buskene, 
men etter mørkets frembrudd kommer 
de frem for å spise. På Kangaroo Island 
finnes også over 30 000 koalaer og som 
besøkende er man nærmest garantert 

Kangaroo Island

Southern Ocean Lodge er et femstjerners 
boutique lodge ved Hanson Bay på Kangaroo 
Island. Lodgen er designet med den unike  
naturen i tankene, og svever nesten på toppen av 

Southern Ocean Lodge

en klippe i et dramatisk landskap langs kysten. 
Et opphold her er en opplevelse i seg selv. 
Fra Southern Ocean Lodge har man en fin 
utsikt over det mektige havet, de hvite  
strendene samt det vakre landskapet på 
Kangaroo Island, ofte omtalt som Australias 
Galapagos. Her vises naturen og det rike  
dyrelivet på en fantastisk måte.
 Her er det fokus på livets goder, og  
restauranten serverer fersk sjømat og bruker 
unike lokale råvarer og kritikerroste viner fra 
South Australias vinprodusenter. De 21 suitene 
er elegant møblert, har nedsunket oppholds-
rom, glassvegger og terrasser, alt for å få det 
beste av utsikten og naturen. Southern Spa 
tilbyr et bredt utvalg av behandlinger, og hva 
kan vel være bedre enn å slappe av her etter 
en dag med opplevelser i naturen.
 Prisen inkluderer full pensjon, transport til/ 
fra flyplassen og en rekke guidede opplevelser.  
Kontakt oss for priser og mer informasjon.

Standard:

å få se koala. Enkelte kaller Kangaroo 
Island for en dyrehage uten gjerder.  
 Vi er ikke overrasket, for Kangaroo 
Island er tross alt det beste stedet å  
oppleve Australias dyreliv i det fri.  
I tillegg finner man bemerkelsesverdige 
naturformasjoner som Remarkable  
Rocks og Admirals Arch. 
 På Kangaroo Island finner man 
kenguruer, koalaer, wallabyer, pingviner, 
echidnaer og et yrende fugleliv. Langs 

stranden i Seal Bay kan man rusle rundt 
blant en koloni av den truede australske 
sjøløven.
 For å se og oppleve alt Kangaroo 
Island har å by på anbefaler vi at du 
tilbringer minst to dager på denne  
fantastiske øya. Hvis det er ditt første 
besøk får du mest ut av oppholdet ved  
å bli med på en organisert tur, der 
kunnskapsrike guider introduserer deg  
til naturen og dyrelivet på øya. 

South Australia - AustraliaAustralia - South Australia
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Australias mest kjente vinområde ligger 
kun to timers kjøring fra Adelaide og her 
finnes mer enn 150 vingårder. Her kan 
man nyte livet på luksuriøse resorter 
med prisvinnende viner, førsteklasses 
mat og fantastisk utsikt. Barossa er et 
fascinerende område. De grønne åsene 
og dalene har inspirert mange lokale 
kunstnere. Ta deg tid til å utforske en av 
verdens beste vinregioner rik på historie, 
kultur og kulinariske opplevelser.
 Barossa har et middelhavsklima med 
kjølige somre og regnfulle vintre noe som 
er perfekt for produksjon av rødvin, og 
regionen er kjent for sin Shiraz og smak-
fulle Cabernet. I regionen ligger også 
Eden Valley som har rykte for å produsere 
førsteklasses viner, og da spesielt  
Riesling og Chardonnay. 
 Barossa kombinerer tradisjon og 
historie med det 21. århundres luksus  
og kreativitet. En av regionens første 
nybyggere, Johannes Menge, beskrev  
i 1836 Barossa som ”the icing on the 
cake” Han hadde helt rett. Lær om det 
kortvarige gullrushet på slutten av 1860- 
tallet. Se bygninger, landskap, kultur 
og kunst, samt ikke minst smak på vin 
og lokale matretter. Ta en kjøretur eller 
rusle en tur og strekk på beina. 

Barossa Valley

Hvis du har leiebil eller bobil anbefaler vi 
at du tilbringer et par dager i området. 
Et annet alternativ er å delta på en 
heldagstur fra Adelaide der man i en liten 
gruppe og med en kunnskapsrik guide, 
besøker vingårder der du har mulighet for 
prøvesmaking. Australiareiser anbefaler 
”Best of Barossa”-turen hvor man besøker 
vinprodusenter som Peter Lehmann, 
Torbreck, Henschke og Rockford.

Barossa – lev det gode liv!

Flinders er ett av de eldste landskapene 
på jorden og ligger kun fem timer med  
bil fra Adelaide. Området er spektakulært 
på alle vis. Her finnes bratte fjell, tørre 
vannhull og rustrød jord. Flinders Ranges 
er et område vi anbefaler for de som 
er eventyrlystne. Dette er ”outbacken”, 
en autentisk opplevelse av den urørte 
naturen i Australia.
 Området er enormt stort med mange 
nasjonalparker, høye fjell, busklandskap, 
store innsjøer og ikke minst et rikt dyreliv. 

Flinders Ranges

Den mektige og majestetiske Murray 
River ligger mindre enn to timers kjøring 
fra Adelaide. Den livgivende elven er  
full av kontraster der den slynger seg 
gjennom landskapet i rundt 600 kilometer. 
Dette er et flott område å utforske og du 
vil oppdage mye nytt og spennende i 
denne mangfoldige regionen. Fuglelivet 
er variert, og langs elven finnes mer enn 

Murray River  

Bli med på et cruise med Australias største hjuldamper Murray Princess, eller et mer intimt cruise 
med Murray Expeditions og opplev det rike dyrelivet langs elvebredden. Langs elven ligger en 
rekke små historiske byer. Trenger du en pause fra båtlivet, for å fiske, padle kano, bade eller stå 
på vannski, er det bare å stikke innom en av disse for å oppleve landsbygdas gjestfrihet.

Ta kontakt med oss for pris og avreisedato.

Elvecruise

Her finnes fargerike papegøyer, små 
wallabyer, kenguruer og emuer som 
hviler i skyggen. I luften svever Australias 
største rovfugl på de varme luft- 
strømmene. Fra det gråblåe daggryet til 
den dyprøde skumringen, endrer Flinders 
Ranges farge etter hvert som solen vandrer 
over himmelen og baker landskapet.
 Da det er langt mellom severdig- 
hetene får man mest ut av et besøk på en 
flerdagstur med guide, eller ved å  
kjøre selv.

Australiareiser anbefaler:

South Australia - AustraliaAustralia - South Australia

300 ulike arter av vannfugler og tusenvis 
av trekkfugler.
 Båttransport på elven ville ikke 
vært mulig uten de mange demningene 
og slusene som kan dateres tilbake til 
begynnelsen av 1900-tallet. 14 sluser er 
i bruk den dag i dag. Det er 11 ulike 
fergestrekninger på elven og disse er 
gratis å bruke.
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Western Australia
Western Australia er den største  
delstaten i Australia, og dekker nesten 
en tredjedel av kontinentet. Området er 
omtrent like stort som hele Vest-Europa. 
De aller fleste innbyggerne bor i  
hovedstaden Perth, og i det sørvestlige 
hjørnet av delstaten. Resten er Australias 
”ville vesten”, et tynt befolket pionerland 
der man i hovedsak lever av gruvedrift, 
kvegbruk og turisme.

Perth
Perth er den eneste delstatshovedstaden 
i Australia der man kan gå på stranden, 
koble av i naturen, benytte seg av stor-
byens mange tilbud, besøke vingårder av 
verdensklasse og se solen gå ned i havet, 
alt innen en radius på 30 minutter fra byen. 
Byen har 19 rene og uberørte strender, 
fra den berømte stranden i Cottesloe til 
den kjente surfestranden Scarborough. 
Den lille og sjarmerende havnebyen 
Fremantle, som er kjent for sine mange 
kafeer, bør man også få med seg.

Broome
Broome er et av de mest populære 
feriestedene i Western Australia takket 
være sitt varme klima og sine endeløse 
strender. Cable Beach er byens mest  
populære og velkjente strand, der man 
blant annet kan se solnedgangen fra 
ryggen på en kamel. Broome er også 
utgangspunktet for reiser til det store og 
mektige villmarksområdet Kimberley.  

Kimberley
Det nordvestlige hjørnet av Western 
Australia, fra Broome og nordover,  
er nesten folketomt. Her finnes en rekke 
særpregede klippeformasjoner, blant 
annet Bungle Bungles. Dette er et område 
med en rekke små runde fjelltopper som 
alle har svarte striper på en ellers rød 
overflate. Et av de mange fantastiske og 
merkelige naturfenomen i Australia.

