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Mindre än 1000 kr

Mellan 1000 – 1500 kr

Mellan 1500 – 2500 kr

Mellan 2500 – 4000 kr

Mer än 4000 kr

australienresor.se – 08-676 97 90

Reseförslag
I katalogen hittar du många spännande 
reseförslag som vi själva har provat ut 
och kan rekommendera. Priserna ger en 
bra indikation på pris under lågsäsong. 
Reseförslagen har tagits fram med hjälp 
av vår kunskap om destinationerna och 
inkluderar de viktigaste höjdpunkterna. 
Vill du göra ändringar i förslagen  
kontakta oss så hjälper vi dig gärna med 
att skräddarsy en oförglömlig resa. Alla 
reseförslag kan utvidgas och förlängas.

Om oss
Vi som arbetar på Australienresor har 
alla rest mycket, studerat eller jobbat i 
Australien och Nya Zeeland och vi reser 
med jämna mellanrum ned för att  
kvalitetssäkra produkterna vi rekommen- 
derar. Vår styrka är personlig service och 
uppföljning och vi vill gärna dela med 
oss av vår kunskap och erfarenhet med 
dig – antingen det är ditt första besök  
eller om du varit på resmålet flera gånger 
tidigare. Vi ska göra din resa till något 
helt speciellt!

Besök, ring eller skicka e-post
Vi tycker det är mycket trevligt att få 
besök på Vasagatan 15-17 i Stockholm. 
Men då många av våra kunder bor i 
andra städer i Sverige talar vi givetvis 
också gärna med dig i telefon och via  
e-post. Om möjligt föredrar vi telefon 
framför e-post för att få bästa möjliga 
förståelse av vad du som kund önskar.
 Om du vill att vi ska förbereda oss lite 
innan vi kontaktar dig kan du fylla i ett 
kontaktschema som du hittar på www.
australienresor.se eller så kan du skicka 
en e-post till info@australienresor.se

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kia ora & G’day mate!

Australien och Nya Zeeland är två 
fantastiskt spännande destinationer. 
Natur som tar andan ur dig, upplevelser 
du aldrig glömmer och ett fascinerande 
djurliv, spännande kultur, kulinariska 
höjdpunkter och människor som genuint 
önskar dig välkommen. I båda länderna 
finns det mycket att se, mycket att göra 
och att uppleva. Vi på Australienresor har 
plockat fram våra favoriter och alterna-
tiven är många. Vill du ha en traditionell 
resa eller ett äventyr? Lyx eller enklare 
standard? Allt förebeställt och planerat 
eller frihet att improvisera? Oavsett vad 
du söker – vi är här för att hjälpa dig 
med att planera drömresan!

Prisguide

Vi har tagit fram ett nytt sätt att visa priser och standard på 
som är enkelt att förstå. När du tittar i katalogen kommer du 
att se  symboler på de flesta reseförslag, hotell, dags- och 
flerdagsturer. Använd detta som en guide för att se om det 
du önskar är i linje med din budget.. 

Symbolerna visas på två olika sätt:
• Kängurusymbolen vid reseförslagen och hotellen anger 
 hotellstandarden.
• Kängurusymbolen på dags- och flerdagsturer anger  
 priset du kan förvänta att betala i lågsäsong utifrån 
 tabellen nedan.

Ta kontakt med våra resekonsulenter för att få veta till-
gänglighet och exakt pris för de datum eller för den period 
du önskar att besöka Australien och/eller Nya Zeeland.

3 stjärnig  standard

4 stjärnig  standard

5 stjärnig  standard

Utflykter och upplevelser:
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Inledning Australien 4

Reseförslag 6

New South Wales 34

Queensland 40

Northern Territory 52

Victoria 58

South Australia 64

Western Australia 70

Tasmanien  74

Tågresor 78

Hyrbil 80

Husbil 82

Inledning Nya Zeeland 84

North Island 86

South Island 92

Resevillkor 98

Praktisk information och tips 99

Innehåll



4 5australienresor.se – 08-676 97 90

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

Mataranka

Port Augusta

Woomera

Kakadu National Park
DARWIN

Litchfield National Park

Katherine

Tennant Creek

Alice Springs

Uluru (Ayers Rock)

Kings Canyon

Simpson’s Gap

ADELAIDE
SYDNEY

Hay

Karlu Karlu
(Devils Marbles)

Flinders
Ranges

Mildura

Coober Pedy

Jabiru

Kata Tjuta (the Olgas)

Wagga 
Wagga

Halls Creek

Lake Argyle

Bungle Bungle Range

El Questro

Fitzroy
Crossing

Geikie Gorge

DerbyBroome

Wyndham

Tiwi Islands

Kununurra

Karijini National Park

Port Hedland

Exmouth

Ningaloo Reef

Monkey Mia

Kalbarri National Park

Geraldton

PERTH

The Pinnacles
Yanchep National Park

Margaret River

Albany

Esperance

Stirling Ranges
National Park

Cape Le Grand
National Park

Kalgoorlie

Wave Rock

Fremantle

Millstream National Park

Clare Valley

Carnarvon

York

Karratha

Bussleton

Coolgardie

Coffs Harbour

Gold Coast

Hervey Bay

Rockhampton

Mackay
Airlie Beach

Kuranda
Atherton Tablelands

Port Macquarie

Cape Tribulation

Townsville

Whitsunday Islands

Byron Bay

Port Douglas

Barossa
Valley

Kangaroo Island CANBERRA

Blue Mountains

Thredbo
Beechworth

MELBOURNE
Warrnambool

Mt. Gambier

McLaren Vale

Ballarat

HOBART

Launceston
Devonport

Strahan

Mission Beach

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

Fraser Island

CAIRNS

Lady Elliot Island

Sunshine Coast

Lamington National Park

Port Stephens
Hunter Valley

Grampians

Phillip Island
Great
Ocean
Road
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Australien
Världens minsta kontinent eller jordens 
största ö? Oavsett – Australien är ett av 
världens mest kontrastrika och fasci- 
nerande länder med torra öknar, frodiga 
regnskogar, spännande storstäder och ett 
unikt djurliv. Ett land som geologiskt och 
kulturellt är urgammalt, men som nation 
bara drygt 200 år. Ett land lika stort som 
Europa eller USA, med så många särdrag 
att det inte kan beskrivas med ord – det 
måste helt enkelt upplevas!
 Australien har oändligt mycket att 
erbjuda. Moderna och fascinerande 
storstäder som Sydney och Melbourne, 
jättemonoliten Uluru mitt ute i ödemarken 
eller de 36 små runda bergstopparna vid 
Kata Tjuta.
 Det två tusen kilometer långa Stora 
Barriärrevet med en otrolig korall- och 
fiskvärld eller de många nationalparkerna 
med Kakadu i norr, Daintree i nordöst 
och Nambung i väst. Unika djurarter som 
kängurur, koalor, dingos, näbbdjur, ping-
viner och krokodiler eller världens äldsta 
civilisation med en kultur som sträcker 
sig över 50 000 år tillbaka i tiden. Detta 
är bara något av det som kan upplevas 
i landet ”down under” och du kommer 
garanterat hem med minnen som varar 
livet ut.

Tio saker du måste uppleva:   
• Sydney, storstaden med sitt fantastiska 
 läge, operahus, behagliga klimat, fina 
 stränder och en otroligt vacker hamn.
• Stora Barriärrevet, världens största 
 korallrev med ett unikt och färgrikt liv 
 under vattnet.
• Daintree Rainforest och Cape Tribulation, 
 regnskogsområdet i nordöst med ett 
 rikt utbud av växt- och djurarter och ett 
 spektakulärt landskap.
• Uluru, jättemonoliten som kanske är 
 Australiens mest berömda landmärke 
 samt närliggande Kata Tjuta, med sina 
 36 runda små berg.

• Kakadu, en orörd vildmark med  
 aboriginska klippmålningar och ett rikt 
 fågel- och djurliv.
• Melbourne, centrum för mode, kultur,  
 sport och industri.
• Great Ocean Road, kustvägen med 
 vackra surfstränder, skogsbeklädda 
 bergssidor, dramatiska klippor och 
 trevliga småstäder.
• Kangaroo Island, där man nästan är 
 garanterad närkontakt med vilda  
 koalor, kängurur, pingviner och sälar.
• Western Australia, Australiens ”vilda 
 västern” med mycket öken, ändlösa 
 vita stränder och en rad särpräglade 
 bergsformationer.
• Tasmanien, med allt från gröna regn- 
 skogar och höga berg till jordbruks- 
 landskap och gröna ängar.

 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd mm 98 113 128 127 124 131 105 81 70 75 78 80

Medeltemperatur visas nedan

Adelaide

Airlie Beach

1981

2412

1096

3528

620

2007

2667

2668

2440

4807

1838

274

Alice Springs

Ayers Rock

Brisbane

Broome

Cairns

Canberra

Coober Pedy

Darwin

Melbourne

Perth

Sydney

Townsville

Obs! Motorvägar användes för att beräkna avstånd mellan de större städerna.

KLIMATTABELL AUSTRALIEN 

Avstånd i km

AVSTÅNDSTABELL 

2520

1703

1574

2062

4101

3458

1225

842

3232

742

2734

1421

3111

435

3096

2313

2429

2868

687

1530

2457

3798

3063

2081

2961

2128

2414

2601

734

1926

2298

2066

2816

2200

4331

1828

1254

2406

3574

1698

4648

991

1481

3689

4838

2382

1931

4843

2213

4965

3341

2651

2668

2906

3095

6045

2792

349

1872

4010

681

3909

291

2301

2181

1569

2515

2086

2454

3988

4102

4028

2559

3476

864

2747

4104

5697 2443

Australien Australien
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 Höjdpunkter:    
• Sydney
• Sydney Opera House 
• Sydney Harbor Cruise 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, the Olgas
• Port Douglas 
• Stora Barriärrevet 
• Cape Tribulation 
• Daintree River Cruise

Reseförslag 15 dagar:
Klassiska Australien - Sydney, Rock & Reef     

Australienresor rekommenderar:
Guidad cykeltur i Sydney

Upplev det aboriginska 
levnadssättet och få en 
inblick i deras kultur på  
denna spännande dagstur. 
Kontakta oss  för priser  
och bokning.

Upplev den charmerande storstaden Sydney, den magiska solned- 
gången över Ayers Rock och avsluta med Port Douglas och Stora 
Barriärrevet i tropiska Queensland.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm - Australien t/r  
 i ekonomiklass
• Inrikesflyg 
• 5 nätter på hotell i Sydney
• Sydney Opera House rundvisning 
• Sydney Harbor Cruise 
• 2 nätter på hotell vid Ayers Rock 
• Ayers Rock och The Olgas  
 guidad dagstur 
• 7 nätter på hotell i Port Douglas 
• Transfer t/r flygplats – Port Douglas 
• Dagstur till Cape Tribulation 
• Dagstur till Stora Barriärrevet  
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 29.900 kr

Australienresor rekommenderar:
Daintree Dreaming

Följ med resenärer från hela 
världen på en lite annorlunda 
upplevelse i storstaden 
Sydney. Detta är en fantastisk 
dagstur där du upplever  
Sydney på cykel. Kontakta 
oss  för priser och bokning.

Turkod: 49523  

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 37.950 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 54.450 kr

Standard:

 Höjdpunkter:    
• Sydney, Australiens största stad
• Tropiska Cairns
• Trinity Beach 
• Heldagstur till Stora Barriärrevet
• Daintree Rainforest
• Trevliga Port Douglas  
 och Four Mile Beach

Reseförslag - 14 dagar:
Sydney och norra Queensland

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass
• Flyg Sydney – Cairns enkel väg
• 3 nätter på hotell i Sydney
• 4 nätter på hotell i Trinity Beach
• 2 nätter på Silky Oaks i Daintree  
 Rainforest
• 4 nätter på hotell i Port Douglas  
• Alla transfers mellan flygplats  
 och hotell
• Heldagsutflykt till Stora Barriärrevet
• Visum till Australien

Turkod: 49992

Australienresor rekommenderar: 
Dykning

Känd som staden i regn- 
skogen. Hit går det tåg  
igenom den frodiga skogen. 
Från Kuranda går det linbana  
över trädkronorna med utsikt 
ut över havet. Kontakta oss  
för pris och reservation.

Australienresor rekommenderar: 
Kuranda & Rainforestation

Det finns nog inte en bättre 
plats att lära sig  dyka på än 
på Stora Barriärrevet! Vi kan 
erbjuda dykkurser i många 
kategorier och varianter. 
Kontakta oss  för priser 
och reservation.

Tillbringa några dagar i livliga Sydney innan du reser vidare till 
stränder, blått hav och sol i norra Queensland. Inkluderat är även 
två nätter i regnskogen i Daintree.

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 24.750 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 28.000 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 34.100 kr

Standard:

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag
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 Höjdpunkter:    
• Sydney, Australiens största stad
• Delfinerna i Jervis Bay 
• Pingvinerna på Phillip Island
• Melbourne, kultur och shopping- 
 huvudstaden
• Great Ocean Road, vacker kustlinje  
 och unika klippformationer
• Grampians, nationalparken med något 
 för alla
• Kangaroo Island – ett rikt djurliv  
 i charmiga omgivningar
• Adelaide, den ”lilla” storstaden

Reseförslag - 20 dagar:
Kör-själv Sydney – Melbourne – Adelaide

Australienresor rekommenderar: 
Sydney sightseeing

Med Echidna Walkabout  
kommer du ut i den australien- 
siska bushen och får uppleva 
koalor, emuer och flera 
andra djurarter på nära håll. 
Guiderna är kunniga och lär 
deltagarna om det fantastiska 
växt- och djurlivet i Australien. 
Kontakta oss för priser  
och bokning.

Kör själv och upplev Australiens unika djurliv, fantastiska natur och 
livliga storstäder på en och samma resa. Världens vackraste kustväg 
Great Ocean Road och Kangaroo Island är några av höjdpunkterna.  

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r  
 i ekonomiklass
• Inrikesflyg från Adelaide  
 till Kangaroo Island t/r
• 3 nätter på hotell i Sydney
• 14 nätter på hotell mellan Sydney  
 och Adelaide
• 2 nätter på hotell på Kangaroo Island
• 16 dagars hyrbil inkl. GPS  
 och försäkring  
• Detaljerat kör-själv program  
 och kartbok  
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 32.900 kr

Australienresor rekommenderar: 
Koalas and Kangaroos in the Wild

En halvdagstur i minibuss 
som tar dig till alla kända 
ikoner och ända ut till Bondi 
Beach. Ett fint sätt att lära 
känna denna vackra storstad 
på! Kontakta  oss för priser 
och bokning.

Turkod: 49966  

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 41.250 kr

Standard:

 Höjdpunkter:    
• Sydney, Australiens största stad
• Blue Mountains Nationalpark
• Vinprovning i Hunter Valley
• Livet på Gold Coast
• Stränderna i Noosa
• Whitsunday Islands
• Regnskogen
• Great Barrier Reef

Reseförslag - 17 dagar:
Kör-själv Sydney – Brisbane – Cairns

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass
• 3 nätter på hotell i Sydney
• 13 nätter på hotell mellan Sydney  
 och Cairns
• 14 dagar hyrbil inkl. GPS  
 och försäkring  
• Detaljerat kör-självprogram  
 och kartbok  
• Visum till Australien

Turkod: 49975

Australienresor rekommenderar: 
Whitehaven Beach & Hamilton island

Förläng resan och tillbringa 
ett par dagar på Fraser  
Island. Världens största 
sandö har en unik flora och 
fauna, vackra insjöar och 
många spännande upplevelser. 
Kontakta oss  för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Fraser Island 

Segla en hel dag på en kata- 
maran i Whitsunday Islands. 
Whitehaven Beach är en av 
Australiens vackraste stränder 
och Hamilton Island är den 
största ön i Whitsundays, med 
ett varierat djurliv och många 
upplevelser. Kontakta oss för 
priser och bokning.

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 26.500 kr

Standard:

Kör själv från storstaden till revet. Sträckan från Sydney till Cairns 
är fylld av upplevelser, från Blue Mountains och vindistriktet i Hunter 
Valley till de vita stränderna i Whitsunday Islands. 

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 31.150 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 37.100 kr

Standard:

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag
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 Höjdpunkter:   
• Perth, huvudstad i Western Australia
• Geraldton, berömd för sina vildblommor
• Delfinerna i Monkey Mia
• One Mile Jetty i Carnarvon
• Ningaloo Reef
• Port Hedland, gruvstad i Pilbara 
 regionen
• Broome, känd för sina fantastiska 
 stränder – bl.a. 22km långa Cable Beach
• El Questro Station, en cattlestation   
 «gård» på över 4000 kvadratkilometer
• Bungle Bungle Range
• Lake Argyle vid Kununurra
• Edith Falls utanför Katherine
• Darwin, huvudstad i Northern Territory

Reseförslag – 26 dagar:
Kör själv Perth - Darwin

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass
• 2 nätter på hotell i Perth
• 22 nätter på hotell mellan Perth 
 och Darwin
• 1 natt på hotell i Darwin
• 24 dagar hyrbil inkl. GPS 
 och försäkring  
• Detaljerat kör-själv program 
 och kartbok  
• Visum till Australien

Australienresor rekommenderar: 
Rottnest Island 

Förläng turen och uppleva 
Kakadu National Park. 
Området står på UNESCO’s 
världsarvslista och förutom 
spektakulära naturupplevelser 
är den rik på aboriginsk kultur. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Kakadu National Park 

63 stränder, fantastisk 
snorkling, mycket historia och 
de roliga «quakkas» - små  
kängurur – gör Rottnest till en 
spännande plats att besöka. 
Du tar färja från Perth eller 
Fremantle och utforskar ön i 
buss eller på cykel. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Australiens västkust är både vild och vacker. Gör ett stopp för att se 
delfinerna i Monkey Mia, snorkla på korallrevet Ningaloo Reef och 
upplev unika Bungle Bungle Range.

