AUSTRALIEN
Unik
resa!

KUST TILL KUST
24 DAGAR

Sydney

Kombinera storstäder
med unika naturupplevelser
Australien är ett enormt land - ja, en hel kontinent! Vi tar dig med på en omfattande
resa från väst till öst, kust till kust, en resa fylld av minnesvärda upplevelser. Flodkryssning, vingårdsbesök och djurupplevelser utöver det vanliga på Kangaroo Island.
Röda ökenlandskap och aboriginernas uråldriga kultur i landets mitt, regnskog och
barriärrev. Myllrande metropoler som Sydney och Melbourne, kulinariska upplevelser
och natursköna ön Tasmanien med sin intressanta historia.

Australien kust till kust - 24 dagar
PRIS: 84 900 KR (Pris per dag 3 538 kr)

Port Douglas
Cairns

Perth
Adelaide
Kangaroo Island
Melbourne

VAD INGÅR I PRISET?
• Flyg i ekonomiklass med Singapore Airlines och inrikesflyg
med Virgin Australia
• Flygskatter och bränsletillägg
• Flyg från Kangaroo Island till Adelaide
• Stopp i Singapore på både ut- och hemresan
• Boende 21 nätter på 4-stjärniga hotell med bästa läge
• 38 måltider; 21 x frukost, 9 x lunch och 8 x middag
(utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt programmet
• Visum till Australien för nordiska medborgare
• All dricks och resehandbok
• Svensk erfaren färdledare
• Prisgaranti

et
rev

Rottnest Island

*Preliminärt datum och pris

iär

AVRESOR 2020: 20/10 2021: 26/1 och 19/10*

Alice
Springs

arr

Ayers Rock

b
ra

Sto

från Stockholm/Köpenhamn per person i delat dubbelrum
Tillägg från Göteborg: 1 750 kr per person
Enkelrumstillägg: 18 900 kr, se sidan 4

Sydney

Hobart

RESAN I KORTHET
Dag 1-2
Skandinavien - Singapore* - Perth
Dag 3-5
Perth
Dag 6-8
Kangaroo Island och Adelaide
Dag 9-10
Red Centre; Alice Springs och Ayers Rock
Dag 11-13 Port Douglas, norr om Cairns
Dag 14-17 Sydney
Dag 18-20 Hobart, Tasmanien
Dag 21-22 Melbourne
Dag 23-24 Melbourne - Singapore* - Skandinavien
*Stopover 1 natt

UPPGRADERA FLYGRESAN

UPPLEV MER

Res bekvämare och uppgradera flyget till
Premium Economy eller Business Class, se sidan 5

Förläng rundresan på egen hand med en ljuvlig söderhavsö
eller några extra dagar i Singapore på hemresan.
Se inspiration på sidorna 4, 6-7!

Träffa en
quokka!

Resans höjdpunkter
•
•
•
•
•

Charmiga quokkas på ön Rottnest Island
Kangaroo Islands unika djurliv
Middag under stjärnhimlen vid Uluru
Pittoreska badorten Port Douglas
Snorklingstur vid Stora barriärrevet
med exklusiv segelkatamaran
• Cykelsightseeing i Sydney
• Tasmaniens natur och spännande historia
• Utforska Melbournes okända gränder
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Seal Bay, Kangaroo Island

Sailaway, Stora barrärrevet

Uluru

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 fortsätter med buss genom det karga ökenlandskapet till
orten Yulara. Här mitt i Australiens öken, omgiven av den karaktäristiska röda sanden tornar den mytomspunna klippan Ayers
Rock upp sig, aboriginernas Uluru - en monolit som är minst
600 miljoner år gammal. Bergen och klipporna färgas magiskt
röda vid både solens upp- och nedgång. Här avnjuter vi en middag under den vackra stjärnhimlen till tonerna från didgeridoo.

Resan startar i väst med miljonstaden Perth, känd för sina
många vackra parker, däribland stoltheten Kings Park samt
floden Swan River som förbinder centrum med charmiga
hamnstaden Fremantle.
En riktig höjdare är utflykten till natursköna Rottnest Island.
Här ute väntar oss underbar natur, härliga stränder med korallrev och små söta invånare, quokkor. Ett litet pungdjur, släkt
med kängurun och som givit ön dess namn.