Fem ting du må få med deg:   
• Monkey Mia, hvor ville delfiner kommer 
 inn til stranden to ganger om dagen. 
• Pinnacles, et månelignende ørken- 
 område hvor svære søyler av kalkstein 
 stikker opp av den gule sanden.
• Kimberley, et nesten folketomt område 
 med urørt villmark og fantastisk natur.
• Ningaloo Reef, korallrevet som nesten 
 overgår Great Barrier Reef og med et 
 utrolig variert og fargerikt undervanns- 
 liv, bl.a. hvalhaier.
• Margaret River, et frodig område 
 i et ellers tørt landskap med noen av 
 Australias beste vingårder og mange 
 bra surfesteder.
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Perth er kanskje Australias reneste by, 
og solen skinner nesten alltid. Klimaet er 
ideelt: en kort vinter med tempera turer på 
rundt 18 grader, og en lang, tørr sommer 
med rundt 28 grader. Perth ligger natur-
skjønt til ved Swan River, og den beste  
utsikten får man fra Kings Park and 
Botanic Garden – en av verdens største 
byparker. Bysentrum er ikke større enn at 
man kan gå til de aller fleste severdig- 
heter, shopping og restauranter. Ta en lang 
lunsj ved elven eller på stranden, og nyt 
det brede kulinariske tilbudet som Perth 
byr på.

Perth 

Severdigheter og opplevelser:  
• Fremantle – en sjarmerende havneby kun 30 minutter fra Perth. 
 Besøker man Australias vestkyst så bør man absolutt ta en tur hit. 
 Byen ligger ved munningen til Swan River rett ved Det indiske hav.
• Rottnest Island - en øy utenfor Fremantle med en fargerik historie 
 og som er et idyllisk reisemål med vakre strender og storslått  
 natur- og dyreliv.
• Swan Valley, besøk en av de lokale vingårdene som kun ligger en 
 halvtimes kjøring fra bysentrum.
• Besøk de populære bystrendene Scarborough og Cottesloe.
• Nyt utsikten over Swan River fra Kings Park and Botanic Garden. 

På denne morgenturen vil du se Perth og alle Fremantles severdigheter, og få et innblikk i den lokale 
levestilen. Se den vakre Kings Park and Botanic Garden, med utsikt over Perth og Swan River.  
Her kan du gå mellom tretoppene på Tree Top Walkway. Nyt den pittoreske kjørestrekningen langs 
Cottesloe Beach. Besøk historiske Fremantle, med restaurerte, gamle bygninger og mange kafeer.

Prisklasse:

Bli med på en guidet dagstur til Rottnest Island som er et populært feriemål både på grunn av sin 
storslagne natur og vakre strender, og også for sin historie. Lunsj er inkludert. Denne turen er med 
buss, men det finnes også mulighet for å sykle rundt øya på egenhånd. Ta kontakt med oss for 
informasjon.

Prisklasse:

Margaret River er kjent for viner av verdensklasse, gode surfemuligheter og vakker natur. På denne 
heldagsturen fra Perth får du i tillegg til å smake vin hos noen av Margaret Rivers mange  
vinprodusenter, også se og oppleve severdigheter som Busselton Jetty, Cape Leeuwin Lighthouse 
og Mammoth Cave. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Dagsutflukter i og rundt Perth:

Margaret River

Discover Rottnest

Perth & Fremantle City Explorer

Ningaloo Reef er et fantastisk korallrev 
som ligger 1200 km nord for Perth. Det 
er mange som mener at Ningaloo Reef 
overgår Great Barrier Reef i Queensland. 
Ningaloo Reef, som står på verdens- 
arvlisten, har et utrolig variert og fargerikt 
undervannsliv. 
 Verdens største fisk, hvalhaien, holder 
til i området ved Ningaloo Reef mellom 
april og juli hvert år. Det er mulig å 
svømme med disse majestetiske dyrene 
på organiserte turer i dette tidsrommet. 
Det er også mulig å se skilpadder og 
sjøkuer.

Ningaloo Reef

Monkey Mia er et populært turistområde 
ca. 900 km nord for Perth og er aller 
mest kjent for sine delfiner. Delfinene har 
daglig i mer enn 50 år kommet helt inn til 
strendene i området, så her er det gode 
muligheter til å få sett de på nært hold.

Monkey Mia

Karijini National Park er den nest største 
nasjonalparken i Western Australia og her 
finnes noen av de vakreste omgivelsene 
man kan tenke seg. Bo her et par netter 
og få en autentisk ”outback”-opplevelse.

Karijini National Park

2400 kilometer nord for Perth, ved 
grensen til den store ørkenen Great 
Sandy Desert, ligger perlen i den nordlige 
delen av Western Australia, Broome. 
Dette er en gammel perlefiskerby med 
noen tusen innbyggere, et deilig vinter- 
klima og 22 kilometer med flott, tropisk 
badestrand med kritthvit sand og turkis-
blått hav. Broome er et bra utgangspunkt 
for turer i det ville og vakre Kimberley. 
Vi anbefaler et par dager her uansett om 
du kjører selv eller skal på en flerdagstur 
som starter her.

Broome

Kimberley tilbyr noen av de mest unike 
villmarksopplevelsene i Australia.  
Området dekker nærmere 423 000 
kvadratkilometer og regionen huser færre 
mennesker enn nesten noe annet område 
på jorden. Her finner man flere enorme 
nasjonalparker, spektakulære juv, store 
fossefall, og en nesten uberørt kystlinje 
med et utrolig undervannsliv. Det er også 
et område hvor man kan få et autentisk 
innblikk i livet til aboriginere, lære om 
deres historie, se deres bergkunst eller 
smake på ”bush tucker”, som er maten de 
finner og lever av i naturen.

Kimberley

Western Australia - AustraliaAustralia - Western Australia
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Tasmania
Tasmania, eller “Tassie” som øya ofte 
kalles, er adskilt fra det australske  
fastlandet av det 200 kilometer brede 
Basstredet. Dette er en vakker og spar-
somt befolket øy. Naturen på Tasmania 
er særdeles vekslende. Den varierer fra 
dype, grønne regnskoger og høye fjell med 
brusende elver i den midtre og sørvestlige 
delen av øya, til kultivert jordbruks- 
landskap med vingårder, grønne enger, 
hvite sandstrender og små koselige byer 
i øst.

Øya er nesten som en britisk, kompakt- 
versjon av Australia, minus ørken.  
Den ligger i et høyst temperert område 
med distinkte årstider og raske vær- 
forandringer. Mens avstandene mellom 
byene på fastlandet er enorme, er neste  
by aldri mer enn et par timer unna, og på 
landsbygda er det aldri langt mellom 
småbyene med sine britiske puber, 
vertshus og bed & breakfasts. 

Det lukter eukalyptus, parakitter skratter 
i trærne, og kenguruer hopper omkring.

Hobart
Hobart er Tasmanias hovedstad, og er 
Australias nest eldste by etter Sydney. 
Byen ligger naturskjønt til ved Derwent 
River, helt sør på østkysten. Bak byen  
reiser det 1270 meter høye Mount 
Wellington seg. Hobart er et paradis for 
seilere, og målet for den årlige kapp- 
seilasen fra Sydney. Sentrum er ikke større 
enn et man kan rusle rundt på egenhånd, 
og mange av de gamle bygningene er 
fra byens storhetstid som hvalfangerby 
på 1830-tallet. Fremdeles kan man se 
bygninger oppført av straffanger i Battery 
Point, som f.eks. den gamle bydelen  
og festningen.

Fem ting du må få med deg:  
• Hobart, den nest eldste byen i Australia 
 og målet for den årlige kappseilasen 
 fra Sydney.
• Port Arthur, med gamle ruiner 
 og restaurerte bygninger fra tiden da 
 Tasmania var en fangeanstalt.
• Cradle Mountain, nasjonalparken midt 
 på øya med høye fjell, brusende elver 
 og dype, grønne regnskoger.
• Launceston, en av Australias vakreste 
 byer med en rekke velholdte, historiske 
 bygninger og flott arkitektur.
• Mount Field, nasjonalparken på 
 vestkysten av Tasmania med dramatiske  
 kystlinjer og høye fossefall.
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Hobart er en inspirerende by med en 
herlig blanding av nytt og gammelt, natur 
og kultur, og aktiviteter og attraksjoner 
av verdensklasse. Hobart ligger ikke 
langt fra noen av Sør- Tasmanias beste 
reiseopplevelser, fra historiske Port  
Arthur til Bruny Island, Derwent Valley 
og Mount Field National Park. Ta en 
spasertur langs det sjarmerende havne-
området, og spis et bedre måltid på en av 
byens prisbelønte restauranter.

Hobart

Severdigheter og opplevelser:  
• Salamanca Market (lørdager) med over 
 300 boder der man kan kjøpe frukt, grønt, 
 kunsthåndverk osv.
• Museum of Old and New Art (MONA)  
 og Tasmanian Museum & Art Gallery.
• Battery Point, den eldste bydelen i Hobart.
• Maria Island National Park, som ligger  
 75 km nordøst for Hobart.
• Bruny Island, kjent for iskrem, ost og andre 
 delikatesser.