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 41.700 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 57.800 kr

Standard:

Höjdpunkter:   
• Tropiska Darwin
• Kakadu National Park
• Katherine Gorge
• Alice Springs, den största staden  
 i “Red Centre”
• Uluru och Kings Canyon
• Coober Pedy, opalstaden under jorden
• Adelaide, den «lilla» storstaden

Reseförslag - 14 dagar:
Darwin till Adelaide

Australienresor rekommenderar: 
Wilpena Pound & Flinders Ranges 

Kangaroo Island ger dig det 
bästa av Australiens natur 
och djurliv. Här finns kängurur, 
koalor, vallabyer, pingvinger, 
myrpiggsvin och ett rikt 
fågelliv och du kan flyga eller 
ta bil och färja hit. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Kör själv och korsa Australien från norr till söder - på vägen får du 
uppleva några av Australiens största attraktioner; Kakadu National 
Park, Ayers Rock/Uluru och Kings Canyon.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass
• Hyrbil i 12 dagar
• 1 natt på hotell i Darwin
• 11 nätter på hotell mellan Darwin 
 och Adelaide
• 1 natt på hotell i Adelaide
• Yellow Water Cruise i Kakadu 
• Nit Nit Dreaming Gorge Cultural
 Cruise från Katherine
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 30.800 kr

Australienresor rekommenderar: 
Kangaroo Island 

En 30 minuters flygning  
som tar dig med över det  
fantastiska landskapet  
i Flinders Ranges. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Turkod: 50049  

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 33.000 kr

Standard:

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag

Turkod: 49988
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Höjdpunkter:  
• Adelaide 
• Djurlivet på Kangaroo Island
• Vingårdar i Barossa Valley
• Grampians National Park 
• Kör fantastiska Great Ocean Road  
• Pingvinerna på Phillip Island
• Tasmaniens natur 
• Storstaden Melbourne

Reseförslag – 20 dagar:
Husbil i South Australia, Victoria och Tasmanien   

Australienresor rekommenderar: 
Helikoptertur över Great Ocean Road

En guidad halvdagstur som 
tar dig genom Melbournes  
gator och arkader där du får 
ta del av några av stadens 
«hemligheter» - sådant som 
man lätt missar när man ut-
forskar staden på egen hand.
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Upplev djurlivet på Kangaroo Island, vindistriktet Barossa Valley, 
spektakulära Great Ocean Road, pingvinerna på Phillip Island, 
natursköna Tasmanien och spännande Melbourne.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg
• 2 nätter på hotell i Adelaide 
• 10 dagar med husbil från Adelaide  
 tlil Melbourne inkl. utrustning  
 och försäkring
• 7 dagar med husbil, som hämtas  
 och lämnas i Hobart, Tasmanien  
 inkl. utrustning och försäkring
• 2 nätter på hotell i Melbourne 
• Visum till Australien

Australienresor rekommenderar: 
Lanes & Arcades Tour Melbourne 

Följ med på en helikoptertur 
över Port Campbell National 
Park och upplev den vackra 
kuststräckan från luften. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.   

Turkod: 50126

Reseförslaget kan även genomföras 
i hyrbil med övernattningar på hotell. 
Kontakta oss för pris. 

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Husbil för 2 personer, från 29.300 kr

Pris per person när 4 reser tillsammans:
Husbil för 4 personer, från 22.150 kr

Pris per person när 6 reser tillsammans:
Husbil för 6 personer, från 20.000 kr

 Höjdpunkter:   
• Darwin
• Kakadu National Park 
• Båttur för att se krokodiler 
• Båttur i Katherine Gorge  
• Australia Zoo
• Badorter på Sunshine Coast 
• Whitsunday Islands
• Stora Barriärrevet
• Daintree och Cape Tribulation
• Port Douglas och 4 mile Beach
• Trinity Beach och Palm Cove

Reseförslag – 20 dagar:
Husbil i Northern Territory och Queensland    

Australienresor rekommenderar: 
Cage of Death 

En heldagstur till Stora  
Barriärrevet är ett «måste» 
när man besöker Cairns- 
området. På turen finns  
möjlighet att både snorkla 
och dyka. Kontakta oss för 
priser och bokning.  

Upplev djurlivet och naturen i Kakadu National Park, aboriginsk kultur, 
Katherine Gorge, Sunshine Coast, Whitsunday Islands, tropisk regn- 
skog och Stora Barriärrevet.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 2 nätter på hotell i Darwin 
• 5 dagar med husbil, Darwin t/r  
 inkl. utrustning och försäkringar
• 12 dagar husbil från Brisbane till 
 Cairns inkl. utrustning och försäkringar 
• 3 nätter på hotell i Cairns  
• Visum till Australien

Australienresor rekommenderar: 
Great Barrier Reef heldagstur

Dyk med en av världens 
största saltvatten 
krokodiler på Crocosaurus 
Cove i Darwin. Bör beställas 
i god tid. Kontakta oss för 
priser och bokning.

Turkod: 50130

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

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Husbil för 2 personer, från 29.600 kr

Pris per person när 4 reser tillsammans:
Husbil för 4 personer, från 23.000 kr

Pris vid förfrågan – husbilspaket varierar 
mycket beroende på säsong. Pris vid förfrågan – husbilspaket varierar 

mycket beroende på  säsong.

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag



14 15australienresor.se – 08-676 97 90

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

El Questro

BRISBANE

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Mataranka

Kakadu National Park

Katherine

Tennant Creek

Uluru (Ayers Rock)

Kings Canyon

Karlu Karlu
(Devils Marbles)

Jabiru

Kata Tjuta (the Olgas)

Litchfield National Park

Alice Springs

Lake Argyle

Bungle Bungle Range

Kununurra

Fitzroy
Crossing

DerbyBroome

SYDNEY

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

TASMANIA

BRISBANE

SYDNEY
CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

CAIRNS

DARWIN

ADELAIDE

Fraser Island

Lamington National Park

Camping safari,
Standard:

Höjdpunkter:    
• Perth
• Cable Beach, Broome
• Gibb River Road, Kimberleys
• Bungles Bungles
• Darwin 
• Twin Falls, Kakadu  
• Kajaktur i Katherine Gorge 
• Solnedgång över Uluru
• Valley of the winds, Kata Tjuta
• Rim Walk, Kings Canyon
• Sydney

Reseförslag – 28 dagar:
Guidad camping 4WD Outback Adventure och storstäder   

Australienresor rekommenderar: 
Kamel tur på Cable Beach, Broome

Följ med på en helikoptertur 
över spektakulära Bungle 
Bungles i Purnululu National 
Park, Kimberleys. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Upplev Perth, fantastiska Cable Beach i Broome, sov under stjärnorna 
i nationalparkerna Purnululu, Kakadu, Litchfield och Uluru-Kata Tjuta 
(Ayers Rock och The Olgas) samt Sydney. 

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 2 nätter på hotell i Perth 
• 3 nätter på hotell i Broome 
• 9 dagars camping 4WD safari mellan 
 Broome och Darwin. Inkluderar 8 
 nätter i tält eller swag (australiensisk 
 sovsäck), erfaren guide, sightseeing 
 och måltider. 
• 2 nätter på hotell i Darwin
• 10 dagar 4WD safari mellan Darwin 
 och Alice Springs. Inkluderar 6 nätter 
 i tält med säng, 3 nätter på hotell, 
 erfaren guide, sightseeing och måltider.
• 1 natt på hotell i Alice Springs 
• 3 nätter på hotell i Sydney 
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 48.650 kr

Australienresor rekommenderar: 
Helikoptertur över Bungle Bungles

Upplev den fantastiska 
solnedgången över Cable 
Beach från kamelryggen. 
Kontakta oss för priser
och bokning.

Turkod: 49872

Resan kan genomföras april – oktober.

Höjdpunkter:    
• Adelaide 
• Kangaroo Island  
• Melbourne 
• Lamington National Park 
• Fraser Island 
• Lake McKenzie, Fraser Island  
• Det australiensiska djurlivet 
• Sydney

Reseförslag – 16 dagar:
Kangaroo Island, Fraser Island, Lamington NP och 3 städer    

Upplev Adelaide, djurlivet på Kangaroo Island, Melbourne, regn-
skogen i Lamington National Park, världens största sandö Fraser 
Island samt Sydney.  

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 4 nätter på hotell i Adelaide
• 2 dagar Kangaroo Island ”In Style” 
 tur i liten grupp. Inkl. flyg Adelaide – 
 KI t/r, 1 natt på ”Homestead”,  
 måltider och erfaren guide  
• 3 nätter på hotell i Melbourne 
• 2 nätter på O’Reilly’s Rainforest  
 Retreat inkl. transport, frukost och  
 guidad utflykt
• 2 nätter på Kingfisher Bay Resort, 
 Fraser Island inkl. transport,  
 frukost och guidad utflykt
• 3 nätter på hotell i Sydney 
• Visum till Australien

Turkod: 49893

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 44.550 kr

Australienresor rekommenderar: 
Vintur till Barossa Valley

Ät middag ombord på  
Colonial Tramcar. Denna 
spårvagn som är omgjord 
till en restaurang tar dig på en 
tur runt Melbourne samtidigt 
som du äter en god middag. 
Kontakta oss för priser 
och bokning. 

Australienresor rekommenderar: 
Colonial Tramcar Restaurant

”Best of Barossa” turen 
besöker små exklusiva vin- 
gårdar och du får provsmaka 
några av de bästa vinerna 
som produceras i Australien. 
Liten grupp på  2-5 personer. 
Kontakta oss för priser 
och bokning. 

Standard:

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag



16 17australienresor.se – 08-676 97 90

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

BRISBANE

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

Uluru (Ayers Rock)

VICTORIA

TASMANIA

Alice Springs

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

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

BRISBANE

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

PERTH

HOBART

ADELAIDE

CAIRNS

DARWIN

VICTORIA

TASMANIA

Kakadu National Park

Katherine

Jabiru

Kings Canyon

Tennant Creek

Alice Springs

Kata Tjuta (the Olgas)

Uluru (Ayers Rock)

Litchfield National Park

Höjdpunkter:   
• Darwin 
• Kakadu National Park
• Litchfield National Park 
• Tågresa med “the Ghan” 
• Alice Springs 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, the Olgas 
• BBQ under stjärnorna 
• Sydney
• Stora Barriärrevet 
• Coral Princess Cruises 

Reseförslag - 18 dagar:
Outback, Sydney och kryssning på Stora Barriärrevet

Australienresor rekommenderar: 
Sunset Cruise i Darwin 

En bit norr om Sydney  
ligger Hunter Valley. Dalen 
är det äldsta vindistriktet i 
Australien och här produceras 
några av världens bästa viner. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Upplev Darwin, nationalparkerna Kakadu och Litchfield, tågresa med 
legendariska ”the Ghan”, magiska Ayers Rock och Kings Canyon, Sydney 
och avslutningsvis en 3 nätters kryssning med Coral Princess Cruises.

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 3 nätter på hotell i Darwin 
• 3 dagar AAT Kings guidad tur  
 Kakadu & Litchfield National Parks 
• Tåg ”the Ghan” Darwin – Alice Springs 
• 1 natt på hotell i Alice Springs 
• 4 dagar AAT Kings guidad tur  
 Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon
• 1 natt på hotell Ayers Rock Resort  
• 3 nätter på hotell i Sydney 
• 3 nätters kryssning med Coral  
 Princess Cruises  
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 58.850 kr

Australienresor rekommenderar: 
Vintur till Hunter Valley

Höjdpunkten på båtturen är 
den spektakulära solned- 
gången som Darwin är 
berömd för. Njut av en middag 
och ett glas vin ombord på 
båten. Kontakta oss för 
priser och bokning. 

Turkod: 49912 

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 66.000 kr

Standard:

Höjdpunkter:  
• Melbourne
• Alice Springs 
• Solnedgång vid  Uluru, Ayers Rock  
•  Kata Tjuta, the Olgas 
• Aboriginsk konst och kultur
• Dagstur till Stora Barriärrevet  
• Sydney 
• Besök på berömda  Bondi Beach 

Reseförslag – 13 dagar:
Australiens höjdpunkter. Guidad rundresa genom fyra delstater 

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r  
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 3 nätter på hotell i Melbourne 
 inkl. frukost 
• Melbourne sightseeing
• 1 natt på hotell i Alice Springs
 inkl. frukost
• Alice Springs sightseeing 
• 2 nätter på hotell Ayers Rock Resort 
 inkl. frukost
• Ayers Rock och The Olgas sightseeing 
• 3 nätter på hotell i Cairns inkl. frukost
• Dagstur till Stora Barriärrevet 
• 3 nätter på hotell i Sydney 
• Sydney sightseeing inkl. Sydney Opera 
 House och båttur i hamnen 
• Visum till Australien

Turkod: 49940

Australienresor rekommenderar: 
Flygtur över Ayers Rock

Busstur längs Victorias 
berömda Great Ocean Road. 
Upplev bland annat mono-
literna ”De tolv apostlarna”. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Great Ocean Road dagstur från Melbourne

Upplev Uluru, Ayers Rock 
och den spektakulära 
röda öknen från luften. 
Kontakta oss för priser
och bokning.

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 46.200 kr

Standard:

Upplev det bästa Australien har att erbjuda tillsammans med en 
australiensisk reseledare. Fascinerande storstäder, röda öken-
landskap och det fantastiska korallrevet.

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag
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Höjdpunkter:   
• Perth, världens mest isolerande  
 storstad
• Bo på vingård i Margaret River
• Adelaide, den “lilla” storstaden
• Vinområdet Barossa Valley  
• Restaurant Appellation, The Louise 
• Melbourne, kultur och shopping-
 huvudstaden
• Lake House Restaurant 
• Sydney, Australiens största stad

Reseförslag – 18 dagar:
Exklusiv rundresa med fokus på mat och vin

Australienresor rekommenderar: 
Sydney Harbour Luxury Sailing 

Vid soluppgången svävar du 
över Melbourne och har den 
bästa utsikt du kan föreställa 
dig. Avslutas med en cham-
pagne frukost. Kontakta oss 
för priser och bokning.

Luxiösa hotell och exklusiva lodger i de bästa vinområdena i Australien 
samt vackra storstäder. Upplev dessutom två av Australiens mest 
erkända gourmet restauranger.     

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 2 nätter på Pan Pacific Perth  
• 4 dagars bilhyra från Perth 
• 3 nätter på Cape Lodge, Margaret River 
• 2 nätter på Intercontinental Adelaide
• 3 dagars bilhyra från Adelaide
• 3 nätter på The Louise, Barossa Valley 
• 3 nätter på Intercontinental  
 Melbourne the Rialto
• 3 dagars bilhyra från Melbourne 
• 2 nätter på The Lake House, Victoria  
• 3 nätter på Four Seasons Hotel Sydney
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 41.700 kr

Australienresor rekommenderar: 
Melbourne soluppgång med varmluftsballong

Upplev Sydneys skönhet  
och det vackra hamnområdet 
ombord på en yacht.
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Turkod: 49946 

Standard:

Höjdpunkter:    
• Southern Ocean Lodge, 
 Kangaroo Island
• Djurlivet och naturen på Kangaroo 
 Island   
• Longitude 131, lyxtält med utsikt  
 över Uluru 
• Exklusiva utflykter till Uluru och 
 Kata Tjuta
• Park Hyatt Sydney, bästa läget i Sydney
• Upplev Sydney Opera House
• Qualia, toppklass på Hamilton Island, 
 Whitsundays   
• One&Only Hayman Island,  
 Lyxig strandresort

Reseförslag – 14 dagar:
Det exklusiva Australien – det allra bästa

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 3 nätter på Southern Ocean Lodge, 
 Kangaroo Island inkl. helpension  
 och utflykter 
• 3 nätter på Longitude 101, Uluru, 
 Ayers Rock inkl. helpension  
 och utflykter
• 3 nätter på Park Hyatt Sydney 
 inkl. frukost 
• 3 nätter på Qualia, Hamilton Island 
 inkl. frukost 
• 3 nätter på One & Only Hayman Island 
 inkl. frukost
• Alla transporter 
• Visum till Australien

Turkod: 49986

Australienresor rekommenderar: 
Table 131 på Longitude 131, Uluru

På Qualia kan du göra en 
halvdagstur i skärgårdsjeep 
runt Whitsundays öarna.  
Höjdpunkten är Whitehaven 
Beach som flera gånger  
korats till en av världens 
bästa stränder. Kontakta oss 
för priser och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Whitehaven Wonder

Table 131 är en minnesvärd 
middagsupplevelse som man 
bör unna sig själv. Middagen 
intas utomhus under den  
fantastiska stjärnhimlen.  
Det är nödvändigt att beställa 
bord hemifrån. Kontakta oss 
för priser och bokning. 

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 93.500 kr

Standard:

Detta reseförslag består av några av de finaste och mest exklusiva 
resorterna i Australien. Standard, service och belägenhet är i en 
klass för sig. 

Reseförslag - Australien Australien - Reseförslag

Kontakta oss för pris på Business Class.
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Höjdpunkter:  
• Upplev ”Wild Bush Luxury”  
 på Bamurru Plains 
• Båtsafari på Mary River floddeltat     
• Sydney, en av världens vackraste städer 
• Daintree, världens äldsta regnskog 
• Unik flora och fauna 
• Lizard Island, en drömlik ö  
 på Stora Barriärrevet 

Reseförslag – 15 dagar:
Australien lyx – Natur, storstad och strand 

Australienresor rekommenderar:
Sydney Opera House

Följ med på en 30 minuters 
spektakulär flygtur med 
sjöflygplan över Sydney. Från 
luften har man panorama- 
utsikt över denna vackra  
kuststräcka och de många 
kända stränderna som ex. 
Bondi och Manly Beach. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Den ultimata lyxresan – stora naturupplevelser i det tropiska 
Australien samt besök i vackra Sydney. Avslutas på Lizard Island, 
juvelen bland öarna på Stora Barriärrevet. 

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Australien t/r 
 i ekonomiklass 
• Inrikesflyg  
• 2 nätter på Elan Soho Suites, Darwin  
• 3 nätter på Bamurru Plains  
 inkl. helpension med öppen bar  
 och utflykter
• Transport med flyg Darwin – Bamurru 
 Plains t/r 
• 3 nätter på Pullman Quay Grand  
 Sydney Harbour inkl. frukost 
• 3 nätter på Silky Oaks Lodge, Daintree 
 inkl. frukost  
• 3 nätter på Lizard Island Resort  
 inkl. helpension och aktiviteter 
• Transport med flyg Cairns – Lizard 
 Island t/r 
• Transport till hotell och flygplatser 
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 69.300 kr

Australienresor rekommenderar: 
Sydneys hemligheter med sjöflygplan

Upplev Australiens berömda 
byggnad Sydney Opera House 
på en guidad rundvisning.  
Vi hjälper också gärna till med 
biljetter till en föreställning  
i denna vackra byggnad.
Kontakta oss för priser 
och bokning. 

Turkod: 49959

Standard:

Resan kan genomföras maj – oktober.
Kontakt oss for pris på Business Class.

Höjdpunkter:    
• Auckland, Nya Zeelands största stad
• Vackra  Bay of Islands 
• Hot Water Beach, Coromandel 
• Rotorua, Maori huvudstaden 
• Wellington, Nya Zeelands huvudstad 
• Tågresan Coastal Pacific (okt-apr)
• Tågresan Tranz Alpine
• De stora glaciärerna Franz Josef och Fox 
• Queenstown, världens adrenalin- 
 huvustad 
• Milford Sound i Fjordland 

Reseförslag – 22 dagar:
Kör själv – Den stora Nya Zeeland turen    

Kör-själv och upplev Nordön med sina stora städer, vulkaniska om-
råden, vackra stränder och fina nationalparker. På Sydön finns mycket 
att uppleva, vackra tågturer, glaciärer och båttur på Milford Sound.  

