
AUSTRALIEN
KUST TILL KUST

23 DAGAR

Stopp i 
Hongkong!

Remarkable Rocks, Kangaroo Island

23 DAGAR



AUSTRALIEN
Kombinera storstad med unika naturupplevelser
Australien är ett enormt land - ja, en hel kontinent! Vi tar dig med på en resa från väst 
till öst, kust till kust, på en resa fylld av unika upplevelser. Flodkryssning, bad med 
delfiner och djurupplevelser utöver det vanliga på Kangaroo Island. Röda ökenland-
skap och aboriginernas uråldriga kultur i landets mitt, regnskog och barriärrev. Myll-
rande metropoler som Sydney och Melbourne samt natursköna Tasmanien med intres-
sant historia och kulinariska upplevelser.

PRIS: 82 900 KR (Pris per dag 3 604 kr)
från Stockholm/Göteborg per person i delat dubbelrum
Tillägg: från Köpenhamn 1 500 kr per person
Enkelrumstillägg: 16 900 kr, se sidan 4

AVRESOR 2018: 31/10 2019: 30/1

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien (via London) - Singapore* - Perth
Dag 4-5 Perth
Dag 6-8 Adelaide och Kangaroo Island 
Dag 9-10 Melbourne 
Dag 11-13 Hobart, Tasmanien
Dag 14-15 Port Douglas, norr om Cairns
Dag 16-18    Red Centre; Ayers Rock och Alice Springs
Dag 19-21 Sydney
Dag 22-23 Hongkong* - Skandinavien (via Helsingfors)
*Stopover 1 natt

Resans höjdpunkter
• Delfinsafari utanför Perth
• Kangaroo Islands unika djurliv
• Kulinarisk dag i vindistriktet 
 Barossa Valley
• Middag i Melbournes gamla 
 spårvagnar
• Vilda orörda Tasmanien
• Pittoreska badorten Port Douglas

• Upplev autentisk aboriginkultur 
 i regnskogen
• Snorklingstur vid Stora barriärrevet  
 med exklusiv segelkatamaran
• Middag under stjärnorna i Ayers Rock
• Besök på Sydney Opera House
• Läcker skaldjursplatå i Sydney
• Cykelsightseeing i Sydney
• Stopp i de asiatiska metropolerna 
 Singapore och Hongkong
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Stora barriärrevet

VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Qantas Airways och Finnair i ekonomiklass t/r
• Flygskatter och bränsletillägg 
• Inrikesflyg Adelaide till Kangaroo Island t/r
• Stopp i Singapore på utresan och Hongkong på hemresan
• Boende 20 nätter på fyrstjärniga hotell med bästa läge
• 36 måltider; 19 x frukost, 9 x lunch och 8 x middag 
 (utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt program
• Visum till Australien för nordiska medborgare
• Dricks, bagageservice och resehandbok
• Svensk erfaren färdledare
• Prisgaranti

Australien kust till kust - 23 dagar

Unik 
resa!

Kangaroo Island

Hongkong

Sydney

Port Douglas

Ayers Rock

AdelaideKangaroo Island
Melbourne

Perth

Stora barriärrevet

Hobart

Alice  
Springs
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AUSTRALIEN KUST TILL KUST

AUSTRALIEN – som ett av världens mest kontrastrika och fascinerande länder bjuder Australien 
på öknar, frodiga regnskogar, spännande storstäder och ett unikt djurliv. En ung nation på 200 år trots att 
här har funnits en civilisation och kultur i mer än 50 000 år. Australien måste upplevas! 

Perth - Australiens soligaste stad  | 3 nätter 
Vi startar resan i väst med miljonstaden Perth, känd för sina 
många vackra parker och floden Swan River som förbinder 
centrum med charmiga hamnstaden Fremantle. 
 En riktig höjdare är onekligen utflykten till Rockingham 
där vi får möjlighet att simma med delfiner, en upplevelse 
för livet! 

Adelaide - vilda djur, natur och goda viner  | 2 nätter
En av resans absoluta höjdpunkter är Kangaroo Island, Aus-
traliens tredje största ö. Till större delen består ön av national-
park, med ett rikt och unikt djurliv.
 Här möter vi koalor, kängurur, sälar och sjölejon på nära 
håll i sin naturliga miljö som är unikt för landet. En resa till 
Australien är inte komplett om man inte besökt Kangaroo 
Island. Flyget tar oss smidigt både dit och tillbaka till Adelaide 
samma dag.
 Smaklökarna testas under en kulinarisk heldag bland 
Barossa Valleys välkända vingårdar och sköna landskap. Här 
avnjuter vi flera vinprovningar och en utsökt lunch.

Melbourne - Australiens skönaste stad  | 2 nätter 
Melbourne bjuder på ett myllrande storstadsliv, en mång-
kulturell historia och ett levande centrum. Vi bor vid nöjes-
komplexet Crown Casino vid Yarra River.

