KLASSISKA

AUSTRALIEN &
NYA ZEELAND
23 DAGAR

Rotorua

Upplev natur och kultur i två spännande länder
Vår mest populära rundresa, en klassiker som snabbt blir fullbokad. En komplett resa
med innehåll av naturens mästerverk från Australiens röda ökensand och korallrev till
Nya Zeelands varma källor och vackra fjordar. Lägg till möten med ursprungsbefolkning, unikt djurliv och en fascinerande arkitektur, kryddat med härliga mat- och vinupplevelser!
TSS Earnslaw, Queenstown

Kangaroo Island

Klassiska Australien & Nya Zeeland - 23 dagar
Port Douglas
Sto

Ayers Rock

VAD INGÅR I PRISET?
• Flygresa med Singapore Airlines och Virgin Australia i
ekonomiklass t/r
• Flygskatter och bränsletillägg
• Inrikesflyg från Kangaroo Island till Adelaide samt på
Nya Zeeland
• Stopover i Singapore på både ut- och hemresan
• Boende 19 nätter på fyrstjärniga hotell med bästa läge
• 36 måltider; 19 x frukost, 10 x lunch och 7 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
Allt

•
•
•
•
•
•

Besök på Sydney Opera House
Läcker skaldjursplatå i Sydney
Cykelsightseeing i Sydney
Kangaroo Islands unika djurliv
Kulinarisk dag i Barossa Valley
Bubbel till solnedgången i
Ayers Rock
• Pittoreska badorten Port Douglas

Sydney

Auckland
Rotorua
Queenstown

RESAN I KORTHET
Dag 1-3
Skandinavien - Singapore* - Adelaide
Dag 4-6
Adelaide och Kangaroo Island
Dag 7-8
Ayers Rock och Alice Springs
Dag 9-11
Port Douglas, norr om Cairns
Dag 12-15 Sydney
Dag 16-18 Queenstown och Milford Sound
Dag 19
Rotorua
Dag 20-21 Auckland
Dag 22-23 Auckland - Singapore* - Skandinavien
*Stopover 1 natt

ingår!

• Snorklingstur vid Stora barriärrevet
med exklusiv segelkatamaran
• Upplev autentisk aboriginkultur
• Waiheke Islands vingårdar
• Rotoruas bubblande gejsrar
• Kryssning genom Milford Sounds 		
fjordlandskap

11

et
rev

Adelaide
Kangaroo Island

AVRESOR 2018: 8/11 2019: 17/1 och 14/3

Resans höjdpunkter

Alice
Springs

iär

från Stockholm i delat dubbelrum
Tillägg: från Köpenhamn 1 500 kr per person
Enkelrumstillägg: 18 500 kr, se sidan 4

arr

b
ra

PRIS: 81 900 KR (Pris per dag 3 561 kr)

XX
Barossa
Valley

KLASSISKA AUSTRALIEN & NYA ZEELAND
Sydney

Stora barriärrevet

Uluru

AUSTRALIEN

– stor som en kontinent är världens största ö, större än hela Europas yta.
Savann och öken dominerar landskapet men även regnskog, charmiga städer och makalösa kustlinjer
med världens största korallrev. Överallt omges man av en rik och unik flora och fauna.
Kangaroo Island - djurpark utan stängsel | 3 nätter

Queensland - barriärrev och regnskog | 3 nätter

Resan startar med en av de absoluta höjdpunkterna, ett besök
på Kangaroo Island som till större delen består av nationalpark med ett rikt och unikt djurliv. Bussresan dit går förbi
böljande fält, farmer och vingårdar innan vi tar färjan från
Cape Jervis över till Kangaroo Island.
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 besöker Kangaroo
Island. Flyget tar oss bekvämt tillbaka till Adelaide på kvällen.
Smaklökarna testas under en kulinarisk heldag bland
Barossa Valleys välkända vingårdar och sköna landskap! Vi
avnjuter flera vinprovningar och en utsökt lunch.

Den varma fuktiga luften välkomnar oss till tropikerna! Här
stoltserar man med både världens äldsta regnskog och största
barriärrev, båda uppsatta som världsarv på UNESCOs lista.
Vi har med omsorg förlagt vår vistelse till den pittoreska
badorten Port Douglas, en timme norr om Cairns. Ta en
promenad längs den berömda stranden Four Mile Beach
eller strosa runt bland butiker, caféer och restauranger i byns
mysiga centrum.
På en spännande vandring genom urskogen får vi lära oss
mer om aboriginernas intressanta historia, kultur och traditioner.
Stora barriärrevet nås med en exklusiv segelkatamaran som
tar oss ut på bara 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 serveras ett glas bubbel samtidigt som
solen sakta börjar gå ner. Livet är till för att njutas!