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland t/r 
 i ekonomiklass
• 21 nätter på hotell 
• Hyrbil inkl. GPS och försäkring  
• Guidad stadsrundtur i Auckland
• Båttur “Hole in the Rock Dolphin Tour”
• Färja Wellington-Picton  
• Coastal Pacific tåg Picton-  
 Christchurch (okt-apr)
• Tranz Alpine tåg Christchurch –  
 Greymouth
• Guidad tur vid Franz Josef glaciären
• Jetboat på Dart River
• Milford Sound båttur, Fjordland 
• Detaljerat kör-själv program och kartbok   

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 41.250 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 45.100 kr

Standard:

Australienresor rekommenderar: 
Maori Hangi och konsert

Detta är en aktivitet som har 
gjort Queenstown känd som 
världens adrenalinhuvudstad. 
20 minuter utanför staden 
ligger Kawarau Bungy Centre 
och detta är den ursprungliga 
platsen för bungy jumping i 
Nya Zeeland. Kontakta oss 
för priser och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Bungy Jumping

I Rotorua kan du uppleva en 
traditionell Maori kväll med 
sång och dans som avslutar 
middagen som är tillagad på 
traditionellt sätt på varma 
stenar under jorden. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Turkod: 50012

Reseförslaget kan även göras med buss. 
Kontakta oss för pris.

Reseförslag - Australien Nya Zeeland - Reseförslag
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Höjdpunkter:   
• Waitomo Glowworm Caves
• Te Puia – Maori konst och  
 hantverkscenter
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park
• Agrodome Sheep Show
• Maori Hangi middag och show
• Tranz Alpine Tåg Christchurch - 
 Greymouth
• Dart River Wilderness Safari
• Milford Sound Cruise
• Stadsrundtur i Invercargill

Reseförslag 15 dagar:
Simply the best – New Zealand

Australienresor rekommenderar: 
Auckland highlights 

Du kan förlänga semestern 
med några dagar på en vacker 
ö i Söderhavet! Rarotonga  
ligger 4 timmar med flyg från 
Auckland. Kontakta oss för 
priser och bokning.

Du kör själv och under 15 dagar upplever du många av Nya Zeelands 
största attraktioner, från gejsrar och lysmaskar i norr till fjordar och 
berg i söder.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland t/r 
• Hyrbil inkl. GPS och försäkring  
• 14 nätter på hotell
• Färja mellan Nord- och Sydön
• Tåg mellan Picton och Christchurch
• Maori Hangi middag och show
• Tranz Alpine tåg Christchurch - 
 Greymouth
• Dart river jet boat
• Milford sound cruise 
• Waitomo Glowworm caves
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 37.750 kr

Australienresor rekommenderar: 
Cooköarna

Lär känna Auckland bättre.  
En halvdags stadsrundtur 
som tar dig till stadens 
attraktioner och du kan 
inkludera en båttur i hamnen. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Turkod: 50030 

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 39.600 kr

Standard:

Höjdpunkter:  
• Auckland, City of Sails 
• Waitomo Glowworm Caves 
• Stadsrundtur i  Wellington  
• Franz Josef glaciären 
• Mount Cook 
• Queenstown 
• Milford Sound Cruise i Fiordland 
• Det berömda Tranz Alpine tåget 

Reseförslag - 15 dagar:
Nya Zeelands höjdpunkter. Guidad rundresa på Nord- och Sydön

Upplev något av det bästa Nya Zeeland har att erbjuda tillsammans 
med en nya zeeländsk reseledare. En av höjdpunkterna är resan 
med det berömda Tranz Alpine tåget. 

Reseförslaget inkluderar: 
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland t/r 
 i ekonomiklass 
• 14 nätter på hotell inkl. frukost
•  15 dagars sightseeing med erfaren 
 nya zeeländsk guide 
• 11 middagar 
• Transport från/till flygplatser 
• Milford Sound Cruise 
• Båttur med TSS Earnslaw
• Waitomo Caves

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 51.700 kr

Standard:

Australienresor rekommenderar: 
Vacker flygtur över Franz Josef glaciären

En spektakulär helikoptertur 
över vulkankratern Mt. Tara- 
wera samt Whakarewarewa 
och Rotorua. Kontakta oss för 
priser och bokning.  

Australienresor rekommenderar:
Helikoptertur över vulkanen Mt. Tarawera

Upplev glaciärerna Franz Josef 
och Fox samt Mount Cook,  
Nya Zeelands högsta berg.  
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Turkod: 50079

Kontakta oss för avresedatum.

Reseförslag - Nya Zeeland Nya Zeeland - Reseförslag
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Höjdpunkter:   
• Övernattningar på 5* lodger och  B&B’s 
• Twilight Encounter Tour
• Rainbow Springs Wildlife Park  
 & Kiwi Encounter
• Övernatting 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 övernatting

Längs med resan upplever du några av Nya Zeelands mest maje- 
stätiska naturattraktioner och unika djurarter.  Sök efter den nationella 
ikonen kiwifågeln. Övernattning på små 5* boutique lodger och B&B’s. 

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland t/r 
 i ekonomiklass 
• Hyrbil inkl GPS och försäkring  
• 21 nätter på lodger och  B&Bs 
 inkl. frukost och 4 middagar 
• Färja mellan nord- och sydön
• Färja  t/r Stewart Island
• Twilight Encouter tour
• Rainbow Springs Wildlife Park 
 & Kiwi Encounter
• Övernatting på Kapiti Island
• Kvällsutflykt tilll Oamaru Blue 
 Penguin kolonin
• Halvdagsutflykt på  Otago halvön
• Doubtful Sound Cruise med 
 övernattning (sommar)

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 64.900 kr

Standard:
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Reseförslag – 22 dagar:
Feathers & Footprints

Australienresor rekommenderar: 
Tiritiri Matangi Island 

En bit söder om Auckland kan 
man besöka Waitomo grottorna. 
Turen är uppdelad i två delar, 
där man dels besöker Ruakuri 
grottorna med  vattenfall, fos- 
siler och maorihistoria och dels  
Waitomo som är känd för sina  
«glow worms» och, dropps-
tensformationer. Kontakta oss 
för priser och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Waitomo Caves 

En katamaran tar dig från 
Auckland till ön som är en av 
världens främsta platser för 
skydd av djur och växter. På 
en guidad tur får du se några 
av NZ mest utrotningshotade 
djur- och fågelarter. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Turkod: 50030

Höjdpunkter:    
• Övernattningar på 4* lodger och B&B’s 
• Hobbiton Movie Set Tour
• Middle Earth Filming Locations Tour, 
 Wellington
• Jet Boat and Walk, Wanaka
• Safari of the Scenes Wakatipu  
 Basin Tour, Queenstown
• Lord of the Rings Edoras Tour,  
 Christchurch

Reseförslag - 18 dagar:
På jakt efter Midgård

Australienresor rekommenderar: 
Fox Trot halvdags glaciärvandring 

Följ med på en halvdags 
flygtur till några av de avsides 
belägna och natursköna 
områden som är kända från 
filmerna. Kontakta oss för 
priser och boking.

Återupplev JRR Tolkiens värld av bördig mark, djupa bortglömda 
dalar och mystiska berg. På väg genom Nya Zeelands varierande 
natur besöker du Hobbiton och andra kända platser.

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland t/r 
 i ekonomiklass  
• Hyrbil inkl. GPS och försäkring  
• 17 nätter på lodger och B&Bs 
 inkl. frukost
• Färja mellan Nord- och Sydön
• Besök på Hobbiton inspelningsplats
• Middle Earth Filming Locations Tour, 
 Wellington
• Jet Boat and Walk, Wanaka
• Utflykt till inspelningsplats, 
 Queenstown
• Lord of the Rings Edoras Tour, 
 Christchurch

Australienresor rekommenderar: 
LOTR från luften 

Turen utgår från floden, 
och du tar dig sedan uppför 
glaciären. Från toppen har du 
en fantastisk utsikt. Utrustning 
och guide är inkluderat. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Turkod: 50037
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Reseförslag - Nya Zeeland Nya Zeeland - Reseförslag

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 48.950 kr

Standard:
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Höjdpunkter:   
• Övernattningar på 5* lodger 
• Volcanic Hills Wine Tour, 
 Wine & Tasting Platter 
• Wharekauhau Farm Tour 
• Gejsrarna  i Rotorua 
• Greenshell Mussel Cruise 
 (endast sommar)
• Kaikouras dramatiska kustlinje
• Vinregionen Marlborough

Reseförslag – 12 dagar:
Gourmet Food & Wine 

På denna resa kör du själv Nya Zeelands klassiska  «wine trail» och 
bor på några av landets finaste lodger. Resan kan utvidgas eller 
kombineras med andra destinationer i Australien och Söderhavet.

Reseförslaget inkluderar:  
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland t/r 
• Hyrbil inkl. GPS och försäkring  
• 11 nätter på lodger inkl. frukost 
 och 5 middagar
• Färja mellan Nord- och Sydön
• Volcanic Hills Wine Tour, 
 Wine & Tasting Platter
• Wharekauhau Farm Tour
• Greenshell Mussel Cruise

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 59.950 kr

Standard:

Australienresor rekommenderar: 
Fiordland National Park 

Kombinera resan med ett 
stopp i Australien för att  
smaka på flera viner från  
‘den nya världen’ – Hunter, 
Barossa och Yarra Valley  
är alla  inom räckhåll. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Viner från  ‘den nya världen’ 

Utvidga resan med ett par 
dagar för att besöka Nya 
Zeelands berömda fjordar! 
Belägna på Nya Zeelands 
sydvästkust är dessa 14  
fjordar varierande i både natur 
och djurliv. Kontakta oss för 
priser och bokning.

Turkod: 50064

Höjdpunkter:   
• Auckland, Nya Zeelands största stad
• Agrodome Sheep Show
• Upplevelser i  Rotorua
• Båttur på  Milford Sound
• Franz Josef glaciären
• Queenstown, adrenalinhuvudstaden

Reseförslag -  20 dagar:
Nya Zeeland rundresa i husbil  

Australienresor rekommenderar: 
Bay of Islands 

Fylke, Bilbos hus  och världs- 
huset ”The Green Dragon” – 
följ med på en guidad utflykt 
till Hobbiton, som ligger vid 
staden Matamata på Nordön. 
Ett måste för alla fans! 
Kontaka oss för priser 
och bokning.

Husbil och Nya Zeeland passar bra ihop. På 20 dagar hinner man 
se och uppleva både Nordön och Sydön, inklusive Rotorua, Queens-
town och nationalparken  Fiordland.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm  - Nya Zeeland t/r 
 i ekonomiklass 
• Transfer vid ankomst och avresa
• Färja från  Wellington till Picton
• 18 dagar husbil inkl. försäkring
• 2 nätter på hotell vid flygplatsen 
• 2 nätter på motell 
• 15 nätter förbeställd plats inkl 
 el på Holiday Parks
• Agrodome Sheep Show, Te Puia, 
 Rainbow Springs, Skyline Gondola and 
 Polynesian Spa Admission i Rotorua
• Milford Sound Guided Nature Cruise

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 43.600 kr

Australienresor rekommenderar: 
Hobbiton

Pittoreska stränder och ett 
stort ubud av aktiviteter 
utmärker Bay of Islands. 
Områdets 144 öar ligger ca 
3 timmar med bil norr om 
Auckland och det går färja till 
flera av öarna. Kontakta oss 
för priser och bokning.

Turkod: 50069

Hyr cykel  –  det finns möjlighet att hyra 
cyklar att ha med sig under hela resan. 
Fråga oss när du bokar!

Pris vid förfrågan -  husbilspaket varierar 
mycket med säsong.

Pris per person när 4 reser tillsammans:
Från 34.800 kr

Reseförslag - Nya Zeeland Nya Zeeland - Reseförslag
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 Höjdpunkter:    
• Auckland, City of Sails 
• Rotorua, Maori huvudstaden 
• Lake Wakatipu, Queenstown
• Milford Sound, Fjordland 
• Moorea, söderhavsparadis  
• Bora Bora lagunen 
• Los Angeles

Reseförslag – 17 dagar:
Nya Zeeland – Moorea – Bora Bora – L.A.   

Upplev höjdpunkterna på både Nord- och Sydön på Nya Zeeland. 
Därefter paradisöarna Moorea och Bora Bora i Franska Polynesien 
och avsluta med Los Angeles många attraktioner. 

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Nya Zeeland – Tahiti 
 – L. A – Stockholm i ekonomiklass 
• Inrikesflyg 
• 7 nätter på hotell på Nya Zeeland
• Hyrbil inkl. GPS och försäkring  
• Båttur på Milford Sound 
• 3 nätter på hotell på Moorea 
 inkl. frukost 
• 4 nätter på hotell på Bora Bora 
 inkl. frukost 
• 2 nätter på hotell i Los Angeles 

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 44.600 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 53.900 kr

Standard:

Australienresor rekommenderar: 
Aito 4 Wheel-Drive Safari Tour Moorea

Se hajar och rockor och 
snorkla i lagunen innan det 
serveras lunch med lokala 
specialiteter på Motu Tapu. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
 Shark & Ray Lagoon Safari Bora Bora

Följ med på en safaritur till 
hjärtat av Moore i en 4WD. 
Turen inkluderar besök på 
plantager, Mooreas lantbruks- 
skola, en helig plats och 
Belvedere, en utsiktspunkt 
med fantastisk utsikt över 
Cook och Opunohu bukterna. 
Kontakta oss för priser 
och bokning. 

Turkod: 50018

Reseförslaget kan även göras med buss. 
Kontakta oss för pris.

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 68.200 kr

Standard:

Höjdpunkter:   
• Söderhavsparadiset Rarotonga
• Aitutaki, med en av världens  
 vackraste laguner
• Båttur i lagunen på Aitutaki
• Auckland, City of Sails
• Waitomo Glowworm Caves
• Rotorua, gejsrar och kokande lera
• Te Puia Maori Arts & Crafts Institute
• Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park
• Wellington, Nya Zeelands huvudstad
• Agrodome Sheep Show
• Maori Hangi Dinner & Concert

Reseförslag 22 dagar:
Kombination Cooköarna och Nya Zeeland

Australienresor rekommenderar:
Djuphavsfiske på Rarotonga

Från Napier kan man göra en 
heldagstur in i maoriernas 
värld.  Lär dig mer om deras 
historia, traditioner och  
lyssna till en Maori elder  
(en av stammens äldre och  
respekterade) berätta om 
sitt liv och vad som är viktigt 
för henne. Kontakta oss för 
priser och bokning. 

Denna resa kombinerar en aktiv semester med hyrbil på Nya Zeeland  
och avkopling på Cooköarna. Du får bl.a. uppleva maorikultur, fantastisk 
natur, vackra solnedgångar och kritvita stränder.

Reseförslaget inkluderar:    
• Flyg Stockholm - Los Angeles – 
 Cooköarna - Nya Zeeland - Stockholm 
 i ekonomiklass
• 7 nätter på hotell på Rarotonga  
 inkl. frukost 
• 5 nätter på hotell på Aitutaki  
 inkl. frukost 
• Flyg Rarotonga – Aitutaki t/r
• Båttur i  lagunen på Aitutaki
• 7 nätter på hotell på Nya Zeeland
• Hyrbil inkl. GPS och försäkring   

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 44.000 kr

Australienresor rekommenderar:
En fördjupning i Maorikulturen

På jakt efter fiskelyckan i 
Söderhavet! Följ med den 
40-fots stora fiskebåten 
Akura på en dagsresa, och 
se efter tonfisk, segelfisk och 
guldmakrill. En duktigt kapten 
ser till att det blir en dag 
full av upplevelser på havet. 
Kontakta oss för priser
och bokning. 

Turkod: 50112

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 57.750 kr

Standard:

Fråga oss om stopover i Los Angeles 
på utresan eller hemresan! 

Reseförslag - Kombination Kombination - Reseförslag
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Höjdpunkter:   
• Koalor och kängurur 
• Melbourne, kultur och shopping- 
 huvudstad
• Sydney, en av världens vackraste städer 
• Cykla över Sydney Harbour Bridge
• Perfekt strand på Yasawa Islands, Fiji 
• Kavaceremoni i en fijiansk by

Reseförslag - 17 dagar:
Australien – Fiji – Hong Kong  

Australienresor rekommenderar: 
Bondi Surf Experience

Se hur lokalbefolkningen 
lever. Besök den lokala kyrkan 
och skolan och få en inblick 
i vardagen. Höjdpunkten är 
en traditionell kavaceremoni 
med byhövdingen. Kontakta 
oss för priser och bokning. 

En populär kombination med smak av Australien. Lär känna  
Melbourne och Sydney där tre utflykter är inkluderade samt en 
Fiji favorit. Avsluta med två dagar i spännande Hong Kong. 

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Australien - Fiji – 
 Hong Kong – Stockholm i ekonomiklass 
• Inrikesflyg  
• 4 nätter på hotell i Melbourne 
• Melbourne Sightseeing Lanes and 
 Arcades Tour
• Dagstur, Koalas and Kangaroos  
 in the Wild 
• 4 nätter på hotell i Sydney 
• Cykeltur, Sydney Harbour Bridge Ride
• 1 natt på hotell i Nadi, Fiji  
• 5 nätter på hotell i Yasawa Islands, Fiji
• Transport med buss och båt på Fiji 
• 2 nätter på hotell i Hong Kong 
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 34.100 kr

Australienresor rekommenderar: :
Besök en by på Fiji

Lär dig surfa på en två- 
timmars introduktionskurs. 
Kursen startar på stranden 
vid Bondi Beach där du lär dig 
den grundläggande tekniken 
och kan bygg upp självkänslan 
innan du fortsätter på egen 
hand. Kontakta oss för priser 
och bokning. 

Turkod: 50005

Standard:

Höjdpunkter:    
• 4 Mile Beach, Port Douglas 
• Great Barrier Reef 
• Uluru, Ayers Rock  
• Kata Tjuta, the Olgas
• Port Douglas 
• Great Barrier Reef 
• Sydney Opera House 
• Äventyr i husbil på Nya Zeeland

Reseförslag – 21 dagar:
Sydney, Rock & Reef och Nya Zeeland     

Upplev ikonerna Sydneys operahus, heliga Ayers Rock, världens 
största korallrev Stora Barriärrevet och avsluta med frihet i husbil 
på natursköna Nya Zeeland.  

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm - Cairns - Ayers Rock 
 - Sydney - Auckland  - Stockholm  
 i ekonomiklass 
• 4 nätter på hotell i Port Douglas 
• Transport t/r flygplats - Port Douglas 
• Heldagsutflykt  till Stora Barriärrevet  
• 2 nätter på hotell vid Ayers Rock 
• Ayers Rock och The Olgas  
 guidad dagstur 
• 3 nätter på hotell i Sydney
• Visum  till Australien
• 12 dagar husbil inkl. försäkring  
 på Nya Zeeland

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 35.800 kr

Standard:

Australienresor rekommenderar: 
Dinner Cruise i Sydney

Ta färjan från Auckland till 
natursköna Waiheke Island, 
en ö med ett exotiskt växtliv, 
ett rikt fågelliv och praktfulla 
stränder. En guidad busstur tar 
dig med till öns sevärdheter 
och du väljer själv när du 
vill återvända till Auckland. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Waiheke Island Explorer

Vi rekommenderar en  
middagskryssning med 
Captain Cook, där man blir 
serverad en god måltid med 
förstklassig service. Under 
ett par timmar får ni se de 
viktigaste attraktionerna från 
vattnet. Kontakta oss för 
priser och bokning. 