Denne ettermiddagsturen gir en god innsikt i hva Hobart har å tilby. Turen starter med besøk  
på Sullivans Cove, Salamanca Place og Battery Point. Deretter fortsetter du til Richmond, som er 
en av kolonitidens best bevarte historiske landsbyer med butikker, gallerier og restauranter.  
Det er tid nok til å utforske området før retur til Hobart. 

Prisklasse:

Dagsutflukter i og rundt Hobart:

Afternoon Hobart Highlights

Denne dagsturen kombinerer to av Tasmanias mest kjente attraksjoner. I Devil Conservation Park 
får man sett de utrydningstruede Tasmanian Devils, før vi kjører videre til Port Arthur. Port Arthur 
er en av de viktigste byene i Australia historisk sett, og den mest besøkte attraksjonen på Tasmania. 
Byen var en fengselskoloni fra 1830-tallet, da de verste forbryterne ble sendt hit fra andre steder 
i Australia. På denne dagsturen får vi også tid til å besøke flere utkikkspunkt, samt et besøk i den 
historiske landsbyen Richmond. 

Prisklasse:

Port Arthur & Tassie Devils

Freycinet National Park ligger ca. 2,5 timers kjøring nordøst for Hobart og er stedet hvor man finner 
det som ofte blir referert til som en av verdens 10 fineste strender, Wineglass Bay. Stranden er 
kjent for kritthvit sand og turkisblått vann, og vi bruker dagen til å vandre rundt i nasjonalparken 
for å blant annet besøke denne verdenskjente stranden. Vi passerer også fantastiske utkikkspunkt, 
ser store steinformasjoner, andre strender og bukter, og nyter naturen på østkysten av Tasmania. 
Turen egner seg best for de som liker å bevege på seg, og gode gåsko anbefales.

Prisklasse:

Wineglass Bay og Freycinet National Park 

Tasmania - Australia

Høydepunkter:   
• Hobart sightseeing
• Russell Falls
• Gordon River Cruise 
• Cradle Mountain
• Cataract Gorge 
• Se en tasmansk djevel 
• Freycinet National Park
• Det historiske området Port Arthur

Reiseforslag:
Tasmanian Wonders 

Reiseforslaget inkluderer:   
• Erfaren turguide og sjåfør 
• 9 netter på hotell av god standard 
• Transport i luksusbuss
• Måltider – 9 frokoster, 1 lunsj  
 og 7 middager

Turkode: FHH 

Australiareiser anbefaler:
Port Arthur spøkelsestur

Opplev den historiske del av Port Arthur 
på kvelden. Byen var en fengselskoloni 
fra 1830-tallet, da de verste forbryterne 
ble sendt hit fra andre steder i Australia. 
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Opplev hele Tasmania og den fantastiske naturen på denne 10-dagers guidede rundreisen. Besøk Mt. Field 
National Park, se det spektakulære Russell Falls og gå ombord på et elvecruise på Gordon River. Utforsk 
Cradle Mountain National Park, nyt utsikten over Bass Strait og besøk Cataract Gorge nær Launceston, 
der man finner villmarken nesten midt i byen. Lær om straffekolonien Port Arthur, se den utrydnings- 
turede tasmanske djevelen og besøk historiske Richmond. Turen startes og avsluttes i Hobart.

Ta kontakt med oss for pris 
og avreisedatoer. 

Australia - Tasmania

Standard:
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The Ghan går mellom Adelaide og  
Darwin, og er oppkalt etter de afghanske 
kamelgjeterne som hjalp til å få denne 
delen av landet tilgjengelig med tog.  
Hvis du ikke ønsker å gjøre hele togreisen, 
kan du velge mellom strekningene 
Adelaide-Alice Springs eller Alice 
Springs-Darwin, eller omvendt. Reisen fra 
Adelaide til Alice Springs tar ca. et døgn, 
og det gjør også turen fra Alice Springs  
til Darwin. Hvis du ønsker å reise hele 
veien fra Adelaide til Darwin, eller 
omvendt, tar det 3 dager og 2 netter.  
Togturen på 2979 kilometer går gjennom 
Australias røde sentrum, forbi gårder, 
fjellkjeder og enorme saltsletter til de 
tropiske våtmarksområdene i nord. 

Indian Pacific går mellom Perth  
og Sydney, en reise på 4352 kilometer,  
og toget bruker tre dager på å krysse 
kontinentet. Fra Perth til Adelaide tar 
det litt under to døgn og reisen mellom 
Adelaide og Sydney tar litt mer enn ett 
døgn. Toget er oppkalt etter de to havene 
som omgir Australia.
 Reisen med Indian Pacific er en 
opplevelse i seg selv og naturen er unik. 
Du er nesten garantert å se kenguruer, 
dingoer, kameler, emuer og ørn som  
også er symbolet på toget. For den beste  
komforten anbefaler vi Gold Service,  
der alle måltider er inkludert.

The TranzAlpine tar deg fra en kyst  
i New Zealand til den andre. Togreisen 
starter i Christchurch, som er den største 
byen på Sørøya, og tar deg til Greymouth 
på vestkysten. 

Indian Pacific

The TranzAlpine

The Ghan 

Tog er en spennende måte å 
oppleve Australia og New Zealand 
på! I Australia knyttes nord-  
og sørkysten sammen med det  
legendariske toget ”The Ghan”  
og vest- og østkysten med toget 
”Indian Pacific”. I New Zealand  
tar toget ”The TranzAlpine” deg 
fra kyst til kyst på Sørøya. 

Kontakt oss for pristilbud 
på togreiser.

Togreiser

For maksimal komfort anbefaler vi 
Gold Service eller enda bedre Platinum 
Service, hvor alle måltider er inkludert. 
Måltidene serveres i en eksklusiv 
restaurantvogn, som setter sitt preg  
på hele togopplevelsen.

Reisen er 223,8 km lang og tar kun 4,5 
timer. Toget tar seg opp gjennom Southern 
Alps og før toget når frem til Greymouth 
på vestkysten går ferden gjennom frodig 
regnskog. The TranzAlpine tar deg  
gjennom 19 tunneler og fire viadukter,  
der den høyeste, som kalles Staircase,  
er 73 meter høy. Uansett om du tar denne 
togreisen som en dagstur eller som en 
transportetappe, kommer du til å få en 
minnerik opplevelse.

Australia/New Zealand - Togreiser Togreiser - Australia/New Zealand

Drømmen om Stillehavet

Telefon 23 31 77 01 // post@fijireiser.no // www.fijireiser.no

Våre reisekonsulenter har reist mye i dette området og deler gjerne sine erfaringer 
og kunnskap med deg. Se våre kataloger for inspirasjon.

 Kontakt Fijireiser for en skreddersydd reise til sydhavsparadiset.
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En ferie med bil er en super måte  
å oppleve disse fantastiske landene på! 
Både Australia og New Zealand er som 
skapt for kjør-selv ferier, og en bil gir 
maksimal frihet og fleksibilitet underveis.
 Vi samarbeider med de mest  
velrennomerte leiebilselskapene i begge 
land, som gjør at vi kan tilby et bredt 
utvalg av biler av høy kvalitet. I tillegg  
til leiebiler av vanlig størrelse, har vi 
også biler med firhjulstrekk samt  
minibusser. 

Leiebilselskapene har kontor i byer og 
på flyplasser over hele Australia og New 
Zealand. Vi inkluderer alltid de beste 
forsikringspakkene som er tilgjengelig 
for din trygghet på reisen.

Billeien inkluderer normalt følgende:
- Alle nødvendige forsikringer,  
 der egenandelen holdes på et  
 minimum.
- Enveisleie mellom de største byene 
 ved minimum 3 dagers leie.
- Alle lokale avgifter og gebyrer.
- Fri kilometer.
- Ekstra sjåfører.
- 24 timers veihjelp.

Det er mulig å leie GPS og barnesete  
fra de fleste byer. Spør oss om pris  
og tilgjengelighet. Sjåføren må være 
minimum 21 år med gyldig førerkort  
og vi anbefaler i tillegg et internasjonalt 
førerkort som fås hos NAF.

Vi anbefaler å bestille leiebil i god tid før 
avreise. Ta kontakt med oss for tilbud.

Leiebil i Australia og New Zealand Gruppereiser 
med reiseleder

Telefon: 23 31 77 00  |  post@grupperundreiser.no  |  www.grupperundreiser.no

Grupperundreiser arrangerer gruppereiser til eksotiske destinasjoner i hele verden. 
Les mer om våre gruppereiser på www.grupperundreiser.no

Jorden Rundt – Asia – Afrika – Stillehavet
Australia – New Zealand
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Å reise med bobil gir en utrolig frihet og 
fleksibilitet, og for mange er dette den 
beste måten å oppleve Australia og New 
Zealand på. Man kan ta det som det  
kommer underveis, eller man kan legge 
opp en reiserute på forhånd. Høye fjell, 
dype fjorder, regnskog, idylliske småbyer, 
vinområder og de vakre kystlinjene  
oppleves på en helt annen måte når man 
selv kan bestemme hvor lenge man skal 
være på hvert sted. Gjør et stopp der det 
passer og bli en dag eller to ekstra hvis 
dere forelsker dere i et spesielt område. 
Med bobil har man full fleksibilitet til  
å oppleve den fantastiske naturen i sitt 
eget tempo. 