Flera kulinariska matupplevelser
Australiens röda öken | 2 nätter

Från grönt till rött. Vi lämnar de gröna vingårdarna för ökenlandskapet i landets mitt, genom någon timmes förflyttning
landar vi i Alice Springs. Här vi får se hur skolor och sjukvård
drivs på ett annorlunda sätt. Vi får en inblick i hur annorlunda
vardagslivet ter sig för lokalbefolkningen här ute i Australiens
ödemark - the Outback.
Med buss genom det karga landskapet når vi Ayers Rock,
där bergen och klipporna färgas magiskt röda. Här tornar
det mytomspunna Ayers Rock upp sig, aboriginernas Uluru denna monolit som är minst 600 miljoner år gammal.

Sydney - med berömd ikon | 3 nätter

Australiendelen avslutar vi i Sydney, staden som har det
mesta - storstadspuls, stränder och unika sevärdheter! Vi bor
bekvämt och centralt med det myllrande folklivet runt knuten
och gångavstånd till många attraktioner.
Under vår vistelse får vi uppleva Sydneys vackra naturhamn, de historiska kvarteren The Rocks med de mysiga gränderna och den berömda strandkulturen. Vi upplever Sydney
även från cykelsadeln när vi trampar runt genom parker, längs
kajer, bland gränder och historiska platser.
Sydney Opera House är stadens mest berömda ikon där vi självklart guidas runt och lär oss om byggnadens osannolika historia.
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Rotorua

Milford Sound

NYA ZEELAND

– eller Aotearoa som betyder ”det långa vita molnets land” på maori - bjuder
på stora omväxlingar från subtropiskt i norr till glaciärer och fjordar i söder. Den storslagna och vackra
naturen ger känslan av att befinna sig mitt i en filmkuliss och många filmproduktioner lockas också hit.
Queenstown - alptoppar, fjordar och fårfarm | 3 nätter

På Sydön vid kanten av Lake Wakatipu ligger Queenstown omgivet av dramatiska alptoppar. Det charmiga gamla ångfartyget TSS Earnslaw tar oss över sjön till fårfarmen Walter Peak
där en läcker BBQ-lunch serveras.
En annan av höjdpunkterna på resan är dagsturen som
bjuder på spektakulära vyer utanför bussfönstret på färden
genom Fiordland National Park - upptagen på UNESCOs lista
över världsarv, till Milford Sound. Där väntar en fjordkryssning
med lekfulla delfiner, sälkolonier och mäktiga vattenfall.

Mer än 20 års erfarenhet - vi kan NZ!

Varför ska du välja just
den här rundresan?

Rotorua - gejsrar, gyttja och varma källor | 1 natt

Detta är den perfekta resan för dig som vill uppleva två
länder på en resa. Du får en väl genomtänkt kombinationsresa med höjdpunkter såsom Sydney, Red Centre,
Queenstown och Auckland, förutom våra unika pärlor:

Flyget tar oss till Nordön och Rotorua - den maoriska kulturens
vagga. Här pyser och bubblar det ur marken lite överallt. På
kultur- och hantverkcentrat Te Puia lär vi oss mer om maorikulturen och deras hantverkstraditioner. Här finns även Nya
Zeelands största gejser, Pohutu Geyser, som vi hoppas får ett av
sina många mäktiga utbrott under besöket.
På kvällen serveras en traditionell maorisk festmåltid - hangi med tillhörande dansuppvisning.
De imponerande kalkstensgrottorna Waitomo Caves med sina
lysmaskar blir ett intressant stopp på bussfärden till Auckland.

• Kangaroo Islands unika djurliv, ett måste på varje
Australienresa!
• Uppskattad cykeltur till Sydneys ikoniska sevärdheter.
• Port Douglas, en genuin badortsupplevelse med
barriärrev, regnskog och genuin aboriginkultur.
• Waiheke Island som bjuder in till en dag bland
olivlundar och vingårdar.
• Stopp i Singapore med Gardens by the Bay

Auckland - City of Sails | 2 nätter

Nya Zeelands största stad gör skäl för sitt namn och hyser en
stor hamn med båtar av alla de slag. Vi hoppar på en av dem
och styr kosan mot Waiheke Island där det böljande landskapet bjuder på vingårdar, olivlundar och vackra stränder.
I Auckland äter vi en välsmakande avskedsmiddag på
hisnande höjd, 190 meter upp i Sky Tower!

Vår absoluta storsäljare år efter år!
För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se
Kontakta Tour Pacific eller din resebyrå för
		 mer information!
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