Turkod: 50117

Reseförslag - Kombination Kombination - Reseförslag
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Höjdpunkter:  
• Pulserande Tokyo 
• Friheten med husbil på Nya Zeeland
• Sydney, en av världens vackraste städer 
• Aitutaki lagunen, Cooköarna 
• Polynesiska kulturen på Cooköarna  
• L.A, Kalifornien

Reseförslag - 25 dagar:
Tokyo – Nya Zeeland – Sydney – Cooköarna – L.A.   

Australienresor rekommenderar: 
Maui Winery Havens

Följ med Pa på en 4 timmars 
vandring genom Rarotongas 
inre och lär dig hur invånarna 
använder växter till medicin 
och mat. Detta är en tur för 
dig som vill ha mer än bara 
sol och bad. Transfer från/till 
hotell och en lättare lunch är 
inkluderad. Kontakta oss för 
priser och bokning.

Res jorden runt och upplev det bästa av flera världar. Fascinerande 
Tokyo, äventyr i husbil på Nya Zeeland, den vackra storstaden Sydney, 
söderhavsparadiset Cooköarna och slutligen filmstaden Los Angeles. 

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm - Tokyo – Auckland – 
 Sydney – Rarotonga – L.A. –  
 Stockholm i ekonomiklass
• Inrikesflyg Cooköarna  
• 3 nätter på hotell i Tokyo 
• 10 dagar husbil inkl. försäkring
• 3 nätter på hotell i Sydney 
• 4 nätter på hotell på Rarotonga, 
 Cooköarna      
• 3 nätter på hotell på Aitutaki,  
 Cooköarna   
• Transporter på Cooköarna  
• 2 nätter på hotell i Los Angeles  
• Visum till Australien

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Från 46.200 kr

Australienresor rekommenderar: 
Pa’s Cross Island Trek

Övernatta med husbil på en 
vingård på Nya Zeeland.  
Vistelsen inkluderar en korg 
med färska råvaror samt 
en flaska vin. Vi kan bl.a. 
rekommendera Mercury Bay 
Estate som ligger vackert på 
Coromandel halvön. Kontakta 
oss för priser och bokning.

Turkod: 50116

Standard:

Höjdpunkter:    
• 13 dagars kryssning från Sydney 
 till Sydney 
• Sydney, Australiens största stad
• Operahuset i Sydney
• Auckland, City of Sails
• Christchurch, the Garden city
• Dunedin, Nya Zeelands äldsta stad
• Fiordland nationalpark
• Bay of Islands, känt för sina vackra 
 stränder
• Wellington, Nya Zeelands huvudstad
• Napier, the Art Deco city

Reseförslag - 18 dagar:
Kryssning runt Nya Zeeland och uppehåll i Sydney

Kryssningen börjar och avslutas i Sydney och besöker många spännande 
städer och fascinerande områden – bl.a. Auckland, Christchurch,  
Dunedin och nationalparken Fiordland. 

Reseförslaget inkluderar:   
• Flyg Stockholm – Sydney – Stockholm 
 i ekonomiklass 
• 13 dagar kryssning med Princess 
 Cruises inkl. måltider
• 5 nätter på hotell i Sydney
• Visum till Australia

Australienresor rekommenderar: 
En kväll på Operan 

Det är möjligt att kombinera 
denna resa med en vecka på 
Fiji innan ni reser hem. Fiji är 
ett söderhavsparadis med 
många öar att välja mellan. 
Kontakta oss för priser 
och bokning.

Australienresor rekommenderar: 
Kombinera med Fiji 

Vi kan hjälpa er med biljetter 
till operan i Sydney, där det 
sätts upp många teater och 
opera produktioner under 
året. Kontakta oss för 
program och priser.

Turkod: 50121

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Insides hytt från 29.150 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Utsides hytt från 32.450 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Hytt med balkong från 44.550 kr

Standard:

Pris per person när 2 reser tillsammans:
Minisuite från 68.200 kr

Standard:

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SYDNEY

CANBERRA

MELBOURNE

CHRISTCHURCH

TONWELLING

Napier

Tauranga

Dunedin

Fiordland 
National Park

AUCKLAND

Bay of Islands

Reseförslag - Kombination Kombination - Reseförslag



34 35australienresor.se – 08-676 97 90

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

TASMANIA

 

Hay

Mildura

Wagga 
Wagga

Coffs Harbour

Byron Bay

Blue Mountains

Thredbo

VICTORIA

DARWIN

ADELAIDE
SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART

BRISBANE

CAIRNS

Port Macquarie
Port Stephens

Hunter Valley

New South Wales
New South Wales har så mycket mer att 
erbjuda än storstaden Sydney. Ett par 
timmar med bil västerut ligger den 
vackra skogsbeklädda bergskedjan Blue 
Mountains och väster om den ligger New 
South Wales ”outback”, med gruv- och 
konstnärsstaden Broken Hill. I norr ligger 
höglandet New England och stora får- 
och spannmålsfarmer ligger utspridda 
i hela delstaten. Mest populär är nog 
ändå den långa kustlinjen med en rad 
små semesterorter med kilometerlånga 
sandstränder och härliga surfvågor.

Sydney
Sydney är Australiens största stad med 
över 4 miljoner invånare. Få städer har 
ett så behagligt klimat och så många 
stränder som Sydney. Första intrycket är 
spektakulärt, vare sig man från flyg- 
planets fönster ser staden breda ut sig 
omkring Port Jackson med Blue Mountains 
i fjärran, eller om man kommer sjövägen 
in i hamnen, där operans vita tak går i ett 
med lustjakternas segel.

Blue Mountains
Blue Mountains är en bergskedja som 
ligger väster om Sydney. Bortsett från 
några nakna klippor är Blue Mountains 
täckt av skog. Att det inte heter de ”gröna 
bergen” beror på att oljan i eukalyptus- 
träden ger bergssidan ett blåaktigt 
skimmer. Solen får oljan att förångas i ett 
blåaktigt sken. På våra guidade turer till 
området är du nästan garanterad att få 
uppleva något av djurlivet, bland annat 
vilda kängurur.

Fem saker du måste uppleva:   
• Sydney, storstaden med ett fantastiskt 
 läge, ett behagligt klimat, vackra 
 stränder och en otroligt bedårande 
 hamn.
• Blue Mountains, en skogsbeklädd  
 bergskedja väster om Sydney med 
 klippformationen De Tre Systrarna.
• Hunter Valley, det äldsta vindistriktet i 
 Australien och ett populärt rekreations- 
 område norr om Sydney.
• Port Stephens, en liten småstad  
 omgiven av fina sandstränder och ett 
 rikt marint djurliv.
• Byron Bay, en kustpärla med vackra 
 stränder och bra förhållanden för 
 surfare.

New South Wales - AustralienAustralien - New South Wales
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Sydneys lediga livsstil och stadens 
tilltalande utseende gör den till en av 
världens bästa städer att besöka och att 
bo i. Invånarna, Sydneysiders, är vänliga 
och energiska och vet att uppskatta 
stadens utbud. Även om staden är stor så 
är centrum relativt kompakt och är lätt 
att hitta runt i. Sydney är en internationell 
stad och här finns nästan alla världens 
nationaliteter representerade. Staden  
har en 90 kilometer lång kustlinje, och 
längs den finns inbjudande badstränder  
i en lång rad, de flesta förhållandevis 
orörda. Här finns även ett stort utbud av  
attraktioner och upplevelser, en mångfald 
av restauranger och ett tilltalande klimat.

Sydney

Sevärdheter och upplevelser:  
• Sydney Opera House, gå på en förställning, 
 rundvisning eller inta en kall förfriskning 
 i solen på Opera Bar med utsikt mot  
 Sydney Harbour Bridge.
• Bondi Beach & Manly Beach, två av stadens 
 mest kända och ikoniska stränder.
• Båttur i Sydney Harbour.
• Sydney Bridge Climb, en oöverträffbar 
 utsikt över Sydney.
• The Rocks, gå en promenad i denna  
 historiska stadsdel med många trevliga 
 caféer, restauranger och butiker.

Operahuset i Sydney är känt över hela  
världen och att se en förställning här är en 
mycket speciell upplevelse och något vi  
rekommenderar när man besöker Sydney.  
Vi kan erbjuda flera turer, där rundvisning och 
föreställning ingår.

Kontakta oss för information om aktuella 
föreställningar och priser.

Den bästa utsikten över Sydney får man på toppen av Sydney Harbour 
Bridge. 134 meter över havet. Med Bridge Climb får du vara med om en 
annorlunda och spännande guidad tur upp till toppen av en av Australiens 
mest kända ikoner. Det finns möjlighet att bestiga bron både på dag-  
och kvällstid samt vid solnedgång. 

Prisklass:

Dagsutflykter i Sydney med omnejd:

Sydney Bridge Climb

Sydney Opera House

Upplev Sydneys skönhet och det vackra 
hamnområdet ombord på en yacht. Seglingen 
utgår från Darling Harbour och går under den 
berömda Sydney Harbour Bridge till Sydney 
Opera House. Därefter fortsätter ni i riktning 
mot Sydneys många fina bukter och hamnar. 
Med kameran i handen kommer du att kunna 
ta de bästa fotona av Sydneys mest kända 
attraktioner. Turen varar i fem timmar och 
gruppen är liten – max 8 personer. Lunch ingår.

Prisklass:

Sydney Harbour Luxury Sailing

Följ med på en oförglömlig dagstur runt  
Sydney med buss och båt. Först tar en buss 
med er runt staden och ni passerar bl.a. förbi 
The Rocks, Sydney Opera House, Sydney  
Harbour Bridge, Paddington och Oxford Street. 
Vid Bondi Beach tar vi en paus och ni kan gå 
runt på strandpromenaden en liten stund.  
På väg tillbaka till staden passeras Kings Cross 
och Macquaries Point innan turen avslutas 
med en avkopplande lunchkryssning 
i Sydney Harbour.

Prisklass:

Sydney Sightseeing och 
lunchkryssning

Detta är en härlig och aktiv dagstur där du 
upplever Sydney på cykel. Turen startar i 
historiska Rocks-området och man börjar turen 
med att cykla över den kända Sydney Harbour 
Bridge. Från cykelsadeln på andra sidan av 
hamnen är utsikten mot Sydney fantastisk. 
Turen fortsätter sedan förbi Luna Park och 
Lavender Bay och längs med vägen besöks 
flera kulturella och historiskt viktiga platser 
i staden. Längden på turen är fem timmar. 
Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Bonza Bike Tours

Vill du kunna surfa? Vore det kul att testa? 
Tillsammans med företaget ”Let’s go surfing” 
kan vi erbjuda en två timmar introduktionskurs 
i konsten att surfa. Kursen startar på stranden 
i Bondi Beach där du får lära dig grundtekniken 
och kan bygga upp ditt självförtroende innan 
du fortsätter på egen hand. Du kommer att 
förvånas över hur lätt, säkert och roligt det är 
att lära sig surfa.

Prisklass:

Bondi Surf Experience

New South Wales - AustralienAustralien - New South Wales
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Två timmar norr om Sydney ligger Hunter 
Valley som är ett av Australiens mest 
kända vinområden. Om du är intresserad 
av vin så är det ett måste med ett 
besök här. Här finns några av de äldsta 
vingårdarna i Australien, och några av 
de bästa vinerna i världen produceras 
här med hjälp av traditionella metoder 
och tekniker. Totalt finns det cirka 150 
vingårdar i området och hos de allra flesta 
är man välkommen för att provsmaka. 
Från vin och gourmetmat till praktfulla 
övernattningsplatser och fantastiska 
arrangemang, en vistelse i Hunter Valley 
är perfekt för att smaka på livets goda. 
När man inte äter eller dricker kan man 
koppla av på spa eller gå en runda på 
golfbanan.

Hunter Valley

På denna heldagstur från Sydney till Hunter Valley får man smaka på områdets mat och dryck. 
På vägen stannar man först för ett kort besök i en park där man möter det lokala australiensiska 
djurlivet. Därefter fortsätter turen vidare till Hunter Valley, där flera provsmakningar står på  
programmet, dessutom ges tillfälle att provsmaka ost och om så önskas även öl (inte inkluderat). 
Vid ett besök på Wine Theatre visas en film om vinproduktionen. Lunchen, som är inkluderad, 
består av en gastronomisk smakupplevelse där mat och vin matchas perfekt.

Prisklass:

Australienresor rekommenderar:

Wine Lover’s Adventure

Mindre än två timmar från Sydney med 
bil eller tåg ligger en av landets mest 
spektakulära ikoner. Världsarvsområdet 
Blue Mountains är en av de mest kända 
och besökta nationalparkerna i New 
South Wales. Blue Mountains är hem 
för och beskyddar många sällsynta och 
hotade växter och djur  och här finns ett 
stort utbud av vandringsturer för de som 
önskar att komma nära naturen. Förutom 
vacker natur kan man också besöka 
några av de charmerande småstäderna,  
t ex Katoomba, Leura och Blackheath  
som alla har trevliga caféer, restauranger,  
butiker och gallerier. Besök Blue Mountains 
på en guidad dagstur från Sydney, eller 
lägg in ett stopp om ni kör själva.

Blue Mountains

Denna tur omfattar inte bara parkens attraktioner utan inkluderar även en tre timmars vandring 
på en av de mest natursköna vandringslederna i området. Första stopp är på Featherdale Wildlife 
Park, där man får chansen att klappa och mata kängurur och koalor. Väl framme i Blue Mountains 
är det inlagt stopp på flera spektakulära utkikspunkter, där man kan beundra de otroliga sten- 
formationerna. Vid ankomst till Evans Lookout delar guiden ut karta och instruktioner om vandrings- 
turen ni ska gå, man får sig tilldelat en picknicklunch och därefter kan man utforska naturen i eget 
tempo i några timmar. Retur till Sydney på eftermiddagen. Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Australienresor rekommenderar:

Blue Mountains Bush Walk

Byron Bay är Australiens östligaste stad och Cape Byron som 
ligger söder om staden är den östligaste punkten på fastlandet.
Det är en charmig kuststad med fantastiska stränder, goda 
surfing möjligheter, en alternativ och konstnärlig befolkning, och 
i det stora hela en avslappnad semesterort där man kan ta livet 
med ro. Byron Bay har ett stort utbud av övernattningsställen, 
från det enkla till det luxuösa. Vill man vara aktiv finns det också 
ett stort utbud av aktiviteter, från surfarkurser och fallskärms- 
hoppning till dykning och kajakturer för att se delfiner.

Byron Bay 

Grand Pacific Drive är namnet på vägsträckan söder om Sydney som passerar många 
platser och aktiviter man inte bör missa när man är i området. Vägsträckan startar vid 
ingången till Royal National Park, precis söder om Sydney stad, och fortsätter söderut 
förbi Wollongong, Shellharbour, Kiama och ner till Shoalhaven vid Jervis Bay där Grand 
Pacific Drive officiellt slutar. Under resan kör man förbi nationalparker, höga klippor 
där vägen klamrar sig fast längs med havet, avslappnade småstäder och otaliga orörda 
vita stränder med turkosblått hav. Från Jervis Bay kan man fortsätta vidare söderut 
till Melbourne, inåt landet till Canberra eller tillbaka till Sydney. Vi rekommenderar 
oavsett att man först stannar ett par nätter på Paperbark Camp.

Grand Pacific Drive

Paperbark Camp ligger 190 km söder om 
Sydney och omges av vacker natur vid 
Currambene Creek i närheten av Jervis Bay. 
Paperbark Camp består av luxuösa safaritält 
som är placerade i naturen. De 12 safaritälten 
är utplacerade mellan höga eukalyptus- och 
paperbark träd, strax ovanför marken för att 
fånga lite av havsbrisen och för att ge en privat 
atmosfär.

Paperbark Camp

New South Wales - AustralienAustralien - New South Wales

Med det australiska djurlivet precis utanför 
dörren är man på den perfekta platsen för att 
studera djur och fåglar. I närområdet finns 
flera nationalparker och orörda stränder, och 
området har många vandringsleder.
 Alla tält är utrustade med eget bad,  
sängar, elektricitet från solcellpanel, mygg- 
och insektsskydd och alla andra bekvämligheter 
man förväntar sig av en vistelse i lyxtält. 
Campen har en bra middagsrestaurang och 
frukosten intas på safaritältets veranda. Lån 
av cyklar och kanoter ingår i priset. Frukost är 
inkluderat. 
 Kontakta oss för priser och mer 
information.

Standard:
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Queensland
Få platser i världen har så omväxlande 
natur som Queensland. Därför är det 
kanske inte så konstigt att hela fem 
områden anses så viktiga att de finns 
med på UNESCOs lista över platser med 
oersättliga kultur och naturvärden, det 
så kallade världsarvet. Queensland har 
450 nationalparker och en mångfald av 
marina parker  så det är inte konstigt att 
delstaten står högt på önskelistan för 
de som önskar semester med fokus på 
naturen.

Området runt Stora Barriärrevet är otroligt 
färgrikt med smaragdgröna regnskogar, 
gyllene sandstränder, den fascinerade 
röda outbacken, de färgglada samhällena 
och befolkningen som bor här – kort sagt 
ett levande kalejdoskop! Queensland är 
perfekt för dig som vill utforska Australien 
genom att besöka en destination.

Här kan du snorkla, dyka eller segla 
längs Stora Barriärrevet, koppla av på 
ett idylliskt ö-paradis och vandra genom 
urgammal regnskog med en infödd park-
vakt som guide. Eller så kan du fördjupa 
dig i regnskogslivet genom att ta in på 
en av de många ekologiska resorterna. 
Utforska den vackra och gåtfulla sandön 
Fraser Island, eller våga dig in i Queens-
lands outback och upplev landskapets 
intensiva färgspel.

Stora Barriärrevet är världens största 
samling av koraller. Revet sträcker sig 
från Fraser Island till precis utanför 
Papua New Guineas kustlinje.  Detta är 
det största området på världsarvslistan 
och ett av få naturfenomen man kan se 
från månen. Vill du snorkla eller ta på dig 
dykutrustningen? Vi garanterar en av  
ditt livs största upplevelser.

Fem saker du måste uppleva:   
• Stora Barriärrevet, världens största 
 korallrev med ett otroligt varierat  
 och färgstarkt undervattensliv.
• Daintree Rainforest och Cape  
 Tribulation, en av världens äldsta 
 regnskogar och regionen som har flest 
 växt- och djurarter i Australien.
• Fraser Island, världens största sandö 
 med ett komplicerat ekosystem och en 
 magnet för så väl lokalbefolkningen 
 som turister.
• The Whitsundays Islands, en samling 
 med 74 bildsköna tropiska öar, där man 
 hittar resorter, stränder och dykning  
 i världsklass.
• Lamington National Park, en  
 fascinerande subtropisk regnskog en 
 dryg timmes resa från Gold Coast.
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Brisbane ligger i södra delen av solskens-
staten Queensland och är en prefekt 
utgångspunkt för att utforska några av de 
mest fascinerande platserna i Australien. 
Staden i sig förtjänar ett par dagars uppe-
håll med ett stort urval av restauranger, 
butiker och andra attraktioner som lockar 
besökare till en av de största städerna 
i Australien. Från Brisbane är det inte 
långt till kända områden som Gold Coast 
i söder eller Sunshine Coast och Fraser 
Island som ligger norr om staden.