Staden är känd för sina parker och trädgårdar, trädkantade 
gator och breda boulevarder. Utmed huvudgatorna huserar alla 
kända varuhus och märkesbutiker, men det är inne i de smala 
gränderna som man kan gå på upptäcktsfärd bland alternativa 
affärer och små caféer. Badorten St Kilda är enkel att nå med 
spårvagn, varma sommardagar är stränderna fulla av soldyr-
kare.
 Här avnjuter vi en middag i de gamla spårvagnarna om-
byggda till restaurang, som sakta rullar genom Melbournes 
centrala delar.

Tasmanien - vilt och vackert   | 3 nätter 
Tasmanien är Australiens största ö med huvudstaden Hobart, 
vars centrum kännetecknas av 1800-talets koloniala arv med 
många hänsynsfullt restaurerade historiska byggnader 
blandat med modern arkitektur. Den pittoreska staden, 
vackert belägen vid Derwentfloden, är den näst äldsta 
staden i Australien efter Sydney med det mäktiga berget 
Mount Wellington med sina 1 270 m ö h som fond. 
 Tasmanien är känt för sin dramatiska natur och vackra 
nationalparker som t ex Freycinet National Park. Här beskådar 
vi naturens under och ser kända landmärken som Wineglass 
Bay på en båttur som även bjuder på vilda djur såsom havs-
örnar, sälar och delfiner. 
 Byn Port Arthur är känd för sin fångkoloni från mitten av 
1800-talet. Det var hit de farligaste och mest besvärliga fång-
arna från England och Irland deporterades. Här besöker vi 
friluftsmuseet och får ta del av de historier från det moderna 
Australiens början. 

Uluru

Perth

Skaldjursplatå på Nick´s

Sveriges mest kompetenta  
och omtyckta färdledare



AUSTRALIEN KUST TILL KUST

Port Douglas - barriärrev och regnskog   | 3 nätter
Den tropiska delen av vår Australienodyssé har vi med omsorg 
förlagt till den fashionabla badorten Port Douglas, en timme norr 
om Cairns. Här ligger den berömda stranden Four Mile Beach 
som inbjuder till långa sköna strandpromenader och ett mysigt 
centrum med caféer, restauranger och butiker. Port Douglas lig-
ger nära både världens största barriärrev och regnskogarna i norr, 
båda uppsatta på UNESCOs världsarvslista.
 På en spännande vandring genom urskogen vi får lära oss mer 
om aboriginernas intressanta historia, kultur och traditioner.
 Stora barriärrevet nås med en exklusiv segelkatamaran som 
tar oss ut till Low Isles på endast en timme. Med en liten sandö 
som bas har vi revet för oss själva och kan tryggt snorkla oavsett 
tidigare erfarenhet. Har vi tur kan kolonier av havssköldpaddor 
siktas här! Ta en promenad runt den lilla ön som även har en fyr 
och ett litet museum samt gott om växtlighet för att kunna ge 
skön skugga. På vägen hem bjuds vi på ett glas bubbel samtidigt 
som solen sakta börjar gå ner. Livet är till för att njutas! 

Uluru - den världsberömda monoliten | 2 nätter 
Mitt i Australiens öken, omgiven av den karaktäristiska röda 
sanden tornar den mytomspunna Ayers Rock upp sig, aborigi-
nernas Uluru - en monolit som är minst 600 miljoner år gammal. 
Bergen och klipporna färgas magiskt röda vid både soluppgång 
och solnedgång. Här får vi avnjuta en middag under stjärnorna till 
ackompanjemang av didgeridoo-musik.

  

Sydney - storstadspuls och stränder  | 3 nätter
Resan avslutas i Sydney som av många anses vara världens vack-
raste stad. Här bor vi bekvämt mitt i händelsernas centrum med 
gångavstånd till caféer, shopping och attraktioner.

Under vistelsen får vi uppleva Sydneys vackra naturhamn, de 
historiska kvarteren i stadsdelen The Rocks med sina mysiga 
gränder och en guidad rundvisning av Sydney Opera House.  
 Vi upplever även staden från cykelsadeln då vi cyklar genom 
parker, längs kajer, bland gränder och historiska platser. 
 En av de kulinariska höjdpunkterna är skaldjursplatån på 
Nick’s Seafood Restaurant i Darling Harbour.

         

Wineglass Bay, Tasmanien

Sydney

Port Arthur, Tasmanien

Varför ska du välja just 
den här rundresan?
Du får en komplett och variationsrik resa genom hela 
Australien med unika stopp utöver de traditionella 
höjdpunkterna som Sydney, Melbourne och Ayers Rock. 
Du får en Australienresa som inte kan mätas med någon 
annan!

• Perth och Rockingham med delfinsafari.
• Kangaroo Islands unika djurliv, ett måste på varje  
 Australienresa!
• Port Douglas, en genuin badortsupplevelse med 
 barriärrev, regnskog och aboriginkultur.
• Tasmanien, den vilda orörda ön.
• Stopp i både Singapore och Hongkong.

Sveriges mest kompletta Australienresa!

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för 
  mer information!

Alltid noga utvalda hotell med bästa läge

AUSTRALIEN KUST TILL KUST
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Sydney
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