Vi samarbeider med Britz, Maui og Kea, som alle har et stort utvalg av bobiler 
av høy standard. Under er en kort beskrivelse av de tre selskapene. 

Britz er bobilen for eventyrlystne familier og venner som liker å utforske 
nye steder. Utvalget består av alt fra mindre biler med soveplass og 
enkelt kjøkken, til de som er fullt utstyrt med toalett og dusj. Britz har 
også modeller med firhjulstrekk for de som vil dra utenfor allfarvei.  
Alt av kjøkkenutstyr, sengetøy og andre praktiske gjenstander er  
inkludert. Vi anbefaler å legge til “Bonus Pack” for å eliminere eller minske 
egenandelen (avhengig av biltype), og å få med blant annet piknikbord 
og stoler, propanflaske og barnesete (på forespørsel).  

Britz
Campingplassene holder generelt høy 
standard med mange fasiliteter, og de 
fleste har en super beliggenhet.  
Med bobil slipper man å pakke ned  
bagasjen hver gang man skal flytte på 
seg, i tillegg til at man får reise og  
overnatting for en rimelig penge. 
 Vi er selvfølgelig behjelpelige med 
planleggingen, og dere får veikart  
og informasjonshefte når dere henter 
ut bilen. Våre samarbeidspartnere har 
utleiestasjoner i alle byer med inter- 
nasjonal flyplass, og det er mulig å  
levere tilbake bobilen i en annen by enn 
der den hentes. Slik får man både en 
smidig og kostnadseffektiv reiserute.
 Prisene varierer avhengig av hva 
slags bobil man ønsker, leieperiode 
og når på året man skal reise. Bobil er 
en populær ferieform både i Australia 
og New Zealand, og de blir derfor fort 
utleid. Du bør derfor alltid bestille bobil  
i god tid før avreise fra Norge.
 Alle bobiler kan kjøres med vanlig 
førerkort. Vi anbefaler i tillegg at man 
ordner med et internasjonalt førerkort 
før man reiser til Australia. Dette fås  
hos NAF.

Spør oss om tilbud!

Bobil i Australia og New Zealand

Maui er et kvalitetsprodukt med høy komfort, 
innovativt design og smarte løsninger.  
Bobilene har sengeplasser for 2 til 6 personer 
og er utstyrt med alt man trenger av tilbehør,  
som kjøkkenutstyr, sengetøy, forskjellige  
praktiske gjenstander samt GPS. Vi anbefaler 
å legge til “Maui Premium Package” som  
eliminerer egenandelen og blant annet  
inkluderer propanflaske, piknikbord og stoler 
og barnesete (på forespørsel).

Maui

Bobil - Australia/New ZealandAustralia/New Zealand - Bobil

• Mobile Wifi. Denne lille brikken gir dere wifi 
 i bobilen. Man får 500MB data i New Zealand  
 og 1GB data i Australia. For Kea kunder er 
 denne inkludert i prisen, for Britz og Maui  
 tilkommer en ekstrakostnad. 
• Maui Winery Havens. Dette spennende 
 produktet innebærer at man får tilgang  
 til en dedikert parkeringsplass på utvalgte 
 vingårder i Australia og New Zealand. 
 Prisen inkluderer parkeringsplass over 
 natten på eksklusive vingårder, en gourmet- 
 kurv med lokale matvarer og en god flaske 
 vin. Gjelder kun for Maui bobiler.

Tilleggsprodukter:

Her er et utvalg av tilleggsprodukter som kan bestilles sammen med din bobil mot en ekstra kostnad. Ta kontakt for priser. 
Produktene er på forespørsel, så gi oss beskjed i god tid hvis du ønsker noen av disse.

• Britz Bikes. Ønsker dere å utforske  
 omgivelsene videre med sykkel når dere 
 har parkert for dagen? Bestill sykler med 
 bobilen slik at man kan ta en sykkeltur når 
 det måtte passe underveis. Gjelder kun for 
 Britz, og kun på New Zealand.
• Kea Nests. Dette er et medlemskap som gir 
 tilgang til gratis parkeringsplass utenfor 
 et utvalg virksomheter i Australia og New 
 Zealand, som for eksempel en liten kafé,  
 et kunstgalleri, en restaurant, en gård,  
 et lokalt bryggeri osv. En fin måte å komme 
 i kontakt med lokalsamfunn underveis. 
 Gjelder kun for Kea.

Bobilene fra Kea er de desidert beste og mest luksuriøse vi tilbyr, og 
modellene har sengeplass for 2 til 6 personer. Leieprisen er all-inclusive, 
det vil si at alt er forhåndsbetalt. Bobilene er aldri mer enn ett år gamle 
og er utstyrt med det aller beste av finesser og tilbehør. Wifi er også  
inkludert. Gjennom programmet Kea Concierge får man også ekstra- 
tjenester inkludert som gratis transport fra flyplass til Keas utleverings- 
stasjon og ubegrenset bytte av sengetøy. 

Kea
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New Zealand
Lenger unna Norge enn New Zealand er 
det ikke mulig å reise. I så fall er du på 
vei hjem igjen. New Zealand er kjent for 
å være et rent og naturskjønt land, med 
høye fjell, fossende elver og dype fjorder 
– ikke så ulikt Norge, kanskje. Det er også 
på størrelse med Norge, og med et minst 
like stort mangfold hva gjelder reisemål.
 Det som imidlertid skiller New Zealand 
fra Norge, er bambus og vaiende palmer, 
lange hvite strender, sprutende geysirer 
og aktive vulkaner. Maoriene kaller landet 
Aotearoa, som betyr “landet under den 
lange hvite sky”. For ikke så mange år 
siden var New Zealand nærmest avskåret 
fra resten av verden – et eksotisk land  
på andre siden av kloden.
 Klimaet er noe bedre på Nordøya, rett 
og slett fordi den ligger nærmere ekvator. 
Lengst i nord er klimaet subtropisk, 
mens man lengst sør på Sørøya finner 
subarktiske forhold i fjellene. Uansett 
skinner solen mer i New Zealand enn 
her hjemme, og de beste stedene har i 
gjennomsnitt 2400 soltimer i året.

Ti ting du må få med deg:   
• Auckland, den største byen på New 
 Zealand og et naturlig utgangspunkt 
 for et besøk i landet.
• Bay of Islands, kjent som et av de 
 vakreste havområdene på New Zealand 
 og et paradis for seilere.
• Rotorua, maorienes hovedstad i et  
 aktivt termisk område der det bobler, 
 syder og koker fra bakken.
• Hawkes Bay, et av de mest frodige 
 områdene i landet med noen av de 
 eldste og beste vingårdene.
• Lake Taupo, landets største innsjø som 
 er fullt av fisk, i et område med mange 
 fine vandreruter.

• Christchurch, en vakker by med 
 velholdte parker, fargerike hager  
 og innbyggere som sies å være mer 
 engelske enn engelskmennene selv.
• Fiordland, den største nasjonalparken 
 på New Zealand med urørt natur som 
 gir en fornemmelse av landet slik det 
 var før mennesket kom hit.
• Marlborough Sounds, en magnet for 
 turister fra hele verden og et populært 
 reisemål for kiwiene selv.
• Queenstown, verdens “adrenalin- 
 hovedstad “ med et utall muligheter for 
 den som ønsker et adrenalin kick.
• Otago, et eldorado for ornitologer  
 og naturelskere med store kolonier av 
 albatross, sel og pingviner.

New Zealand New Zealand

Average temperatures (˚C) are shown below

NEW ZEALAND WEATHER  

Distances in miles

DISTANCE CHART  

NORTH ISLAND

Auckland

146 Rotorua

410 287 Wellington

SOUTH ISLAND

Christchurch

224 Dunedin

315 338 Franz Josef

351 128 314 Invercargill

464 240 395 170 Milford Sound

200 204 416 624 359 Mt. Cook

259 478 289 614 676 395 Nelson

210 429 345 556 675 346 69 Picton

297 186 216 116 186 168 506 505 Queenstown

403 178 315 98 76 279 604 604 116 Te Anau

Please note highways were used to calculate distances between major towns.

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 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
Rainfall 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
Rainfall 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
Rainfall 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 
Rainfall 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 
Rainfall mm 72 62 92 100 117 147 136 123 100 115 99 86
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North Island
Aktive vulkaner, uberørte øyer, en vill  
og vakker kystlinje, historie, maorikultur, 
og moderne storbyer er noe av det som 
topper listen når du besøker Nordøya  
på New Zealand. Mesteparten av  
befolkningen på New Zealand bor på 
Nordøya – først og fremst fordi storbyen 
Auckland ligger her. Men også hoved- 
staden Wellington er lokalisert på  
Nordøya, helt sør ved Cook-stredet  
som skiller de to øyene fra hverandre. 
Nordøya er flatere og har større vulkansk 
aktivitet enn Sørøya.