Brisbane 

Sevärdheter och upplevelser:  
• Southbank, ett populärt område vid floden  
 i Brisbane med parkområden, restauranger 
 och en populär konstgjord strand. 
• Lone Pine Koala Sanctuary, håll en koala, 
 handmata en känguru och möt fler andra 
 australiensiska djur.
• Shopping i Queen Street Mall och på de 
 många marknaderna i staden. 
• Queensland Maritime Museum.

Dagsutflykter i Brisbane med omnejd:

Tillbringa en dag på Moreton Island, den tredje största sandön i världen. Båtturen tar ca 75 minuter. 
Här har du möjlighet att se delfiner, sköldpaddor och annat marint liv. Man kan testa sandboarding 
och vid solnedgången kommer delfinerna in till stranden och man kan vara med att mata dem. 
Lunch är inkluderat.

Prisklass:

En halvdagstur i Brisbane där man får se staden med dess kända sevärdheter. Från Wheel of 
Brisbane har man en fantastisk utsikt över staden. Var med på en avkopplande båttur som avslutas 
i Southbank parklands.

Prisklass:

Upplev södra delen av Stora Barriärrevet på en heldagstur med flyg till Lady Elliot Island.  
Njut av den vackra flygturen till ön. Reven här beskrivs av många som de finaste och bäst bevarade 
på hela barriärrevet och snorklingen är fantastisk. Gör en tur i glasbottenbåt, innan en guide tar er 
med för att snorkla bland korallerna och alla färglada fiskar. Om du har tur får ni se delfiner och 
sköldpaddor. Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Great Barrier Reef One Day Adventure

Brisbane City Sights 

Dolphin Adventure Daytour

Längst söderut i Queensland ligger Gold 
Coast, guldkusten. Här finns fantastiska 
stränder och det subtropiska klimatet 
är bra hela året. Surfers Paradise är 
centrum på Gold Coast och är den 
dominerande semesterorten med stora 
hotell. Det är sol och bad som lockar 
de flesta, men det finns också ett stort 
och imponerande utbud av restauranger, 
diskotek, barer och aktivitetsparker som 
Sea World, Dreamworld och Movie World. 
Detta är området att besöka om man 
tycker om fart, spänning och ett  
pulserande uteliv. Det är inte heller långt 
till vackra naturområden som t ex. 
Lamington National Park.

Gold Coast

Kuststräckan mellan Brisbane och Noosa 
kallas för Sunshine Coast – solskens- 
kusten. Här ligger små samhällen och 
badorter, alla med vackra stränder för 
bad och surfing. Innanför kusten ligger 
många intressanta nationalparker. Besök 
även djurparken Australia Zoo som  
fortfarande drivs av den döde ”krokodil- 
jägarens” Steve Irwins familj. Lär dig 
mer om det australiensiska djurlivet med 
allt från ormar och krokodiler, till koalor, 
kängurur och wombats.

Sunshine Coast och Noosa

Dagsutflykter på Sunshine Coast och Noosa med omnejd:

En heldagstur till Fraser Island där du får se vad världens största sandö har att erbjuda.  
Från Noosa går turen via Cooloola National Park och vackra sandstränder till Inship Point där ni 
tar båten till Fraser Island. Se den berömda Seventy Mile Beach, upplev regnskogen och ta ett 
uppfriskande bad i Lake McKenzie. BBQ lunch är inkluderat.

Prisklass:

Följ med på en båttur på våtmarkssystemet Noosa Everglades, där man kommer nära vildmarken och 
djurlivet. Se och upplev de fantastiska sjöarna och våtmarksområdena på väg till Noosa Everglades 
lunga vatten. På Harrys Hut serveras en BBQ lunch som är inkluderad. För de som vill ta en simtur 
glöm inte att ta med badkläder.

Prisklass:

Noosa Everglades River Cruise

Fraser Day Tour

Noosa är kanske den mest charmerande 
staden på Sunshine Coast. Som resten av 
området är detta ett populärt område för 
turister och många tillresande söker sol, 
strand och badliv.
 De flesta besöker staden på grund 
av de fina stränderna, för att handla i de 
flotta butikerna och för att äta på en av 
stadens många spännande restauranger. 
Noosa är utan tvivel en stad med sin 
egen speciella atmosfär och ett resmål vi 
gärna rekommenderar.

Queensland - AustralienAustralien - Queensland
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Lamington National Park har varit 
nationalpark sedan 1915 och fick världs- 
arvsstatus 1994. Parken har en stor 
biologisk mångfald och har spelat en 
viktig roll i utvecklingen av dagens flora i 
Australien. Mångfalden sträcker sig från 
antarktisk björkskog till subtropisk regn-
skog och torra eukalyptusträd. Lamington 
ger också mat och skydd åt det stora 
utbudet av subtropiskt fågelliv (med över 
1600 arter), reptiler, grodor, däggdjur 
och ryggradslösa djur. Med över 150 
km tydligt markerade vandringsstigar 
finns det något för alla att välja mellan. 
Från dramatiska utkikspunkter kan man 
se Gold Coast, södra Queensland och 
den norra delen av New South Wales. 
Vid ingången till nationalparken ligger 
Canungra Valley Vineyards där man kan 
lära sig mer om vinproduktion och ha 
möjlighet att provsmaka.

Lamington
National Park

Lamington National Park är otvivelaktigt en 
av Australiens vackraste nationalparker med  
ett rikt djur- och växtliv. O’Reilly’s Rainforest 
Retreat är en enastående resort känd för 
sin trevliga atmosfär och sitt vackra läge vid 
nationalparken.

O’Reilly’s Rainforest Retreat 

Australienresor rekommenderar:

Detta är en familjeägd resort med god service, 
och gästfriheten gör att du känner dig  
välkommen från första stund.
 Nationalparken består av regnskog med 
vackra berg och ett omfattande system av 
vandringsstigar. Inte långt från resorten 
finns det en stig som tar dig till en hängbro i 
trädtopparna 15 meter över marken. Varje dag 
arrangeras aktiviteter och guidade turer från 
O’Reilly’s och du kan hela tiden uppleva och 
lära dig något nytt och spännande. På kvällstid 
arrangeras turer för att studera de många  
nattaktiva djuren som lever här. Närmare 
naturen kommer du inte.
 På Lost World Spa kan man skämma bort 
sig själv med massage och andra behandlingar 
samtidigt som man njuter av den vackra 
utsikten. Resorten, som är rökfri, består av 
120 rum, sviter och villor, och har restaurang, 
bar, café, bastu, bibliotek, flera pooler och ett 
spa. Rummen har fläkt. Sviterna och villorna 
har luftkonditionering och villorna har kök och 
balkong. O’Reilly’s Rainforest Retreat ligger 
120 km söder om Brisbane och 90 km väster 
om Gold Coast. Kontakta oss för priser 
och mer information.

Standard:

Fraser Island ligger nordöst om Sunshine 
Coast och är världens största sandö. 
Från Hervey Bay på fastlandet tar det 
45 minuter med båt över till Fraser 
Island. Ön kan verkligen beskrivas som 
ett paradis på jorden, med oändliga vita 
sandstränder och kristallklart vatten.
 Stora delar av Fraser Island eller 
K’gari som den kallas av aboriginerna, 
består av regnskog, något som är  
överraskade eftersom hela ön är av sand. 

Fraser Island 

Kingfisher Bay Resort ligger på Fraser Island 
och utgör en perfekt utgångspunkt för att 
utforska denna fascinerande ö. Resorten är 
byggd i ett med naturen och man kan lätt 
se fågel- och djurlivet från verandan, poolen 
eller gångvägarna mellan rummen. Kingfisher 

Kingfisher Bay Resort

Australienresor rekommenderar:

vistelsen på Kingfisher Bay Resort att vara en 
av höjdpunkterna på din resa ”down under”.  
Att pröva lokala maträtter och traditioner är 
viktigt på alla semestrar och Kingfisher Bay  
Resort lägger stor vikt på att introducera 
gästerna till australisk mat och vin.  
 I komfortabla omgivningar kan man 
smaka god mat och dryck, medan personalen 
på resorten berättar mer om måltiden.
 På resorten, som är rökfri, finns det 261 
rum och villor. Alla rum och de flesta villor har 
luftkonditionering. Villorna är privatägda, något 
som betyder att möbleringen och inredningen 
varierar, men alla har kokmöjligheter. Det finns 
även tre restauranger på området, fyra barer, 
butik, utomhuspool och spa. Kontakta oss för 
priser och mer information.

Standard:

Bay Resort erbjuder ett stort aktivitets- och 
utflyktsprogram som guidade fågelturer, 
vandringsstigar, fiske, hyra av fyrhjulsdriven 
bil, snorkling och båtturer. Eller så kan du ta 
livet med ro och koppla av vid bassängkanten 
på resorten. Oavsett vad du väljer kommer 

Träden växer rätt upp ur sanden. Det finns 
40 sötvattensjöar, ett unikt ekosystem 
och ett rikt växt- och djurliv och inte 
minst fågelliv. Man räknar med att det 
finns 350 olika fågelarter här och dingon 
på Fraser Island anser vara de mest 
renrasiga i hela Australien.
 Fraser Island är en speciell och unik 
ö. En obligatorisk plats att besöka är  
Maheno Shipwreck, vraket av ett skepp 
som strandade på ön under en cyklon 

1935 och som nu är helt sönderrostat. 
I Champagne Pools kan man bada i 
saltvatten och vid Indian Heads kan man 
sitta och se ut över havet. Och har man 
tur kan man se både hajar och delfiner. 
Valsafari är ett måste från augusti till  
oktober och många väljer att hyra bil  
för att köra runt på ön. 
 Här är det obligatoriskt att köra 
fyrhjulsdriven bil – också vägarna är 
av sand.

Queensland - AustralienAustralien - Queensland
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Whitsunday Islands, eller Pingstöarna på 
svenska, är ett av de största semester-
områdena i Queensland och består av 74 
små och stora öar – de flesta obebodda. 
Tycker du om långa vita sandstränder, 
vandringsturer genom gammal regnskog, 
vattensport och små idylliska semester-
orter så är Whitsundays något för dig.  
Se till att även besöka Whitehaven Beach, 
stranden med kritvit finkornig sand som 
återkommande utses till en av världens 
finaste stränder.

Whitsunday Islands

Hamilton Island är en av de 74 öarna som 
utgör Whitsunday Islands och är den ö 
som har flest övernattningsalternativ. 
Här finns allt från trestjärniga hotell till 
resort av högsta klass.
 Hamilton Island har en flygplats 
med förbindelser till flera av de största 
städerna i Australien. Man kan också 
ankomma med båt från Shute Harbour 
utanför Airlie Beach (överfarten tar ca 30 
minuter). Det är alltså lätt att komma hit 
och ön fungerar på många sätt som ett 
centrum i Whitsundays.

Hamilton Island

Hayman Island ligger i en lugn skyddad lagun i Whitsundays. Korallrev, vackra vita sandstränder 
och spektakulär utsikt gör detta till en av de mest otroliga platserna på Stora Barriärrevet. One 
& One Hayman Island öppnade 1 juli 2014 efter en omfattande uppgradering och bättre än detta 
kan du inte få det! Idylliska Hayman Island är en av världens mest romantiska öar och en perfekt 
plats för par som önska fira bröllop eller är på bröllopsresa. 
Kontakta oss för priser och mer information.

Standard:

One&Only Hayman Island

Australienresor rekommenderar:

En flerdagarstur med segelbåt är ett av de bästa sätten att uppleva Whitsundays på. Båtarna har 
olika storlek och på flera kan man delta aktivt med att hissa segel eller andra uppgifter på däck, 
eller så kan man välja att ta den lugnt och njuta av tillvaron. Turerna varar i allt från 2-6 dagar 
och under dessa dagar kan man koppla av och sola sig på däck, bada, snorkla, besöka orörda öar 
och stränder och avsluta dagarna med en iskall drink medan man ser på solnedgången. Det finns 
olika typer av hytter, både med och utan eget badrum och alla måltider är inkluderade. Har man 
begränsat med tid finns det också dagsturer. Kontakta oss för råd och information om vilken 
slags segeltur som passar dig bäst.

Segling i Whitsundays

Hamilton Island har mer än 40 aktiviteter 
att erbjuda sina gäster. Du kan prova på 
allt från vattenskidor, vattenskoter och 
segling till lugna aktiviteter som snorkling, 
dykning, fiske och golf. Öns golfbana är i 
världsklass och kan rekommenderas.  
Det finns också ett stort utbud av  
restauranger, barer och butiker, så här 
finns något för varje smak.
 Qualia på Hamilton Island er en av 
Australiens bästa resorter och här finner 
man lyx av högsta klass. Resorten är 
byggd i utpräglad australiensisk stil och 
ligger helt för sig själv längst norr ut på 
Hamilton Island. Utsikten är fantastisk, 
maten är förstklassig och servicen i världs- 
klass. Vi kan verkligen rekommendera en 
vistelse här. 
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Cairns ligger längst norrut på östkusten i 
den tropiska delen av den australiensiska 
kontinenten. Cairns är den perfekta 
utgångspunkten för turer ut på Stora  
Barriärrevet, till vackra nationalparker som 
till exempel Daintree, och till de mindre 
sandstränderna längs kusten. Cairns är 
en internationell stad med förstklassig 
övernattning, ett stort utbud av bra 
restauranger, konst- och kulturaktiviteter. 
Här finns också butiker, marknad och en 
populär strandpromenad med en stor 
saltvattenlagun där både små och stora 
tryggt kan kyla ner sig.
 Klimatet är behagligt året om och 
även på vintern kan man förvänta sig runt 
30 grader. Aktivitetsutbudet är stort och 
vi rekommenderar några dagar i staden 
innan man fortsätter vidare till semester-
orterna Palm Cove, Kewarra Bech, Trinity 
Beach och/eller Port Douglas.

Cairns

Palm Cove har kanske en av de finaste 
stränderna i norra Queensland och ligger 
endast 20 minuter norr om Cairns. Det är 
en populär och avkopplande semesterort 
med bra och välkända restauranger, små 
caféer och butiker. Det idylliska läget 
och utbudet av förstaklass hotell gör det 
enkelt att skämma bort sig själv. Palm 
Cove vill vara Australiens spahuvudstad 
och vi rekommenderar att ni provar en av 
de prisbelönta spa-anläggningarna.

Palm Cove

Trinity Beach ligger precis söder om Palm Cove och är Cairns mest populära strand 
där både lokalbefolkningen och turister minglar om vartannat i de vackra tropiska 
omgivningarna. Detta ger en helt speciell atmosfär som man sällan ser på andra platser. 
Här kan du bo vid stranden eller på en höjd med fantastisk utsikt över omgivningarna. 
Vid Trinity Beach Village finns butiker, restauranger och caféer, även om antalet inte är 
lika stort som i Palm Cove.

Trinity Beach

Port Douglas ligger ca 1 timmes bilväg 
norr om Cairns eller ca 45 minuter norr 
om den internationella flygplatsen. Det är 
en mycket charmerande stad med många 
fina restauranger och sin egen speciella 
atmosfär. Den vackra stranden ”Four Mile 
Beach” ligger på gångavstånd från 
centrum. Om du föredrar lungnare 
omgivningar så rekommenderar vi Port 
Douglas framför Cairns. Port Douglas 
var tidigare en fiskeby men är idag först 
och främst en turiststad. Detta beror på 
närheten till Stora Barriärrevet, regn-
skogen och ett mycket bra klimat hela 
året. Här finns många restauranger, 
intressanta butiker, förstklassiga hotell 
och historiska byggnader.

Port Douglas
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Stora Barriärrevet är ett måste för alla som besöker 
Australien! Det är känt som världens åttonde underverk, 
är 340 000 kvadratkilometer stort och sträcker sig i 
2000 kilometer längs Queenslands kust. Vi rekommen-
derar att man gör en heldags- eller flerdagstur från 
Cairns eller Port Douglas. Det finns olika turer att välja 
mellan, allt från stora katamaraner till segelbåtar.

Utflykter:
Stora Barriärrevet

Ocean Freedom Upolu Cay & Reef

Detta är en heldagstur på Stora Barriärrevet med företaget Ocean Freedom. Katamaranen som 
är 20 meter och tar maximalt 75 passagarare tar dig från Cairns och ut till revet på ca en timme. 
Upplev Upolu Cay från en glasbottenbåt, snorkla, dyk (extra kostnad) eller njut av omgivningarna. 
Turen fortsätter till Upolu Reef där du kan göra ett nytt dyk eller göra en guidad snorkeltur till 
”Wonder Wall” som är en färgrik korallvägg. Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Quicksilver Outer Barrier Reef

I Cairns går man ombord på Quicksilvers 45 meter långa katamaran som tar er ut till yttre delen av 
revet på ca 2 timmar. På Agincourt Reef ankrar båten upp på en permanent plattform, något som 
gör att också de som inte trivs i vattnet kan får närkontakt med revet. Inkluderat i priset är snorkling, 
besök i ett undervattensobservatorium och tur med en glasbottenbåt. Dykning mot tillägg. Det samma 
gäller för Oceanwalker helmet dive och helikoptertur över revet. Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Poseidon Outer Reef Cruise Snorkelling

I Port Douglas går man ombord på Poseidon, en 24 meter lång katamaran som tar dig med ut  
till Agincourt Ribbon Reef där man under dagen kan snorkla på tre olika platser. Om man vill dyka, 
eller aldrig dykt men vill provdyka, finns möjlighet till det mot ett tillägg. Ombord finns en rymlig 
salong där lunch serveras och vill man koppla av och njuta av solen kan man göra det på däck. 
Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Silversonic Outer Barrier Reef

Den 29 meter långa katamaranen Silversonic tar dig från Port Douglas till Outer Barrier Reef. 
Under dagen besöker ni tre olika platser på yttre revet, och du kan använda tiden (5 timmar) till 
att snorkla och upptäcka den fantastiska undervattensvärlden som finns här. Det finns möjlighet 
att göra en guidad snorklingstur. Dykning är möjligt mot ett tillägg. Lunch är inkluderat. Syster-
katamaranen Silverswift gör liknande tur med avgång från Cairns.

Prisklass:
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Thala Beach Lodge

Söder om Port Douglas med den gröna regn-
skogen på den enda sidan och det turkosblå 
havet på den andra ligger denna exklusiva 
resort. Thala Beach Lodge har en privat strand 
och här är du garanterad en speciell vistelse.  