Sveriges mest kompetenta
och omtyckta färdledare

Adelaide - vilda djur, natur och goda viner | 3 nätter

En av resans absoluta höjdpunkter är Kangaroo Island, Australiens tredje största ö, som till större delen består av nationalparker, med ett rikt och unikt djurliv.
Vi tar oss till Kangaroo Island och möter här 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 inte
Kangaroo Island finns med i programmet.
Smaklökarna testas under en kulinarisk dag bland Barossa
Valleys välkända vingårdar och sköna landskap. Här avnjuter vi
flera vinprovningar och en utsökt lunch.

Port Douglas - barriärrev och regnskog | 3 nätter

Den tropiska delen av vår Australienodyssé har vi med omsorg
förlagt till den mysiga badorten Port Douglas, en timme norr
om Cairns. Här finns den berömda stranden Four Mile Beach
som inbjuder till långa sköna strandpromenader och ett mysigt
centrum med caféer, restauranger och butiker. Port Douglas
ligger nära både världens största barriärrev och regnskogarna i
norr, båda upptagna på UNESCOs världsarvslista.
På en intressant vandring genom urskogen vi får lära oss
mer om aboriginernas historia, kultur och traditioner.
Stora barriärrevet nås med en exklusiv segelkatamaran
som tar oss ut till Low Isles 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 tillbaka 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

Från grönt till rött. Vi lämnar grönskande vingårdar för ökenlandskapet i landets mitt, genom några timmars förflyttning,
där marken, bergen och klipporna är färgade i rött.
I ökenstaden Alice Springs får vi en inblick i hur annorlunda
vardagslivet för lokalbefolkningen ter sig här ute i ödemarken,
”the Outback” med besök hos School of Air och Royal Flying
Doctor Service.
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Port Arthur, Tasmanien

Mount Wellington, Hobart

Melbourne

Sydney - storstadspuls och stränder | 3 nätter

smala gränderna som vi går på upptäcktsfärd bland alternativa
affärer och små caféer. En annorlunda värld öppnar sig!
Till badorten St Kilda är det enkelt att ta sig med spårvagnen.
Varma sommardagar är stränderna här fulla av soldyrkare.

Sydney, anses av många vara världens vackraste stad. Här bor
vi bekvämt mitt i händelsernas centrum med gångavstånd till
caféer, shopping och kultur.
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.

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.
Reser du till Australien endast en gång. Res då med Tour
Pacific. Då får du en australienresa som inte kan mätas
med någon annan.

Tasmanien - vilt och vackert | 3 nätter

Tasmanien är Australiens största ö känd för sin dramatiska natur
och vackra nationalparker. Hobart är huvudstaden, vars centrum
kännetecknas av 1800-talets koloniala arv med många hänsynsfullt restaurerade historiska byggnader blandat med modern arkitektur. Den pittoreska staden, vackert belägen vid Derwent floden,
är den näst äldsta staden i Australien. Det mäktiga berget Mount
Wellington med sina 1 270 m ö h, bildar en vacker fond.
Port Arthur, en by känd för sin fångkoloni från mitten av
1800-talet. Det var hit de farligaste och mest besvärliga fångarna
från England och Irland deporterades. Här besöker vi friluftsmuseet och får ta del av spännande historier från det moderna
Australiens början.

• Perth med besök på Rottnest Island.
• 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 Singapore på både ut- och hemresan för att
göra resan mer komplett.

Alltid noga utvalda hotell –
med bästa läge!

Sveriges mest kompletta australienresa!
För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

Melbourne - den coola kulturstaden | 2 nätter

Kontakta Tour Pacific eller din
		 resebyrå för mer information!

Vi avslutar resan i Melbourne som bjuder på ett myllrande storstadsliv, mångkulturell historia och ett levande centrum.
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 okända

Vi bor i mysiga
Port Douglas
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