Auckland
Auckland er med sine 1,5 millioner  
innbyggere New Zealands største by,  
og et naturlig utgangspunkt for de fleste 
som besøker landet. Auckland kalles 
”City of Sails”, fordi den er preget av hvite 
seil fra de mange seilbåter som ligger  
i havnen. 

Rotorua
For mange er Rotorua hovedattraksjonen 
på New Zealand. I og rundt Rotorua  
kan du få et godt innblikk i hva som skjer 
under jorden, med aktive geysirer og 
kokende kilder. I tillegg er det et kulturelt 
sentrum for maoriene, og man bør ikke  
gå glipp av ett av deres tradisjonelle 
show.

Wellington
Wellington er New Zealands hovedstad 
og ligger på sørspissen av Nordøya. Byen 
ligger ved en vakker havn og er omgitt av 
lave, grønnkledde fjell. Fra utkikkspunktet 
ved Mt. Victoria kan du se det meste  
av byen. 

Fem ting du må få med deg:   
• Auckland, den største byen på New 
 Zealand og et naturlig utgangspunkt 
 for et besøk i landet.
• Bay of Islands, kjent som et av de 
 vakreste havområdene i landet og et 
 paradis for seilere.
• Rotorua, maorienes hovedstad i et  
 aktivt termisk område der det bobler, 
 syder og koker fra bakken.
• Hawkes Bay, et av de mest frodige 
 områdene i landet med noen av de 
 eldste og beste vingårdene.
• Lake Taupo, landets største innsjø som 
 er fullt av fisk, i et område med mange 
 fine vandreruter.
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Auckland er ikke bare en by, det er også 
en region som er full av ting man kan 
se og gjøre. Forestill deg et urbant miljø 
med butikker, restauranter og kulturelle 
aktiviteter, samtidig som vakre strender, 
vandreruter og avslappende øyer kun er 
en halvtime unna. Byen har et mildt og 
solrikt klima, kulturen er farget av deres 
polynesiske tilknytning, og innbyggerne 
har en lidenskap for fremragende mat  
og vin. Å legge inn noen dager her er en 
fin introduksjon til alt New Zealand har  
å by på.

Auckland

Severdigheter og opplevelser:  
• Auckland Sky Tower – se byen fra det 328 meter høye tårnet, som er New Zealands  høyeste.
• Kelly Tarlton’s Antarctic Encounter & Underwater World – kom tett på haier og pingviner.
• Waikehe Island – en halvtimes ferjetur fra Auckland, øya med fine strender og vingårder.
• Mount Eden – en vulkansk topp med flott utsikt over Auckland, og et fint sted for en piknik. 
• Ta en båttur på havnen i Auckland.

Denne guidede formiddagsturen med buss gir deg en introduksjon til alt det Auckland har å by på. 
Kryss Harbour Bridge, besøk Viaduct Harbour, Queen Street og Auckland Domain, som er byens 
største park beliggende på en 62 000 år gammel vulkan. 

Prisklasse:

Se områdene rundt Auckland, og smak på noen av verdens mest anerkjente viner. En guidet 
busstur tar deg ut av Auckland og langs de sorte strendene på vestkysten. Du besøker tre 
vingårder og får smake på deres beste viner. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Få en fartsfylt og annerledes opplevelse på Waitemata Harbour, med en uslåelig utsikt mot 
Auckland by, Auckland Harbour Bridge, vulkanene Hauraki Gulf og ikke minst Auckland Sky Tower. 
Båten har en utrolig akselerasjon, fart og manøvrering, og garanterer en unik opplevelse som  
får pulsen til å stige.

Prisklasse:

Dagsturer i og rundt Auckland:

De vulkanske og termiske områdene  
i og rundt Rotorua virker som en magnet 
på både lokale og tilreisende, og har gjort 
det i flere hundre år. Geysirer, damp, 
kokende kilder, boblende gjørmedammer 
og svovellukt er dagligdags. De mange 
termiske områdene er fulle av geysirer  
og dampen står opp fra bakken flere 
steder. Rotorua er også maorienes 
hovedstad, og er et veldig bra sted for  
å oppleve deres tradisjoner og kultur,  
som er bevart bedre her enn noe annet 
sted på New Zealand.

Rotorua

Severdigheter og opplevelser:  
• Opplev maorikulturen – vær med på et kveldsshow og spis Hangi,  
 den tradisjonelle måten å lage mat på.
• Besøk Wai-O-Tapu Thermal Wonderland – Opplev den geotermiske 
 aktiviteten under bakken, og se det verdenskjente Champagne Pools.
• Få opp pulsen – på en mountain bike, når du rafter ned et 7 meter 
 høyt fossefall, eller når du zipliner mellom tretoppene. 
• Slapp av med en helsebringende spabehandling, eller i et naturlig 
 oppvarmet mineralbad.

Dagsturer i og rundt Rotorua:

Bli med på en halvdags sightseeingtur til Waimangu Volcanic Valley, som er verdens yngste 
geotermiske system. Gå gjennom noen av Rotoruas mest spennende vulkanske og geotermiske 
områder, inkludert Frying Pan Lake, verdens største varmtvannskilde og Inferno Crater som 
ligger like ved. Et båtcruise på Lake Rotomahana tar dere nær dampende klipper, sprutende varme 
kilder og er i tillegg et beskyttet naturreservat med mange arter av innfødte og eksotiske fugler. 
Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Denne kvelden i Tamaki Maori Village gir en introduksjon i maorikulturen. Delta i en velkomst- 
seremoni, før de innfødte fremfører en tradisjonell kulturell forestilling. Deretter serveres en 
Hangi-buffet, og man får demonstrert hvordan maten kokes i 3 timer under bakken blant varme 
steiner før den løftes opp og pakkes ut. Husk fotoapparatet.

Prisklasse:

Bli med på rafting gjennom spektakulær natur og actionfylte fossefall. Ikke bare får man 
nærkontakt med det våte element, man får også et innblikk i den lokale vegetasjonen. 
Rangitaiki-elven passer for de som aldri har raftet før eller som ønsker en fartsfylt dag, mens 
Kaituna-elven kan by på verdens høyeste kommersielle rafting-fossefall på hele 7 meter. 
En opplevelse du aldri glemmer!

Prisklasse:

Jet Boat Tour

Auckland City Highlights

Wine Tour

Cultural Performance & Hangi

Rafting

Waimangu Experience

New Zealand - North Island North Island - New Zealand
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260 kilometer nord for Auckland, på 
nordspissen av Nordøya, ligger de fineste 
og hviteste sandstrendene du kan tenke 
deg. Kupert terreng går langs østkysten 
og utenfor ligger tusenvis av små øyer. 
Bay of Islands er et paradis for sports-
fiskere. Det er også et av landets viktigste 
historiske steder. Det var her ved Waitangi 
maorihøvdingene sverget troskap til 
Dronning Victoria i 1840. Paihia er 
sentrum av Bay of Islands og med dette 
som utgangspunkt kan man reise lenger 
nordover til den kjente stranden 90 Mile 
Beach og til Cape Reinga på nordspissen 
av landet.

Bay of Islands

Australiareiser anbefaler:

Gå ombord på katamaranen Dolphin Seeker i Paihia eller Russell. Hold utkikk etter delfiner, hvaler 
og annet marineliv, som ofte viser seg i området. Kapteinen navigerer båten gjennom det berømte 
”Hole in the Rock”, som er en klippeformasjon gjennomboret av et stort hull. Det blir også tid til en 
liten stopp på øya Urupukapuka Island før retur tilbake til fastlandet. 

Prisklasse:

Området rundt Cathedral Cove er et paradis for havkajakk, og har du aldri prøvd denne aktiviteten 
før er dette et fint sted å starte. Fra stranden i Hahei padler man langs strendene, øyene og 
kystlinjen med sine grotter til den berømte stranden Cathedral Cove, der dere blir servert nydelig 
cappuccino og varm sjokolade på stranden. 

Prisklasse:

Beliggende helt sør på Nordøya, finner 
man Wellington, som av Lonely Planet 
nylig ble kåret til “den kuleste lille  
hovedstaden i verden”. Byen er kjent for 
sine bygninger og museer, den nyeste 
attraksjonen er landets nasjonalmuseum 
Te Papa, som betyr “Vår plass”. Her får 
man et godt innblikk i New Zealands  
historie og kultur. Mye av Ringenes Herre- 
filmene ble også spilt inn i området rundt 
byen. Ta den historiske banen opp til den  
botaniske hagen, for vakre omgivelser  
og flott utsikt.