Silky Oaks Lodge är en fantastik lodge och det 
bästa vi kan erbjuda när det gäller regnskogs- 
resorter! Silky Oaks ligger i den tropiska 
regnskogen vid Mossman Gorge, precis norr 
om Port Douglas. Detta är en av Australiens 
mest orörda områden där man rätt som det är 
upptäcker nya växt- eller djurarter. En vistelse 
på Silky Oaks är unik, med allt från ett vänligt 
välkomnande med levande ljus till lugnande 
regnskogsmusik när du kommer tillbaka till 
ditt rum efter middagen. Resorten består av 
50 bungalower som är utspridda på ett stort 
område och man kan välja mellan utsikt mot 
floden eller mot regnskogen. Alla är smakfullt 
inredda med alla faciliteter och en stor terrass. 
Resorten har ett stort och varierat aktivitets- 
program, med bland annat vandring, utflykter 
till korallrevet, dykning och varmluftsballong. 
Det finns också ett spa med ett omfattande 
utbud av behandlingar. Kontakta oss för priser 
och mer information.

Standard:

Hela resorten är byggd för att passa in i 
naturen, något som ger den en unik atmosfär. 
Alla de 84 bungalowerna har utsikt mot regn-
skogen och/eller stranden och har en egen 
veranda där man kan njuta av utsikten i fred 
och ro. Resorten har ett stort aktivitetsutbud 
från vandringsturer i regnskogen till dagsturer 
till Stora Barriärrevet, samt spa och pool.  
Dessutom serverar Ospreys Restaurant mat 
i världsklass som intas medan man njuter av 
utsikten och omgivningarna. Kontakta oss för 
priser och information.

Standard:

Silky Oaks Lodge

Lizard Island Resort

Detta är det bästa Australien har att  
erbjuda! Njut av stillheten på en av de 24 
orörda stränderna och upplev det rika 
livet i det azurblå vattnet eller koppla av  
i solen vid poolen.

Många menar att Lizard Island är den 
vackraste ön på hela Stora Barriärrevet 
och det säger inte lite. Denna luxuösa 
resort ligger på en annars öde ö och har 
bara plats till 80 gäster. Resorten har 
ett omfattande aktivitetsprogram och 
instruktörer står redo om man behöver 
hjälp. De flesta aktiviteterna är naturligt 
nog knutna till havet som snorkling, 
dykning, djuphavsfiske, trampbåtar och 
båtturer. 
 Resorten är nyrenoverad och de 40 
rummen har alla tänkbara faciliteter.  
Till Lizard Island kommer man med flyg 
från Cairns. Priset inkluderar helpension. 
Inga barn under 13 år tillåtna. Kontakta 
oss för priser och mer information.

Standard:

Australienresor rekommenderar:
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Liveaboard Dive Trip – 3 dagar/2 nätter

Att bo på en båt på revet några dagar är det 
bästa sätter att uppleva detta fantastiska  
område på. Pro Dive arrangerar så kallade  
“liveaboard” turer ut till revet för de som önskar 
att dyka och snorkla i mer än bara ett par 
timmar. Bolaget har tre båtar som är special- 
anpassade för att ta med snorklare och dykare 
ut till några av de mest fantastiska områdena 
på Stora Barriärrevet. Det är sällan andra  
båtar i dessa områden, så man får uppleva livet 
under vattnet i lugn och ro.

Turerna är på tre dagar med två övernattningar 
ombord och man besöker flera platser på revet 
under turen. Pro Dive har 16 exklusiva dyksiter 
på 4 olika områden på revet till sitt förfogande, 
som alla valts ut för sitt stora utbud koraller 
och det marina livet samt för den goda sikten.
 All utrustning för dykning och snorkling är  
inkluderat. Turen inkluderar 11 dyk, varav 2 är 
på natten. Pro Dive arrangerar även PADI 
dykkurser före turerna (mot tillägg).

Prisklass:

Sailaway

Sailaway är ett litet familjedrivet företag med två luxuösa katamaraner, en unik upplevelse för de 
som önskar kombinera segling med ett besök på Stora Barriärrevet. Sailaway erbjuder tre olika 
turer. De har en dagstur och en eftermiddagstur till Low Isles, som är en vacker korallö. Man 
snorklar på revet utanför ön tillsammans med en maringuide som förklarar vad man ser. På turen 
ut och tillbaka sätter man segel om vinden tillåter det. De har även en kortare tur vid solnedgången 
utanför Port Douglas, där man kan njuta av havsbrisen och solnedgången med kanapéer och ett 
glas champagne i handen. Rekommenderas!

Kontakta oss för priser och mer information.

Kuranda Rail, Rainforest & Skyrail

Kuranda är ett idylliskt samhälle 25 km nordväst om Cairns. Hit kommer du med buss, bil, det  
historiska Kuranda tåget eller Kuranda Skyrail som tar dig med över trädtopparna med en praktfull 
utsikt över regnskogen. Vi rekommenderar denna heldagstur som startar antingen i Cairns eller  
i Port Douglas, där du reser med tåg en väg och med Skyrail den andra. Dagen är full av  
spännande upplevelser.

Prisklass:

Utflykter till Regnskogen:

Daintree Dreaming

Upplev aboriginernas levnadssätt och få en inblick i deras kultur på denna spännande dagstur. Turen 
utgår från Cairns eller Port Douglas och går norrut till Cooya Beach, där du blir mött av en guide. 
På denna tur får du lära dig kasta spjut, fånga fisk, krabbor och annan mat som var nödvändig för 
aboriginernas existens. Du får insikt i aboriginsk konst och konsthantverk och får själv prova dina 
konstnärliga talanger. Turen tar dig till fantastiska naturområden och en guidad tur i regnskogen.

Prisklass:

Coral Princess Cruises

Coral Princess specialiserar sig på kryssningar 
med mindre båtar på Stora Barriärrevet. Man 
kan välja mellan avresa från Cairns eller 
Townsville och om man önskar kan flygresan 
mellan dessa städer inkluderas i kryssningens 
totalpris. Med endast knappt 25 hytter och 
maximalt 50 passagerare är fartyget mycket 

eller Coral Princess II sätter kurs mot nya 
äventyr på det fantastiska och fascinerande 
Stora Barriärrevet. Vakna upp varje dag till nya 
upplevelser och äventyr på platser som ligger 
lite utanför det vanliga turiststråket. Besök 
exotiska små öar, vackra vita sandstränder, 
lugna vikar och det otroliga yttre revet. Ibland 
stannar man vid några av de många öarna och 
man kan följa med på utflykter och guidade 
turer om man önskar. Någon av dagarna  
tillagas lunchen på en strand.
 För de allra flesta är det nog ändå det 
livliga och färgrika livet under vattnet som är 
den största upplevelsen med en kryssning 
på Stora Barriärrevet. Snorkelutrustning är 
inkluderat i priset eller så kan man följa med 
en glasbottenbåt. Marinbiologer följer med på 
kryssningen och de berättar om det vackra  
och unika djurlivet och om det speciella  
ekosystemet som finns här.

Kontakta oss för mer information om  
Coral Princess Cruises, samt priser och 
avresedatum. 

mindre än vid kryssningar i t.ex. Karibien och 
Medelhavet. Det är en informell atmosfär 
ombord med bl.a. en ”open bridge policy” som 
betyder att passagerare i stort sett alltid är 
välkomna att hälsa på kaptenen på bryggan.  
Kryssningarna är på 3,4 och 7 dagar. Känn 
lugnet sänka sig vartefter som Coral Princess 

Queensland - AustralienAustralien - Queensland
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WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

TASMANIA

Mataranka

Kakadu National Park
Litchfield National Park

Katherine

Tennant Creek

Alice Springs

Uluru (Ayers Rock)

Kings Canyon

Simpson’s Gap

Karlu Karlu
(Devils Marbles)

Jabiru

Kata Tjuta (the Olgas)

 

Tiwi Islands

VICTORIA

DARWIN

ADELAIDE
SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART

BRISBANE

CAIRNS

Northern Territory
Om du vill uppleva den verkliga outback-
en i Australien ska du besöka Northern  
Territory. Detta enorma område sträcker 
sig från de tropiska regnskogarna i norr 
till det torra och röda ökenlandskapet mitt 
i landet. Med sitt aboriginska kulturarv 
och nationalparker som är uppförda på 
UNESCO:s världsarvslista bjuder  
Northern Territory på mycket unika 
upplevelser.

Darwin
Längst i norr ligger Darwin som är huvud-
stad i Northern Territory. Många anser att 
detta är staden med den största kulturella 
mångfalden i hela Australien, och det 
säger inte lite i ett land där nästan alla 
världens nationer är representerade. 
I Darwin hittar du trevliga caféer, barer 
och restauranger. Besök gärna Mindil 
Beach Sunset Market, där man kan se 
en av Australiens mest spektakulära 
solnedgångar. Vi kan även rekommendera 
ett besök på Crocosaurus Cove, där man 
kan simma några centimeter från en 
enorm saltvattenkrokodil i ”Cage of 
Death”. 

Uluru/Ayers Rock
Uluru är troligtvis Australiens mest 
kända landmärke. Denna 600 miljoner 
år gamla jättesten sticker upp i öknen i 
ett för övrigt platt och rött slättlandskap. 
Den urgamla monoliten som är mycket 
imponerande på nära håll är 348 meter 
hög och 9,4 km i omkrets. Uluru är det 
lokala aboriginnamnet och även det  
officiella namnet på stenen. Namnet 
Ayers Rock härstammar från 1873 då den 
blev uppkallad efter Sir Henry Ayers.

Fem saker du måste uppleva:  
• Uluru, jättemonoliten som kanske är 
 Australiens mest berömda landmärke 
 och de 36 små runda bergen Kata Tjuta.
• Kakadu, en orörd vildmark med  
 aboriginska klippmålningar och ett rikt 
 fågel- och djurliv.
• Katherine Gorge, ett spektakulärt 
 område med djupa klyftor och stora 
 floder.
• Devils Marbles, en rad gigantiska 
 stenkulor och ett märkligt geologiskt 
 fenomen strax utanför Tennant Creek. 
• Alice Springs, den lilla staden mitt i 
 landet är en perfekt utgångspunkt för 
 att utforska Australiens röda centrum.
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Nationalparkerna i den norra delen av Northern Territory är fantastiska. Här kan du uppleva den verkliga outbacken, 
de långa avstånden och det fascinerande fågel- och djurlivet samt lära mer om urinvånarnas bakgrund.

Nationalparkerna i Top End

Kakadu är den största nationalparken i 
Australien. Området ligger tre timmars 
resa öster om Darwin och täcker en 
yta av cirka 19 000 km och består av 
våtmarker, floder, regnskog, slättland och 
berg. I mer än 50 000 år har aboriginerna 
bott i detta område och på många platser 
i parken kan man se välbevarade klipp- 
målningar. Kakadu är berömt för sin rika 
flora och fauna med ett unikt fågel- och 
djurliv, och då inte minst för sina söt- och 
saltvattenkrokodiler. Ännu längre bort 
ligger det 90 000 km stora Arnhem Land. 
Denna orörda vildmark är aboriginernas 
land och hem för många traditionella 
aboriginska samhällen. Det förhistoriska 
landskapet har klippmålningar få väster-
länningar har sett.

Kakadu

Litchfield är en mindre nationalpark som ligger endast en 
timmes resa söder om Darwin. Höjdpunkterna i denna park kan 
upplevas på en dagstur. Trygga och krokodilfria badmöjligheter 
i vattenhål och vattenfall tillsammans med stora termitstackar 
gör Litchfield till en intressant utflykt från Darwin.

Litchfield

Katherine, som ligger fyra timmar söder 
om Darwin, är en liten stad som är känd 
för Nitmiluk National Park och den mäktiga 
Katherine Gorge. Katherine Gorge delar 
det vackra landskapet och området kan 
upplevas med båt, kajak eller från luften 
i helikopter. Många utflykter från Darwin 
inkluderar Katherine, men staden kan 
även inkluderas i en körsjälvtur.

Katherine Gorge

På denna 3-dagarstur besöker ni nationalparken Kakadu, där man bl.a. får uppleva en Jumping 
Crocodile Cruise samt se urgamla klippmålningar. Turen går sedan vidare till Katherine Gorge där 
ni på en båttur kan spana efter krokodiler som solar sig på flodbädden. Turen startar och avslutas 
i Darwin, transporten sker med bekväma bussar och ni övernattar på hotell.

Kontakta oss för priser och mer information.

Reseförslag:

Kakadu & Katherine Gorge 

Denna 3-dagars safaritur besöker nationalparkerna Litchfield och Kakadu. Lär om den aboriginska 
kulturen, utforska landskapet, djurlivet och besök flera vattenfall. Vi spanar efter krokodiler  
på Mary River och studerar fågellivet i Mamukala Wetlands. Turen startar och avslutas i Darwin, 
transporten sker med fyrhjulsdriven buss och övernattningen är i permanenta safaritält. 

Kontakta oss för priser och mer information.

Dragonfly Dreaming Top End Safari

Red Centre – Uluru – Kata Tjuta National Park

Uluru ligger 465 km från Alice Springs 
och hit kommer du lättast med flyg.  
Det är även mycket populärt att göra en 
flerdagarstur till detta område från Alice 
Springs, alternativt köra själv i husbil. 
Uluru är en av världens mest kända 
naturskapta underverk och har även en 
stor andlig betydelse för aboriginerna.  
Ett besök i Uluru/Ayers Rock är för många 
höjdpunkten på resan till Australien, 
oavsett om det är på grund av storleken, 
den andliga betydelsen eller de otroliga 
färgändringar som stenen genomgår 
varje dag.

Uluru (Ayers Rock)

I samma nationalpark som Uluru finns 
Kata Tjuta som även kallas The Olgas. 
Kata Tjuta består av 36 vackra runda 
bergsformationer som har formats av 
väder och vind under miljoner av år.  
Det finns ett stort utbud av stigar så att 
du kan utforska området på egen hand 
eller tillsammans med en guide.

Kata Tjuta

Uluru är känd för sina soluppgångar och solnedgångar. Då får du uppleva hur färgerna ändras och 
du ser varför den är känd som den röda stenen. Denna utflykt startar tidigt på morgonen från 
hotellet i Ayers Rock Resort så att ni hinner till soluppgången över Uluru. Därefter fortsätter turen 
till basen av Uluru där ni startar den 14 kilometer långa vandringen runt monoliten. Ni får lära er 
om aboriginernas skapelseberättelser, passera vattenhål och klippmålningar och se öknen vakna 
till liv. Frukost serveras i det fria under turen.

Prisklass:

Dagsturer i Red Centre:

Uluru Trek

Njut av en oförglömlig middag utomhus under stjärnorna med levande ljus på borden och se 
solen gå ned över Uluru och Kata Tjuta. Lär dig mer om stjärnorna efter middagen av den kunniga 
guiden. Ett minne för livet.

Prisklass:

Middag under stjärnorna
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Longitude 131 är en unik resort och en av de 
bättre i hela Australien. Resorten är belägen i 
Red Centre, 2 km sydväst om Ayers Rock vid 
ingången till Uluru – Kata Tjuta National Park. 
Detta är en luxuös , naturvänlig och romantisk 
resort där man från ett av de 15 lyxtälten kan  
uppleva soluppgång och solnedgång över 
Uluru och den orörda naturen i nationalparken. 
Standarden och utsikten från tälten är  
oslagbar, något som gör detta till en perfekt 
plats att koppla av på och njuta av  
omgivningarna. Varje tält är inrett som en 
hyllning till australiska upptäckare och  
pionjärer.
 Priset inkluderar alla måltider med dryck, 
transport till och från flygplatsen samt exklusiv 
sightseeing i små grupper i Uluru-Kata Tjuta 
National Park med duktiga guider. Det är även 
möjligt att få extra skräddarsydda upplevelser. 
En unik upplevelse och ett minne för livet.
 Kontakta oss för priser och mer 
information.

Standard:

Longitude 131

Alice Springs, eller Alice som lokal- 
befolkningen kallar staden ligger mitt 
i landet. Många beskriver den som den 
mest speciella staden i Australien.  
Med endast 27 000 invånare har staden 
en unik atmosfär. I Alice Springs finns 
många gallerier som säljer lokala  
målningar och hantverk, och här finns 
festivaler och begivenheter som Henley 
on Todd regatta och Camel Cup. Alice 
Springs är en perfekt utgångspunkt för 
att utforska ”The Red Centre”.

Alice Springs

Sevärdheter och upplevelser:  
• School of the Air
• Royal Flying Doctor Service
• Alice Springs Desert Park
• West MacDonnell Ranges
• Stadens många gallerier med aboriginkonst

Detta är en 3-dagarstur som inkluderar alla höjdpunkterna i Red Centre, inklusive soluppgång  
och solnedgång över Uluru. Sightseeing vid Uluru och i Kata Tjuta. Ett besök i Kings Canyon med 
Rim Walk är även det en del av turen, som startar och slutar i Alice Springs. Transporten sker med 
komfortabla bussar och övernattning på hotell. En BBQ middag efter solnedgången den första 
dagen är inkluderad.

Kontakta oss för priser och mer information.

Reseförslag:

Red Centre Highlights

För en autentisk outback upplevelse rekommenderar vi denna 3-dagarstur som inkluderar alla 
höjdpunkter i regionen. Guidade turer vid Uluru, Kata Tjura och Rim Walk vid Kings Canyon är 
inkluderade. Dessutom ingår givetvis soluppgång och solnedgång vid Uluru och en av nätterna 
övernattar ni på Kings Creek Cattle Station, som är en camp långt bort från folk där man verkligen 
känner att man är långt ute i ödemarken. Turen startar och slutar i Alice Springs, transporten är 
med fyrhjulsdriven buss och övernattning sker i permanenta tält.

Kontakta oss för priser och information.

Goanna Dreaming Red Centre Safari

Kings Canyon ligger i Watarrka nationalpark mellan Uluru och Alice Springs. Ravinens 
röda väggar reser sig från landskapet i 100 meters höjd. Det är möjligt att göra en tre 
timmars vandring längs med ravinens kant. Vandringen ger dig en fantastisk utsikt över 
Kings Canyon och det vackra omkringliggande landskapet. Här finns bergsformationer 
och frodig vegetation, någon helt annan än resten av regionen. Under vandringen  
stannar man även vid Garden of Eden, som är ett vattenhål med frodig vegetation där 
man kan ta sig ett uppfriskande bad.

Kings Canyon
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Victoria
Victoria är den näst minsta delstaten 
i Australien och har en storslagen  
omväxlande natur, ett bördigt jordbruks- 
landskap, vingårdar och den mång- 
kulturella storstaden Melbourne. I Victoria 
finns 32 nationalparker och Australiens 
vackraste kustväg – Great Ocean Road. 

Melbourne
Melbourne är huvudstad i Victoria och är 
Australiens näst största stad. Melbourne 
är känd för att vara ett centrum för mode, 
ha ett stort utbud av restauranger, teatrar 
och underhållning och många stora 
sportevenemang. Det är kontrasternas 
stad med spårvagnar, breda gator och en 
blandning av viktorianska byggnader och 
moderna höghus.

The Great Ocean Road
Det finns många vackra kustvägar i 
Australien och den mest kända är Great 
Ocean Road längs Victorias sydkust. 
Vägen sträcker sig 300 kilometer från 
badorten Torquay i öst till Warnambool  
i väst. Längs vägen passerar man vackra 
surfstränder, dramatiska klippor som  
stupar rätt ner i havet, branta skogs-
beklädda bergssidor där vägen närmast 
klamrar sig fast och små trevliga 
småstäder.

Phillip Island
130 kilometer sydöst om Melbourne 
ligger Phillip Island med den berömda 
”Penguin Parade” där små dvärgpingviner 
kommer i land efter mörkrets inbrott och 
vaggar över stranden upp till sina bon  
i sanddynerna.

Mornington Peninsula
Mornington Peninsula ligger ca en timme 
med bil från Melbourne och har länge 
varit en populär destination för semester- 
firare då halvön har både stränder och 
gröna kullar. Här kan man gå långa turer, 
spela golf, besöka vingårdar eller njuta 
av en bättre måltid på en av områdets 
populära restauranger. Ett besök på 
Mornington Peninsula kan vara en del 
av en resrutt när man kör bil eller en 
dagsutflykt från Melbourne.

Fem saker du måste uppleva:   
• Melbourne, ett centrum för mode, 
 kultur, sport och industri.
• Great Ocean Road, kustvägen längs 
 Victorias sydkust.
• Phillip Island, med den berömda  
 ”Penguin Parade”.
• Grampians, det fascinerande natur- 
 området nordväst om Melbourne.
• Mornington Peninsula, en idyllisk halvö 
 söder om Melbourne.
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Melbourne är staden som vet hur man 
njuter av livet. Välj mellan de många  
restaurangerna, konserter, teater,  
festivaler och stora sportevenemang. 
Allt finns att tillgå i en stad som har 
många parker, trädgårdar och en historisk 
arkitektur.

Melbourne

Sevärdheter och upplevelser:  
• Upptäck historiska arkader och gator där det finns massor av restauranger, caféer,  
 barer och modebutiker, eller tillbringa lite tid i någon av staden många parker.
• Upplev stadens stora intresse för sport. Det kan vara fotboll, cricket, rugby eller någon 
 annan sport.
• Besök gärna sportarenorna.
• Delta i en festival. I Melbourne har det mesta sin egen festival, allt från mat, film,  
 konst och musikfestivaler, till litteratur och konsthantverk. 
• Besök St Kilda som med sina badstränder, restauranger och barer är en oas i storstaden.

En guidad halvdagstur till fots där du på en 
promenad genom Melbournes gator och  
arkader får ta del av några av stadens  
’hemligheter’ – sådant som de flesta missar 
när de utforskar staden på egen hand.

Prisklass:

Dagsutflykter i Melbourne med omnejd:

Lanes and Arcades 

Med Echidna Walkabout kommer du ut i den 
australiensiska bushen och får uppleva  
kängurur, koalor, emuer och fler andra  
djurarter på nära håll. Guiderna är kunniga och 
lär deltagarna om det fantastiska växt- och 
djurlivet i Australien. Lunch ingår. 

Prisklass:

Koalas and Kangaroos 
in the Wild

Mycket tidigt innan solen går upp blir du 
hämtad från ditt hotell och transporterad till 
området där varmluftsballongerna fylls upp. 
Vid soluppgången svävar du över Melbourne 
och har den bästa utsikt du kan tänka dig.   
Inte många städer i världen tillåter varmlufts-
ballonger över centrum på detta sätt.  
Du är i luften ca 1 timme.

Prisklass:

Sunrise Ballon Flight

En heldagstur till Yarra Valley, Victorias mest 
kända vinområde. Besök på flera vingårdar 
med vinprovning. Lunch ingår.

Prisklass:

Yarra Valley Food & Wine 
Journey

Ät middag ombord på Colonial Tramcar.  
Denna spårvagn är omgjord till restaurang och 
tar dig runt Melbourne när du äter middag.  
En annorlunda minnesvärd upplevelse

Prisklass:

Colonial Tramcar Restaurant

Denna heldagstur från Melbourne tar dig på en 
rundtur på halvön Mornington Peninsula. 
Turen inkluderar bl.a. ett besök på Sunny 
Strawberry farm i den lilla kuststaden Portsea,  
Ashcombe labyrint och en lavendel trädgård 
på eftermiddagen. Lunch på en lokal vingård 
är inkluderad. 

Prisklass:

Mornington Peninsula 
Ultimate Tour

Victoria - AustralienAustralien - Victoria



62 63australienresor.se – 08-676 97 90

Great Ocean Road är en av världens mest 
natursköna vägar att köra. Upplev de tolv 
apostlarna, surfstränder och vattenfall. 
Regionen bjuder på en mångfald av 
upplevelser,  från utomhusaktiviteter som 
surfing, dykning och kajakpaddling till 
konst- och kulturattraktioner. Upptäck 
den fantastiska kustlinjen på vandrings-
turen ”Great Ocean Walk” och njut av god 
mat och lokala viner längs vägen.
 Upplev Great Ocean road på egen 
hand med bil eller husbil, alternativt följ 
med på en dagsutflykt- eller flerdagarstur 
från Melbourne. 

Great Ocean Road och 
andra nationalparker

En heldagstur med buss från Melbourne där man kör längs med Great Ocean Road. Besök Apollo 
Bay, se de tolv apostlarna. Dessa sandstensformationer är ett resultat av erosionen som pågått 
under tusentals år. Hör om skepparhistorierna från Loch Ard och besök ravinen. Innan ni åter- 
vänder till Melbourne ingår ett stopp i Port Campbell. 

Prisklass:

Great Ocean Road & Twelve Apostles

Upplev den dramatiska kusten på en all-inclusive flerdagarstur från Melbourne. Turen är på tre 
dagar med två övernattningar på små mysiga B&Bs. Se en av världens mest spektakulära  
kustlinjer. Vi följer Great Ocean Road och håller utkik  efter Australiens vilda djur som känguru, 
koala och vallaby tillsammans med en erfaren guide i en liten grupp på max 8 personer.

Prisklass:

Great Ocean Road på 3 dagar

Detta är ett fascinerande naturområde nordväst om Melbourne. 
Här har man goda möjligheter att vandra, se det unika australien-
siska djurlivet och beundra den vackra naturen. Med utgånspunkt 
från Halls Gap, beläget i hjärtat av nationalparken, har du en 
otrolig utsikt över Wonderland Ranges och Mt William Ranges. 
Grampian National Park ingår i många kör-själv program med 
utgångspunkt från Melbourne eller Adelaide och kombineras ofta 
med Great Ocean Road.

Grampians National Park

Detta är en av delstaten Victorias mest omtyckta platser.  
Här finns spektakulär natur med stora granitberg, öppen skog, 
regnskog, vidsträckta stränder och kustlinjer. I området finns 
fantastiska ”bushwalks” av varierande längd från en timme 
och upp till flera dagar. En av områdets sevärdheter är Wilsons 
Promontory Lighthouse. Det finns olika boendealternativ i  
området, allt från camping till stugor och resorter.

Wilsons Promontory National Park 

Det är en rolig och intressant upplevelse 
att se pingvinerna vagga över stranden 
upp till sina bon i sanddynerna ovanför. 
Du kan välja mellan att se pingvinerna 
på Summerland Beach från en åskådar-
läktare, ett observationsdäck, en sky box 
eller bäst av allt att i en liten grupp följa 
med en naturguide ner på stranden. Kom 
ihåg att även gå in i besökscentrumet, 
som har mycket intressant information 
om dessa söta pingviner.
 Hela Phillip Island är ett skyddat 
område på grund av djurlivet och naturen 
är fantastisk. På fastlandet har koalan 
blivit en hotat djurart, då deras naturliga 
omgivningar stadigt minskar. Det är 
därför inte på så många platser som man 
kan uppleva koalan i sin naturliga miljö, 
men på Koala Conservation Centre på 
Phillip Island, som är väl värt ett besök, 
arbetar de hårt för att  bevara denna 
unika djurart. 

Phillip Island

Phillip Island & Privat 
Penguin Experience

En dagstur från Melbourne som bland 
annat inkluderar Penguin Parade och 
Koala Conservation Centre .

Prisklass:

Andra sevärdheter på Phillip Island är: 
• The Nobbies, ett spektakulärt område vid kusten med ett rikt fågelliv
• Seal Rock som är hem för Australiens största koloni av sälar.
• Churchill Island Heritage Farm

Phillip Island ligger 140 km sydöst om Melbourne och är känt för sitt unika djurliv och speciellt för de 
många pingviner som håller till här. Varje dag vid solnedgången kommer pingvinerna tillbaka från en dag 
ute till havs och detta speciella fenomen är känt som ‘Penguin Parade’. 

Philip Island är även ett omtyckt rekreationsområde för australiensarna själva så här finns golfbanor, badstränder, 
samt  möjlighet att göra vandringar oc cykelutflykter. På ön finns även ett par vingårdar.

Victoria - AustralienAustralien - Victoria

Australienresor rekommenderar:



64 65australienresor.se – 08-676 97 90

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

TASMANIA

Port Augusta

Woomera

 

Flinders
Ranges

Coober Pedy

 

Clare Valley

Barossa
Valley

Kangaroo Island

Mt. Gambier

McLar

VICTORIA

DARWIN

ADELAIDE
SYDNEY

PERTH

CANBERRA

MELBOURNE

HOBART

BRISBANE

CAIRNS

South Australia
South Australia har ett av de torraste  
klimaten i Australien. Hela den norra delen 
består av glödhet öken och steppland 
och här finns Australiens största saltsjö. 
I söder är det annorlunda, inte minst på 
grund av Murray River – Australiens  
största flod. Lanskapet präglas av bördiga 
jordbruksområden och vinodlingar. Mer 
än hälften av Australiens vin produceras 
i South Australia. Längst i söder slår 
vågorna från ishavet in mot klipporna.

Adelaide och Kangaroo Island
Adelaide är huvudstad i South Australia 
och är berömd för sina stora musik- och 
konstfestivaler. Adelaide är en perfekt  
utgångspunkt för dina äventyr i Australien 
och staden utsågs nyligen till en av de 
bästa städer att besöka 2014 av Lonely 
Planet. Härifrån är det nära till det unika 
djurlivet, den speciella outbacken och 
fantastiska matupplevelser.

Söder om staden ligger Kangaroo Island 
som är Australiens tredje största ö. Även 
om ön är stor, så bor det inte så många 
här och ön har kunnat behålla mycket av 
den ursprungliga floran och faunan. Den 
vanligaste kommentaren från de som 
besöker Kangaroo Island är att det var 
höjdpunkten och den mest minnesrika 
upplevelsen på resan till Australien.

Flinders Ranges
Längst norrut i delstaten ligger berg-
skedjan Flinders Ranges, med sina 
vilda, färgrika klippor, ett rikt djurliv och 
vattenfyllda klyftor, där det går att få ett 
avsvalkande dopp i värmen. Lite längre 
norrut börjar ”outbacken” – ett öde,  
tomt och snustorrt landskap. Men under 
den torra och varma ytan finns en vacker 
och värdefull ädelsten – opalen!

Fem saker du måste uppleva:  
• Adelaide, en charmig storstad omgiven 
 av gröna parker och berömd för sina 
 stora musik- och konstfestivaler.
• Barossa Valley, området norr om  
 Adelaide där några av Australiens 
 bästa viner produceras.
• Kangaroo Island, där du kan få  
 närkontakt med vilda koalor, kängurur, 
 pingviner och sälar.
• Flinders Ranges, bergskedjan med 
 vackra färgrika klippor, djupa raviner 
 och ett rikt djurliv.
• Coober Pedy, världens opalhuvudstad 
 där man under den torra solsvedda 
 ytan hittar vackra ädelstenar.
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Adelaide är en charmig stad omgiven av 
gröna parker och ligger vackert placerad 
mellan bergen och havet.  Staden har ett 
stort utbud av konst och kultur, utmärkta 
restauranger, gamla byggnader och en 
vänlig lokalbefolkning. Här kan besökare 
och bofasta njuta av ett behagligt  
medelhavsklimat och en smak av det 
goda livet. Dessutom är staden värd för 
en rad arrangemang som cykeltävlingen 
Santos Tour Down Under och Adelaide 
Festival, ett av de största konstarrange-
mangen i världen.

Adelaide

Sevärdheter och upplevelser: 
För kulturella upplevelser besök gärna North Terrace där ni finner: 
• The Art Gallery of South Australia
• The South Australian Museum 
• Adelaide Central Market, här finns färska produkter från hela regionen.
• För vackra stränder besök Glenelg, Brighton, Henley och Semaphore där det även finns 
 butiker, caféer, pubar och restauranger.

En halvdagstur i Adelaide som ger dig en introduktion till stadens attraktioner. Ni kör genom North 
Terrace som är stadens kulturella område och passerar bl.a. the National Wine Centre, Adelaide 
Botanic Gardens och den vackra Botanic Park. Alla dagar förutom söndagar ingår även en rund-
visning på Haigh’s Chocolate. Efter denna utflykt har du bra förutsättningar till att vidare utforska 
staden på egen hand.

Prisklass:

Följ med den kunniga guiden till Adelaide Central Market som är den största saluhallen i denna 
del av världen. Marknaden ligger i det centrala affärsområdet och har fler än 80 specialistbutiker 
och mer än 1,2 miljoner besökare per månad. På utflykten, som görs till fots, får du provsmaka 
delikatesser och får information om marknadens betydelse för lokalbefolkningen.  

Prisklass:

Detta är en förmiddagsutflykt från stadsdelen Glenelg med båten ”Temptation” och en tur för dig 
som tycker om delfiner! Tiden tillbringas som åskådare ombord eller i vattnet tillsammans med 
delfinerna. Turen går inte i juli och augusti.

Prisklass:

Dagsutflykter i Adelaide med omnejd: 

Morning Dolphin Cruise

Morning Central Market Tour

Adelaide City Highlights

Tycker du om naturen och vill uppleva 
Australiens unika djurliv? Då är det 
ett måste för dig att besöka Kangaroo 
Island. Flera av djurarterna på Kangaroo 
Island är i det närmaste utrotade på 
fastlandet. Ett exempel är den lilla  
vallabyn och det finns ca 1 miljon 
“minikängurur” på ön. Dagtid är de väl 
dolda i buskarna, men efter mörkrets 
inbrott kommer de fram för att äta.  
På Kangaroo Island finns också över  

Kangaroo Island

Southern Ocean Lodge är en femstjärnig 
boutique lodge vid Hanson Bay på Kangaroo 
Island. Lodgen är designad med den unika  
naturen i tankarna och svävar nästan på  
toppen av en klippa i det dramatiska landskapet 
längs kustbandet. En vistelse här är en  

Southern Ocean Lodge

upplevelse i sig själv. Från Southern Ocean 
Lodge har man en fin utsikt över det mäktiga 
havet, de vita stränderna samt det vackra 
landskapet på Kangaroo Island, som ofta 
kallas för Australiens Galapagos. Här visas 
naturen och det rika djurlivet fram på ett 
fantastiskt sätt.
 Här är det fokus på livets goda och  
restaurangen serverar färsk fisk och skaldjur 
och använder unika lokala råvaror och kritiker-
rosade viner från South Australias vinprodu-
center. De 21 sviterna är elegant möblerade, 
har nedsänkt vardagsrum, glasväggar och 
terrass, allt för att få ut det bästa av utsikten 
och naturen. Southern Spa erbjuder ett stort 
utbud av behandlingar och vad kan väl vara 
bättre än att koppla av här efter en dag av  
upplevelser i naturen. I priset ingår helpension, 
transport till/från flygplatsen och ett utbud av 
guidade upplevelser. Kontakta oss för pris och 
mer information. 

Standard:

30 000 koalor och som besökare är man  
i det närmaste garanterad att få se 
koalor. Några kallar Kangaroo Island för 
ett zoo utan staket. Det förvånar oss inte, 
för Kangaroo Island är den bästa platsen 
för att uppleva Australiens djurliv i det 
fria. Här finns även anmärkningsvärda 
naturfenomen som Remarkable Rocks 
och Admirals Arch. På Kangaroo Island 
finns kängurur, koalor, vallabyer, pingviner, 
myrpiggsvin och ett mycket rikt fågelliv. 

Längs med stranden i Seal Bay kan man 
gå runt bland en koloni av de utrotnings- 
hotade australiensiska sjölejonen. 
För att se och uppleva det som Kangaroo 
Island har att erbjuda rekommenderar 
vi att du tillbringar minst två dagar på 
denna fantastiska ö. Om det är ditt första 
besök på ön får du ut mest av besöket 
genom att följa med på en organiserad 
tur där kunniga guider introducerar dig till 
naturen och djurlivet på ön.

South Australia - AustralienAustralien - South Australia
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Australiens mest kända vinområde ligger 
endast två timmar med bil från Adelaide 
och här finns mer än 150 vingårdar. Här 
kan man njuta det goda livet på lyxiga  
resorter med prisbelönta viner, förstklassig 
mat och en fantastisk utsikt. Barossa är 
ett fascinerande område. De gröna  
kullarna och dalarna har inspirerat 
många lokala konstnärer. Så ge dig själv 
tid att utforska en av världens bästa 
vinregioner rik på historia, kultur och 
kulinariska upplevelser.
 Barossa har ett medelhavsklimat 
med kyliga somrar och regniga vintrar, 
något som är perfekt för produktion av 
rödvin, och regionen är känd för sin Shiraz 
och smakrika Cabernet. I regionen ligger 
också Eden Valley som har ett rykte om 
sig att producera försklassiga viner, och 
då speciellt Riesling och Chardonnay.
 Barossa kombinerar tradition och 
historia med modern lyx och kreativitet. 
En av regionens första nybyggare, 
Johannes Menge, beskrev 1836 Barossa 
som ”grädden på moset”. Han hade helt 
rätt. Lär dig om den kortlivade guldrushen 
på slutet av 1860-talet. Se byggnader, 
landskap, kultur och konst, och inte minst 
smaka på vin och lokala maträtter. Kör en 
sväng eller gå en tur och stäck på benen. 
Om du har hyrbil eller husbil rekommen-
derar vi att du tillbringar ett par dagar  
i området.

Barossa Valley

Ett annat alternativ är en heldagstur från 
Adelaide där man i en liten grupp 
tillsammans med en kunnig guide besöker 
vingårdar där du har möjlighet till prov- 
smakning. Australienresor rekommenderar 
utflykten ”Best of Barossa” där man 
besöker vinproducenter som Peter Leh-
mann, Torbreck, Henschke och Rockford. 

Barossa – lev det goda livet.

Flinders är ett av de äldsta landskapen 
på jorden och ligger endast fem timmar 
med bil från Adelaide. Området är 
spektakulärt på alla sätt. Här finns 
branta berg, torra vattenhål och roströd 
jord. Flinders Ranges är ett område vi 
rekommenderar för äventyrslystna. Detta 
är “outbacken”, en autentisk upplevelse 
av den orörda naturen i Australien.
 Området är enormt stort med många 
nationalparker, höga berg, bushlandskap, 
stora insjöar och inte minst ett rikt djurliv. 