Wellington

Dagsturer i og rundt Wellington:

En kort men informativ tur som tar deg med til de viktigste attraksjonene i Wellington. Turen inklu- 
derer blant annet parlamentet, Old St. Pauls Cathedral, den botaniske hagen og utkikkspunktet på 
Mt. Victoria. Peter Jacksons Weta Cave fra Ringenes Herre besøkes på ettermiddagsturene.

Prisklasse:

Dra med buss og ferje til Kapiti Island. Øya er hjem til et internasjonalt anerkjent naturreservat, 
som beskytter noen av verdens mest kjente og utrydningstruede fugler. Guiden tar dere med på 
stier langs kysten og inn i vegetasjonen blant sjeldne planter og fugler. Lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Kjør ut av Wellington og inn i det landlige New Zealand. Dere kjører først gjennom Terawhiti 
Station, som er en fullt operativ kvegfarm, før turen går til en stor vindmøllepark. Deretter kjører 
dere langs den røffe kystlinjen i sør der dere får mulighet til å se seler i sitt naturlige element.

Prisklasse:

Napier ligger ved kysten sørøst på Nordøya, ved Hawkes Bay. Byen ble nesten jevnet med jorden 
under et voldsomt jordskjelv i 1931. Byen ble da bygget opp igjen i den stilen som var typisk 
for perioden, Art Deco. I dag er Napier kjent som verdens Art Deco-hovedstad. Området har mye 
vakker natur og flere gode vingårder. Golf, hesteridning, sykkelturer, vinsmaking og museums-
besøk er noen av aktivitetene man kan bedrive når man besøker Napier og området rundt.

Taupo er et populært rekreasjons- og feriested. Byen ligger ved Lake Taupo, som er New Zealands 
største innsjø, og som ble til ved et av tidenes største vulkanutbrudd. Vulkanen under innsjøen 
sover per i dag, men man ser fortsatt termisk aktivitet. Det er blant de beste stedene for ørretfiske 
i hele landet, og naturen rundt er fantastisk. Her er det et stort utvalg av turer og aktiviteter man 
kan være med på.

‘Hole in the Rock’ and Dolphin Cruise

Cathedral Cove Classic Tour

Wellington City Tour

Kapiti Island Day Tour

Seal Colony & Farm Tour

Taupo

Napier og Hawkes Bay

New Zealand - North Island North Island - New Zealand

Coromandel-halvøya ligger ca. 1.5 timer 
med bil fra Auckland. Halvøya er kjent for 
sine kritthvite strender på østkysten og 
for sine mange spesielle trær, Pohutukawa 
Trees, på vestkysten. Med 400 km kyst- 
linje, koselige småbyer, vakre strender  
og behagelig klima er dette et område vi 
vil anbefale at man tilbringer noen dager 
i. Her kan du koble av i vakre omgivelser 
eller være med på aktiviteter som båt-
turer, sjøkajakk, turer i regnskogen eller 
lære om maorienes historie og kultur.

Coromandel Peninsula

Australiareiser anbefaler:
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South Island
Sørøya er ganske ulik Nordøya. Fra nord 
til sør deles øya av fjellkjeden Southern 
Alps. Landskapet på østsiden av øya er 
flatt, forholdsvis tørt og har lite skog, 
mens vestsiden har store skoger, innsjøer, 
høye fjell med isbreer og dype fjorder.  
I tillegg er lokalbefolkningen imøte- 
kommende og hyggelige.

Christchurch
Christchurch er den største byen på 
Sørøya, og et naturlig utgangspunkt for 
en rundreise på denne naturskjønne øya. 
Byen kunne like gjerne ha ligget i eldre 
tiders England, med sine vakre parker og 
velholdte hager. Det sies at innbyggerne 
her er mer engelske enn engelskmennene 
selv. Christchurch er også et turistmål i 
seg selv, og ikke bare et stopp på veien til 
andre spennende reisemål på Sørøya. 

Fiordland
Om du vil få en følelse av den opprinnelige 
naturen på New Zealand, og av hvordan 
det var her før menneskene kom hit,  
bør du reise til Fiordland. Disse skog-  
og fjordområdene er så utilgjengelige at 
man før i tiden ikke syntes det var verdt 
strevet med å opprette bosettinger her. 

Når teknologien gjorde det mulig hadde 
man heldigvis endret synet på naturens 
verdi og nå gjør New Zealand alt de kan 
for å bevare disse enestående områdene. 
Fiordland er ikke bare den største  
nasjonalparken på New Zealand - med 
sine over 1 million hektar er den en av 
verdens største.

Fem ting du må få med deg:   
• Christchurch, en vakker by med  
 velpleide, flotte parker og hager.
• Fiordland, den største nasjonalparken 
 på New Zealand med urørt natur. 
• Marlborough Sounds, en magnet for  
 turister fra hele verden og også et 
 populært reisemål for kiwiene selv.
• Queenstown, verdens “adrenalin- 
 hovedstad” med uendelige muligheter 
 for alle som søker litt ekstra spenning 
 og action.
• Otago, et eldorado for ornitologer  
 og naturelskere med store kolonier av 
 albatross, sel og pingviner. 
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Christchurch er New Zealands nest 
største by, har 340 000 innbyggere  
og kalles ”Garden City”. Den prisbelønte 
Christchurch Botanic Gardens har en av 
landets fineste samlinger av eksotiske  
og lokale planter. 
 Christchurch ble i 2011 rammet av et 
stort jordskjelv. Mye av bysentrum med 
sin neo-klassiske arkitektur ble ødelagt, 
men byens sjel er fortsatt intakt, og den 
standhaftige befolkningen gir aldri opp. 
Nye og innovative butikker og bedrifter 
spretter opp samtidig som byen gjenopp- 
bygges. Det er fortsatt en vakker by 
hvor man kan sykle langs elven, bo på 
komfortable hotell og spise på gode  
restauranter. Vi anbefaler å legge inn en 
dag eller to her før du utforsker resten  
av Sørøya.

Christchurch

Severdigheter og opplevelser:  
• Bli med på en guidet sykkeltur og utforsk Christchurch by.
• Christchurch Botanic Gardens og Hagley Park
• Re:START shopping area i og rundt Cashel Mall. Butikkene er bygget av kontainere,  
 og dette innovative prosjektet huser en miks av klesbutikker, gavebutikker, kafeer med mer.
• Akaroa, halvøya utenfor Christchurch som en gang i tiden var en 
 fransk koloni. Her er gatenavnene franske, førsteklasses råvarer 
 kommer rett fra sjøen, og man kan dra på delfincruise.

Få en introduksjon til byen, lokal mat og lokale råvarer på denne halvdagsturen på sykkel. 
Turen besøker blant annet noen av de bedre matstedene i byen, et lokalt bryggeri eller et vinhus, 
dere får smake på søte godbiter og ferske juser. Dere får også servert lunsj på en bærekraftig 
restaurant som fokuserer på miljøet.

Prisklasse:

Besøk de varme kildene i idylliske Hanmer Springs. Vel fremme kan du slappe av i de varme 
kildene, mens du har utsikt til fjellene rundt. Inkludert i prisen er også lunsj, samt et valg mellom 
aktivitetene jetboating eller en terapeutisk massasje.

Prisklasse:

Kjør nordover til den lille byen Kaikoura før du drar ut i båt på Stillehavet for å se delfiner 
og gigantiske spermhvaler. Vel tilbake i land, og etter lunsj, er det tid for besøk på en selkoloni. 
På veien tilbake til Christchurch stopper man på en vingård. 

Prisklasse:

Dagsturer i og rundt Christchurch:

Whale Watch Tour

Christchurch Gourmet Bike Tours

Hanmer Springs Day Tour

Nelson ligger helt nord på Sørøya, og er 
stolt av å være det stedet i New Zealand 
som får mest solskinn i året. Det er også 
utgangspunktet for besøk til nasjonal-
parken Abel Tasman, som er et mekka for 
naturelskere. Parken har mange vandre-
ruter av varierende lengde, fra en time til 
flere dager. Det er også svært populært 
å dra på kajakktur langs kystlinjen og 
forbi de mange strendene, i tillegg til 
andre aktiviteter som seiling, fugletitting 
og å svømme med seler. Mulighetene er 
endeløse i Abel Tasman!

Nelson & Abel Tasman 
National Park

Australiareiser anbefaler:

Dette er en guidet havkajakktur som kombinerer noe av det beste Abel Tasman Nasjonalpark kan 
tilby. En katamaran tar deg til Torrent Bay, som er et fantastisk sted for havkajakk. Etter en kort 
introduksjon er det på tide å begi seg ut på vannet i de stabile dobbeltkajakkene for å oppleve vakre 
strender, grotter, småøyer og elver i området. Her finnes et rikt dyreliv som for eksempel sjøfugler, 
pingviner og seler. Total tid i kajakken er ca. 2,5 timer og lunsj er inkludert.

Prisklasse:

Beaches, Bays & Seals

New Zealand er et mekka for vandreturer, og Great Walks  
har samlet 9 av de beste rutene landet har å by på. Great Walks 
er enkle å følge og er godt merket. De fleste liker å gå turene 
på egenhånd, men det er også mulig å leie en guide. Turene er 
spredt over hele New Zealand, noe som betyr at man alltid vil ha 
en turmulighet ikke alt for langt unna uansett hvor i landet  
man befinner seg. Ta kontakt med oss for mer informasjon hvis 
du ønsker å oppleve den fantastiske naturen på New Zealand  
til fots. 

Great Walks på New Zealand

Regionen Marlborough ligger på toppen av Sørøya og er New 
Zealands største vinregion. Deres Sauvignon Blanc er verdens- 
kjent, og er alene en god grunn for å legge inn et stopp. Om-
rådet har mange soltimer i løpet av året, og kan by på varierte 
opplevelser året rundt. Marlborough har over 40 vingårder, og vi 
anbefaler å være med på en guidet vintur i buss eller på sykkel. 
Marlborough Sounds er området helt nord på Sørøya, som 
består av øyer, halvøyer og fjorder. Området er et kjent frilufts-
område, med naturskjønne vandreruter, og for de aktive kan man 
leie kajakk, fiske, dykke og svømme med delfiner. 

Marlborough 

New Zealand - South Island South Island - New Zealand
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Mens isbreer verden rundt trekker seg tilbake, fortsetter Franz 
Josef og Fox Glacier å bevege seg helt ned mot havnivå gjennom 
den tempererte regnskogen ved Tasmanhavet. Den lave beliggen- 
heten gjør isbreene til noen av de enkleste å besøke i verden.  
De to breene blir matet av alpine isbreer på rundt 2600 m.o.h.  
som mottar rundt 30 meter snøfall i året. Isen glir ned i den 
flatere elvedalen nedenfor, der den fortsatt er 300 meter tykk. 
Profesjonelle guider tar deg med på brevandring, og vil du bli  
tatt med opp dit isbreene starter kan du leie tur med helikopter 
eller fly.

Franz Josef Glacier & Fox Glacier

Australiareiser anbefaler:

Opplev det uberørte og ubeskrivelige vakre landskapet som finnes på New Zealand, og få en  
opplevelse du sent vil glemme. Bli med på en helikoptertur over dette magiske landskapet!  
Turen tar deg over den frodige subtropiske regnskogen i Westland National Park og over de to mest 
kjente isbreene på New Zealand. Helikopteret lander i snøen oppe på breen slik at man får en 
enestående mulighet til å fotografere dette skjønne stedet fra den beste mulige vinkelen.  
Turens varighet er på ca. 30 minutter.

Prisklasse:

Franz Josef & Fox Glacier helikoptertur

Stewart Island er New Zealands tredje største øy. Den ligger 30 
km sør for Sørøya, 1 times ferjetur fra Bluff eller en 20 minutters 
flytur fra Invercargill. Det meste av øya ligger innenfor Rakiura 
National Park, som gjør det til et paradis for flora og fauna. Tette, 
skogkledde åser går helt ned til kystlinjen, og himmelen har ofte 
fantastiske farger ved soloppgang og solnedgang. Dette har gitt 
opphavet til maorienes navn på øya, Rakiura, som betyr ”land 
av en glødende himmel”. Med New Zealands største bestand av 
lokale fugler, er Stewart Island et paradis for fugleentusiaster. 
Stewart Island har en liten landsby, Oban, som har ca. 400 
innbyggere. Landsbyen har en dagligvarebutikk, et lite museum, 
håndverksbutikker, kafeer og restauranter.

Stewart Island

Australiareiser anbefaler:

Ulva’s Guided Walks er et av de originale turselskapene som tilbyr guidede fugleturer på Stewart 
Island. Selskapet ble etablert av Ulva Goodwillie, som er en direkte etterkommer etter de første 
maoriene på Stewart Island. Hun og hennes team av lokale guider er lidenskapelige og kan svært 
mye om denne spesielle øya. På denne halvdagsturen får man sett sjeldne og truede fugler og 
planter på nært hold, blant annet utsøkte orkideer og et svært vennlig fugleliv som kommer helt 
opp til kameralinsen din.

Prisklasse:

Ulva Island Bird Sanctuary

Fiordland National Park inkluderer 
Milford, Dusky og Doubtful Sound, og er 
et av de mest dramatiske og vakreste 
stedene på New Zealand. Opplev regionen 
til fots, fra vannet eller fra luften. 
Området har blitt formet av isbreer over 
hundretusenvis av år, og resultatet er 
eventyrlig.
 Milford Sound ble av Rudyard 
Kipling beskrevet som verdens åttende 
underverk, og hvis du tar en flytur over 
området kommer du til å forstå hvorfor. 
Fjellveggene stiger rett opp fra fjordens 
mørke vann, fjelltoppene er himmelhøye 
og enkelte av fossefallene er så høye 
som 1000 meter. Når det regner i Milford 
Sound, noe det gjør ganske ofte, mange-
dobles vannmengden i fossefallene  
og resultatet er spektakulært.

Fiordland

Fiordland er virkelig stedet for fotturer. 
Tre av New Zealands ”Great Walks” 
finnes i dette området, der Milford Track 
uten tvil er New Zealands mest berømte. 
Den starter i Te Anau, og i løpet av 53 
kilometer passerer man fantastisk natur 
med fjell, innsjøer, og enorme daler helt 
opp til Sutherland Falls, som er det 
høyeste fossefallet på New Zealand.

Denne heldagsturen med buss fra Queenstown tar deg langs Lake Wakatipu til Te Anau og så 
videre til Milford Sound. Du reiser gjennom et vekslende og spektakulært landskap. Vel fremme  
i Milford Sound fortsetter turen om bord på en båt som tar deg langs hele fjorden ut til havet.  
Med på denne turen er det naturguider som forteller om områdets historie, flora og fauna. 
Mulighetene er store for å få se seler, delfiner og pingviner. Total lengde på turen er ca. 13 timer.

Prisklasse:

Dagsturer i og rundt Queenstown:

Milford Sound Day Tour

Queenstown er et av de mest populære 
stedene å besøke på New Zealand, og hvis 
du tar turen kommer du til å forstå hvorfor. 
Omgitt av majestetiske fjell, elver og den 
krystallklare innsjøen Wakatipu, er byen 
verdenskjent for sin natur, vennlige  
mennesker, golfbaner, vingårder, alpin- 
anlegg og et utvalg av friluftsaktiviteter 
man knapt finner maken til noe annet 
sted i verden. I Queenstown kan man 
utfordre sine egne grenser – eller helt 
enkelt slappe av og nyte omgivelsene. 
Valget er ditt.  

Queenstown

Kjenn adrenalinet strømme når piloten setter full gass på jetbåten. Dette er en utrolig opplevelse! 
Båten kjører inn blant stupbratte fjellsider og rundt krappe svinger før piloten plutselig foretar en 
360 graders sving. Innimellom stopper han båten for å peke ut og fortelle om interessante steder 
langs elven.

Prisklasse:

Shotover Jet Boat Ride

New Zealand - South Island South Island - New Zealand
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Navn ifølge pass
Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reise-
planen stemmer overens med passet. Dette er svært 
viktig i forhold til flybilletter og eventuelle visum. 
Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved  
eventuelle uoverensstemmelser. Vennligst bemerk 
at det i mange tilfelle ikke er mulig å endre navn på 
flybilletten. Australiareiser er ikke ansvarlig for event-
uelle uoverensstemmelser.

Depositum
Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på 20 % 
av ordren eller minimum kr. 3.000 per person med 
mindre annet er avtalt. Vennligst bemerk at enkelte 
billetter må betales umiddelbart etter bestilling.  
Depositum betales ved bruk av tilsendte betalings- 
informasjon.

Restbeløpet
Restbeløpet forfaller normalt til betaling 6 uker før 
avreise med mindre annet er opplyst. Ved bestilling 
av reise mindre enn 6 uker før avreise forfaller hele  
reisens beløp til betaling umiddelbart etter utsendelse 
av betalingsinformasjon og ordrebekreftelse. Over- 
holdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller 
avtalen og kunden mister sitt depositum.

Skatter og Avgifter
Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter 
og avgifter som legges på billetten og dette kan  
endres helt frem til billetten utstedes. Man kan sikre 
seg mot økning i skattene ved å betale for billetten 
umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke må alle even- 
tuelle økninger som kommer etter bestilling innkreves 
fra kunden før avreise, på vegne av flyselskapet.  
Avgifter er inkludert i billetten bortsett fra  eventuelle 
lokale flyplassavgifter som betales ved innsjekk. 

Billett og reiseplan
Senest 8 dager før avreise mottar du billetter, reise-
plan m.m. Vouchere for landarrangementer (hoteller 
m.m.) sendes enten ut sammen med billettene eller 
ligger klar i resepsjonen på ditt første overnattings- 
sted i Australia eller New Zealand. Den reisende har 
selv ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og 
reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt.  
Det er svært viktig at navnet er korrekt stavet på 
billetten og stemmer overens med passet. Dersom 
navnet ikke er korrekt stavet, kan du bli avvist ved 
innsjekk til flyet.

Gebyrer
I spesielle tilfeller kan det innkreves reservasjons-
gebyr. Dette vil i så tilfelle opplyses om sammen med 
tilbudet.

kjent med vilkårene i din reiseforsikring. Ta kontakt 
om du trenger reiseforsikring. Vi samarbeider med  
Europeiske Reiseforsikring.

Mangler som påvises under reisen
Dersom kunder mener det er grunn til klage eller 
kan påvise mangler under reisen, skal klage rettes 
til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), 
slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. 
Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette 
påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette 
av leverandøren, slik at Australiareiser kan ta opp  
problemet med leverandøren i etterkant.

Lov om pakkereiser
Australiareiser sine reisevilkår bygger på Lov om  
pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen 
i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser 
gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun fly- 
billetter eller andre reisetjenester som ikke er pakke- 
reise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller 
den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med 
slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren 
av disse.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av for-
hold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i 
første rekke valutaendringer og økning av skatter og 
avgifter. Australiareiser forbeholder seg retten til å 
fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer.

Bagasje
Vanligvis er det tillatt å ha med 20 eller 23 kg inn- 
sjekket bagasje og 1 stk håndbagasje på inntil 7 kg. 
Her finnes det variasjoner mellom flyselskapene, så 
ta kontakt med oss for å få vite hva som gjelder for 
din reise. Husk å merke bagasje tydelig med navn og 
adresse.

Vaksinasjoner
For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege 
eller se www.landsider.no for aktuell informasjon.

Medisin
Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar med 
større mengder reseptbelagt medisin, bør du få med en 
engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

Kredittkort eller kontanter
Det mest utbredte betalingsmiddel er kredittkort.  
Reisesjekker brukes omtrent ikke lenger. Kontakt 
banken hvis du ønsker flere opplysninger.

Innreiseskjema
På flyet får man utlevert et innreiseskjema som skal 
fylles ut. Dette skjema innleveres i tollen.

Internasjonalt førerkort
Australia kjører på venstre side av veien. Når du leier 
en bil/bobil er det nødvendig med internasjonalt 
førerkort. Dette kan ordnes hos NAF. Se www.naf.no.

Tollbestemmelser
Til Australia er det ikke lov å innføre noen form for 
matvarer heller ikke hermetikk. Dyr, Levende eller  
utstoppet. Planter, blomster, nøtter og jord. De aus-
tralske myndigheter håndhever disse restriksjoner 
svært kraftig og kan skrive ut bøter på stedet. For mer 
informasjon se www.aqis.gov.au. Til New Zealand 
er det omtrent samme retningslinjer. For mer info 
se www.customs.govt.nz. Det er alltid den reisendes 
ansvar at gjeldende regler blir overholdt. Er du i tvil 
kontakt det gjeldende lands ambassade.

Bagasje
Hvor mye bagasje du som reisende kan ta med på 
turen avhenger av hvilket flyselskap du reiser  
med. For informasjon sjekk flyselskapets hjemme- 
side eller når du har et booking nummer på 
www.checkmytrip.com.

Bonuskort
De fleste flyselskaper har i dag bonusprogram. 
Eventuelle spørsmål om regler, når du kan få poeng 
osv. vil bli besvart av flyselskapene, da dette er 
en avtale mellom den reisende og flyselskapet.

Elektrisitet
Australia bruker trepunktskontakter (240 V). 
En adapter er nødvendig og bør kjøpes før avreise.

Internasjonalt førerkort
Australia kjører på venstre side av veien. Når 
du leier en bil/bobil er det nødvendig med inter- 
nasjonalt førerkort. Dette kan ordnes hos NAF.  
Se www.naf.no.

Mobiltelefon
Australia er et stort land, så dekningen kan være 
dårlig utenfor de store byene. Sjekk med opera- 
tøren din hvilken dekning som er tilgjengelig i 
Australia. Skal du bruke telefonen mye i Australia 
kan det lønne seg å kjøpe et australsk SIM-kort.

Måltider på fly
Det er mulig å bestille spesielle måltider (f.eks 
vegetarianer, glutenfri, diabetiker, barnemat) for 
flyreisen din uten ekstra kostnad. Det er da viktig 
at vi får informasjon om dette så tidlig som mulig.

Forsikring
Å bli syk eller havne i en ulykke i utlandet er 
dyrt. Vi anbefaler at du tegner reiseforsikring.  
Vi samarbeider med Europeiske som er ekspert 
på reiseforsikring og har skandinavisktalende  
personale på sin alarmsentral og kontor i Australia.

Sitteplasser
Noen flyselskap godtar at man reserverer sitte- 
plass om bord. For noen er denne tjenesten gratis 
og hos andre betaler du på nettet mot et tillegg.

Tollbestemmelser
Australia har strenge toll- og karanteneforskrifter. 
All bagasje blir screenet ved innreise. Mat og 
gjenstander som for eksempel ubehandlet treverk, 
naturlige materialer og lignende må deklareres 
på innreise og godkjenning av inspektørene. For 
mer informasjon: www.daff.gov.au / www.cus-
toms.gov.au. 

Vaksinasjoner
Ingen obligatoriske vaksiner kreves for å besøke 
Australia, men sjekk med legen din eller vaksina- 
sjonsklinikk for hva som er tilfelle for deg. Du kan 
drikke vann fra springen i de store byene og resten 
av landet, spør lokalbefolkningen.

Pass og visum
Det er viktig at du i god tid før avreise sjekker 
hvilke krav som gjelder angående visum og pass 
for de land du vil besøke. Merk at i noen tilfeller 
kreves visum ved mellomlandinger. Australia- 
reiser utsteder et elektronisk turistvisum til  
Australia for sine reisende. Informasjon om  
visum er nødvendig for andre destinasjoner som 
besøkes på turen, kan blant annet sjekkes på 
www.udi.no.

Praktisk info og tips

Informasjon

Endringer
Dersom det er mulig å foreta navneendring eller  
annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr 500 per 
person per endring i tillegg til gebyrer som tilkommer 
fra leverandørene.

Avbestilling
Følgende regler gjelder ved avbestilling:
1) Ved avbestilling mer enn 15 dager før avreise blir 
 det beregnet et ekspedisjonsgebyr på  20 %  
 av reisens pris eller innbetalt depositum, pluss  
 eventuelle gebyr fra våre samarbeidspartnere 
 (Bemerk at enkelte flybilletter og arrangementer 
 ikke er refunderbare).
2) Ved avbestilling mindre enn 15 dager før avreisen 
 kan totalbeløpet for reisen kreves betalt.

Egne regler gjelder for Gruppereiser.
Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring 
som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt 
sykdom eller død i nærmeste familie. Australiareiser 
tilbyr gunstige forsikringer til sine reisende gjennom 
Europeiske Reiseforsikring.

Pass, visum og reiseforsikring
Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i 
orden på reisen. Passet må minimum være gyldig 
6 måneder etter utreise fra det aktuelle landet. Det 
kreves visum til Australia.
 Australiareiser ordner med 3 måneders turist- 
visum til sine reisende. New Zealand og Stillehavs- 
øyene krever ikke visum fra norske statsborgere. 
3 måneders oppholdstillatelse gis ved grensen. Ved 
innreise til Australia og New Zealand kreves det gyldig 
returbillett.
 Viktig informasjon for reise til USA. Vennligst 
sjekk om reiseruten går via USA, da det ikke alltid 
fremkommer på reiseplanen.  Fra 12. januar 2009 må 
alle som skal reise til USA uten visum, registrere seg 
elektronisk på forhånd. Dette betyr at alle nordmenn 
som reiser visumfritt til USA med elektronisk pass, 
må fylle ut skjemaet på www.esta.cbp.dhs.gov/esta 
senest tre dager før avreise. Registreringen er gyldig 
i to år, og man kan reise fram og tilbake så mange 
ganger man vil. USA har pr. 8.september 2010 innført 
en egen turistskatt på 14 dollar, dette beløpet betales 
samtidig som man registrerer seg via ESTA.
 For reiser med transfer eller stopp i USA kreves 
det elektronisk lesbare pass. Er du i tvil om ditt pass 
er elektronisk lesbart, kontakt ditt nærmeste politi- 
kammer som utsteder pass.
 Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med 
kontakt informasjon og polisenummer. Vi anbefaler å 
ta kopi av pass og medbringe på reisen i tilfelle man 
skulle miste passet. Det er en god ide å gjøre seg 

Generelle betingelser og informasjon Notater



Les mer på vår hjemmeside
www.australiareiser.no

Australiareiser
Tlf.: 23 31 77 00 // Tollbugata 27, 2. etg. 0157 Oslo
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