Flinders Ranges

Den mäktiga och majestätiska Murray 
River ligger mindre än två timmar med 
bil från Adelaide. Den livgivande floden 
är full av kontraster och slingrar sig cirka 
600 kilometer genom landskapet. Detta 
är ett vackert område att utforska och 
du kommer att upptäcka mycket nytt 
och spännande i denna region med stor 
mångfald. Fågellivet är varierat och längs 

Murray River  

Kryssa med Murray Expeditions och upplev det rika djurlivet längs flodbäddarna. Längs med floden 
finns en rad små historiska städer. Behöver du en paus från båtliv, fiske, kanotpaddling, bad eller 
vattenskidor är det bara att besöka en av dessa för att uppleva landsbygdens gästfrihet.

Kontakta oss för priser och avresedatum.

Flodkryssning

Här finns färgglada papegojor, små 
vallabyer, kängurur och emuer som vilar i 
skuggan. I luften svävar Australiens  
största rovfågel, kilstjärtsörnen på luft-
strömmarna. Från den gråblå gryningen 
till den djupröda skymningen ändrar 
Flinders Ranges färg vartefter solen  
vandrar över himlen och steker landskapet.
 Då det är långt mellan sevärdheterna 
får man ut mest av ett besök här på en 
flerdagarstur med guide eller om ni hellre 
vill köra själv.

Australienresor rekommenderar:

South Australia - AustralienAustralien - South Australia

med floden finns mer än 300 olika arter 
av sjöfåglar och tusentals flyttfåglar.
 Båttransport på floden skulle inte 
vara möjligt utan de många dammar och 
slussar som kan dateras tillbaka till  
början av 1900-talet. 14 slussar används 
än i dag. Det finns 11 överfarter med 
färjor på floden och dessa är gratis att 
använda.
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Western Australia
Western Australia är den största delstaten 
i Australien och utgör nästan en tredjedel 
av hela landet. Området är lika stort som 
Västeuropa. De allra flesta invånare bor 
i huvudstaden Perth, och i det sydvästra 
hörnet av delstaten. Övriga delar är  
Australiens “vilda västern”, ett glest 
befolkat pionjärland där man i huvudsak 
lever av gruvdrift, boskap och turism.

Perth
Perth är den enda av delstatshuvud-
städerna i Australien där man kan gå på 
stranden, koppla av i naturen, ta del av 
storstadens många erbjudanden, besöka 
vingårdar i världsklass och se solen gå 
ned i havet, allt inom en radie på 30 
minuter från staden. Staden har 19 rena 
och orörda stränder från den berömda 
stranden i Cottesloe till den kända 
surfarstranden i Scarborough. Besök 
även hamnstaden Fremantle, en mycket 
charmerande stad känd för sin hamn  
och många caféer.

Broome
Broome är en av de mest populära 
semesterorterna i Western Australia tack 
vare sitt varma klimat och sina ändlösa 
stränder. Cable Beach är stadens mest 
populära och välkända strand, där man 
bland annat kan se solnedgången från 
ryggen av en kamel. Broome är också 
utgångspunkt för resor till det stora och 
mäktiga vildmarksområdet Kimberley.  

Kimberley
Det nordvästra hörnet av Western Aus-
tralia, från Broome och norrut, är nästan 
folktomt. Här finns en rad särpräglade 
klippformationer, bland annat Bungle 
Bungles. Detta är ett område med en 
rad små runda bergstoppar som alla har 
svarta ränder på en alldeles röd bakgrund. 
Ett av de många fantastiska och märkliga 
naturfenomen i Australien.

Fem saker du måste uppleva:   
• Monkey Mia, där vilda delfiner kommer 
 in till stranden två gånger per dag.
• Pinnacles, ett månliknande ökenområde 
 där stora pelare av kalksten sticker 
 upp ur den gula sanden.
• Kimberley, ett nästan folktomt område 
 med en orörd vildmark och fantastisk 
 natur.
• Ningaloo Reef, korallrev som nästan 
 överträffar Great Barrier Reef och med 
 ett otroligt varierat och färgrikt under- 
 vattensliv  med bl.a. valhajar.
• Margaret River, ett bördigt område  
 i ett annars torrt landskap med några 
 av Australiens bästa vingårdar och 
 många bra surfstränder.
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Perth är kanske Australiens renaste stad 
och solen skiner nästan alltid. Klimatet 
är idealiskt: en kort vinter med tempera-
turer på runt 18 grader, och en lång torr 
sommar med runt 28 grader. 
 Perth ligger naturskönt vid Swan 
River och den bästa utsikten får man från 
Kings Park and Botanical Garden – en av 
världens största stadsparker. Stadens 
centrum är inte större än att man kan gå 
till de flesta sevärdheter, shopping och 
restauranger. Ät en lång lunch vid floden 
eller på stranden och njut av det stora 
kulinariska utbudet som Perth erbjuder. 

Perth 

Sevärdheter och upplevelser:  
• Fremantle – en charmig hamnstad endast 30 minuter från Perth. Besöker man 
 Australiens västkust så bör man absolut ta en tur hit. Staden ligger i mynningen 
 till Swan River alldeles intill Indiska Oceanen.
• Rottnest Island - är en ö utanför Fremantle som har en färgstark historia och som 
 är ett idylliskt resmål med vackra stränder och ett storslaget natur- och djurliv.
• Swan Valley, besök en av de lokala vingårdarna som endast ligger en 
 halvtimmes resa utanför centrum.
• Besök de populära badstränderna Scarborough och Cottesloe.
• Njut av utsikten över Swan River från Kings Park and Botanic Garden.

På denna förmiddagstur får du se Perth och alla Fremantles sevärdheter och få insyn i den lokala 
livsstilen. Se den vackra Kings Park and Botanic Garden, med utsikt över Perth och Swan River. 
Här kan du gå mellan trädtopparna på Tree Top Walkway. Njut av den pittoreska körsträckan längs 
Cottesloe Beach. Besök historiska Fremantle, med restaurerade gamla byggnader och många caféer.

Prisklass:

Följ med på en guidad dagstur till Rottnest Island som är ett populärt semestermål både för 
sin storslagna natur och vackra stränders skull, men även för sin historia. Lunch ingår. Denna tur  
är med buss, men det finns även möjlighet att cykla runt ön på egen hand. Kontakta oss 
för information.

Prisklass:

Margaret River är känt för sina viner av världsklass, goda surfmöjligheter och sin vackra natur. 
På denna heldagstur från Perth får du förutom att prova viner på några av Margaret Rivers 
vingårdar även se och uppleva Busselton Jetty, Cape Leeuwin Lighthouse och Mammoth Cave. 
Lunch ingår.

Prisklass:

Dagsutflykter i Perth med omnejd:

Margaret River

Discover Rottnest

Perth & Fremantle City Explorer

Ningaloo Reef är ett fantastiskt korallrev 
som ligger 1200 km norr om Perth.  
Det är många som tycker att Ningaloo 
Reef överträffar Stora Barriärrevet i 
Queensland. På Ningaloo Reef, som finns 
med på världsarvslistan, finns ett otroligt 
varierat och färgrikt undervattensliv. 
 Världens största fisk, valhajen håller  
till i området vid Ningaloo Reef mellan 
april – juli varje år. Möjlighet finns att 
simma med dessa majestätiska djur på 
organiserade turer. Du har även möjlighet 
att se sköldpaddor och dugonger.

Ningaloo Reef

Monkey Mia är ett populärt turistområde 
ca 900 km norr om Perth som är mest 
känt för sina delfiner. Delfiner har i mer 
än 50 år dagligen kommit in nära stranden 
i detta område, så det finns mycket goda 
chanser att se dem på nära håll.

Monkey Mia

Karijini National Park är den näst största 
nationalparken i Western Australia och 
här finns några av de vackraste om- 
givningarna man kan tänka sig. Bo här ett 
par nätter och få en autentisk ”outback” 
upplevelse.

Karijini National Park

240 mil norr om Perth, vid gränsen till 
den stora öknen Great Sandy Desert, 
ligger pärlan i den norra delen av Western 
Australia - Broome. Den är en gammal 
pärlfiskestad med ett par tusen invånare, 
ett härligt vinterklimat och en 22 km 
lång, fin, tropisk badstrand med kritvit 
sand och turkosblått hav.
 Broome är en bra utgångspunkt för 
turer i det vilda och vackra Kimberley.  
Vi rekommenderar ett par dagar här 
oavsett om du är på en kör själv semester 
eller ska göra en flerdagarstur som utgår 
härifrån.

Broome

Kimberley erbjuder några av Australiens 
mest unika vildmarksupplevelser. Området 
är närmare 423 000 kvadratkilometer 
stort och i regionen bor färre människor 
än i nästan något annat området på 
jorden. Här finns flera nationalparker, 
särpräglade klippformationer, stora  
vattenfall och en nästan orörd kustlinje 
med ett otroligt undervattensliv. Det 
är också ett område där man kan få en 
autentisk inblick i aboriginernas liv, lära 
sig mer om deras historia, se deras konst 
eller smaka på ”bush tucker” , vilket är 
maten de hittar och lever av i naturen.

Kimberley

Western Australia - AustralienAustralien - Western Australia
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Tasmanien
Tasmanien, eller ”Tassie” som ön ofta 
kallas är avskild från det australiensiska 
fastlandet av det 200 kilometer breda 
Bass Strait. Det är en vacker och sparsamt 
befolkad ö. Naturen på Tasmanien är 
mycket omväxlande. Den varierar från 
djupa, gröna regnskogar och höga berg 
med brusande floder i de mittersta och 
sydvästra delarna av ön, till jordbruks- 
landskap med vingårdar, gröna ängar,  
vita sandstränder och små mysiga städer 
i öster.

Ön är nästan som en brittisk kompakt 
version av Australien, minus öknen.  
Den ligger i ett tempererat område,  
med distinkta årstider och snabba 
väderväxlingar. Medan avstånden mellan 
städerna på fastlandet är enorma, är 
nästa stad här nästan aldrig längre bort 
än ett par timmar. På landsbygden är 
det aldrig långt mellan samhällena med 
sina brittiska pubar, värdshus och bed  
& breakfasts.

Det doftar eukalyptus, papegojor skrattar 
i träden och kängurur hoppar omkring.

Hobart
Tasmaniens huvudstad och Australiens 
näst äldsta stad efter Sydney. Staden 
ligger naturskönt vid Derwent River på  
sydöstkusten. Bakom staden reser sig 
det 1270 meter höga Mount Wellington. 
Hobart är ett paradis för seglare, och är 
målet för den årliga kappseglingen från 
Sydney. Centrum är inte större än att 
du kan vandra runt på egen hand och 
många av de gamla byggnaderna är från 
stadens storhetstid som valfångarstad 
på 1830-talet. Fortfarande kan man se 
byggnader som uppfördes av straffångar 
i Battery Point, som t.ex. den gamla 
stadsdelen.

Fem saker du måste uppleva:  
• Hobart, den näst äldsta staden  
 i Australien och målet för den årliga 
 kappseglingen från Sydney.
• Port Arthur, med gamla ruiner  
 och restaurerade byggnader från tiden 
 då Tasmanien var en fångkoloni.
• Cradle Mountain, nationalparken mitt 
 på ön med höga berg brusande floder 
 och djupa, gröna regnskogar.
• Launceston, en av Australiens vackraste 
 städer med många välbevarade  
 historiska byggnader och fin arkitektur.
• Mount Field, nationalparken på 
 Tasmaniens västkust med dramatiska 
 kustlinjer och höga vattenfall.
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Hobart är en inspirerande stad med en 
härlig blandning av nytt och gammalt, 
natur och kultur samt aktiviteter och  
attraktioner i världsklass. Hobart ligger 
inte långt från några av södra Tasmaniens 
bästa naturupplevelser, från historiska 
Port Arthur till Bruny Island, Derwent 
Valley och Mount Field National Park. 
Gå en promenad längs det charmerande 
hamnområdet och ät en bättre måltid på 
en av stadens prisbelönta restauranger.

Hobart

Sevärdheter och upplevelser:  
• Salamanca Market (lördagar) med över 
 300 bodar där man kan köpa frukt, grönt, 
 konsthantverk mm.
• Museum of Old and New Art (MONA)  
 och Tasmanian Museum & Art Gallery
• Battery Point, den äldsta stadsdelen i Hobart.
• Maria Island National Park, som ligger  
 75 km söder om Hobart.
• Bruny Island, känd för sin glass, ost och 
 andra delikatesser

Denna eftermiddagstur ger en bra inblick i vad Hobart har att erbjuda. Turen startar med besök på 
Sullivans Cove, Salamanca Place och Battery Point. Därefter fortsätter ni till Richmond som är en 
av de från kolonialtiden bäst bevarade historiska byar med butiker, gallerier och restauranger.

Prisklass:

Dagsutflykter i Hobart med omnejd: 

Afternoon Hobart Highlights

Denna utflykt kombinerar två av Tasmaniens mest kända attraktioner. I Devil Conservation Park 
får ni se de utrotningshotade Tasmanian Devils innan ni fortsätter till Port Arthur. Port Arthur är 
en av de viktigaste städerna i Australien historiskt sett och är den mest besökta sevärdheten på 
Tasmanien. Staden var fångkoloni från 1830 talet då de värsta förbrytarna skickades hit från andra 
orter i Australien. På denna heldagstur besöker ni även flera utkikspunkter, samt gör ett besök  
i den historiska lilla staden Richmond.

Prisklass:

Port Arthur & Tassie Devils

Freycinet National Park ligger ca 2,5 timmes resa nordöst om Hobart och är känd för att ha en av 
världens 10 finaste stränder, Wineglass Bay. Stranden är känd för sin kritvita sand och turkosblå 
vatten, och vi använder dagen till att vandra runt i nationalparken och att bl.a. besöka denna 
världskända strand. Vi passerar också fantastiska utkikspunkter, ser stora stenformationer, andra 
stränder och bukter, och njuter av naturen på Tasmaniens östkust. Utflykten passar bäst för  
dig som tycker om att röra på dig. Bra skor rekommenderas.

Prisklass:

Wineglass Bay och Freycinet National Park 

Tasmanien - Australien

Höjdpunkter:   
• Hobart Sightseeing
• Russels Falls
• Gordon River Cruise 
• Cradle Mountain
• Cataract Gorge 
• Se en Tasmanian Devil 
• Freycinet National Park
• Det historiska området Port Arthur

Reseförslag:
Tasmanian Wonders 

Reseförslaget inkluderar:   
• Erfaren guide och chaufför 
• 9 nätter på hotell av god standard 
• Transport med bekväm buss. 
• Måltider – 9 frukostar, 1 lunch 
 och 7 middagar

Turkode: FHH 

Port Arthur spöktur

Upplev den historiska delen av Port  
Arthur på kvällen. Staden var en fängelse- 
koloni på 1830-talet, då de värsta för- 
brytarna skickades hit från andra orter  
i Australien. Kontakta oss för priser  
och bokning.

Upplev hela Tasmanien och den fantastiska naturen på denna 10-dagars guidade rundresa. Besök Mt. 
Field National Park, se det spektakulära Russell Falls och gör en båttur på Gordon River. Utforska Cradle 
Mountain National Park, njut av utsikten över Bass Strait och besök Cataract Gorge nära Launceston,  
där vildmarken nästan finns mitt i staden. Lär dig om straffkolonin Port Arthur, se den utrotningshotade 
Tasmanian Devil och besök historiska Richmond. Rundresan startar och avslutas i Hobart.  

Kontakta oss för priser och avresedatum. 

Australien - Tasmanien

Standard:

Australienresor rekommenderar:
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The Ghan går mellan Adelaide och  
Darwin och är uppkallad efter de afganska 
kamelförarna som hjälpte till att göra 
dessa delar av landet tillgängliga med 
tåg. Om du inte vill resa hela tågresan 
kan du välja mellan sträckorna Adelaide 
- Alice Springs eller Alice Springs –  
Darwin, eller omvänt. Resan från 
Adelaide till Alice Springs tar drygt ett 
dygn, och detsamma för resan från Alice 
Springs till Darwin. Om du vill resa hela 
sträckan från Adelaide till Darwin eller 
omvänt tar det 3 dagar och 2 nätter. 
Tågresan på 2979 kilometer går genom 
Australiens röda center, förbi gårdar, 
bergskedjor och enorma slätter till de 
tropiska våtmarksområdena i norr.

Indian Pacific går mellan Perth och  
Sydney, en resa på 4352 km och det tar  
3 dygn för tåget att korsa kontinenten.  
Från Perth till Adelaide tar det lite under 
två dygn och resan mellan Adelaide  
och Sydney tar lite mer än ett dygn.  
Tåget är uppkallat efter de två haven som 
omger Australien.
 Resan med Indian Pacific är en  
upplevelse i sig själv och naturen är unik. 
Du är nästa garanterad att få se kängurur, 
dingos, kameler, emuer och örn som också 
är tågets symbol. För bästa komfort 
rekommenderar vi Gold Service där  
måltider är inkluderade.

The TranzAlpine tar dig från en kust i Nya 
Zeeland till den andra. Tågresan startar  
i Christchurch, som är den största staden 
på Sydön och tar dig till Greymouth på 
västkusten.

Indian Pacific

The TranzAlpine

The Ghan 

Tåg är ett spännande sätt att  
uppleva Australien och Nya Zeeland 
på! I Australien knyts nord och  
sydkusten samman med det legen- 
dariska tåget ”The Ghan” och väst- 
och östkusten med tåget ”Indian 
Pacific”.  I Nya Zeeland kallas tåget 
”The TranzAlpine” som tar dig från 
kust till kust på sydön.

Kontakta oss för prisuppgift 
på tågresor.

Tågresor

För bästa komfort rekommenderar vi 
Gold Service eller ännu bättre Platinum 
Service, där alla måltider är inkluderade. 
Måltiderna serveras i en exklusiv  
restaurangvagn som sätter sin prägel  
på hela tågupplevelsen. 

Resan är 223,8 km lång och tar endast 
4,5 timmar. Tåget tar sig upp igenom 
Southern Alps och innan tåget är framme 
i Greymouth på West Coast går färden 
genom en frodig regnskog. The Tranz- 
Alpine tar dig genom 19 tunnlar och fyra 
viadukter, där den högsta, kallad Staircase 
är 73 meter hög. Oavsett om du gör denna 
tågresa som en dagstur eller fortsätter 
med annat transportmedel  får du en 
minnesrik upplevelse. 

Australien/Nya Zeeland - Tågresor Tågresor - Australien/Nya Zeeland

Drömmen om Söderhavet

Telefon 08- 6769790  / info@fijiresor.se / www.fijiresor.se

Våra resekonsulenter har rest mycket i detta område och delar gärna med sig av sin erfarenhet 
och kunskap till dig. Se våra kataloger för inspiration.

 Kontakta Fijiresor för en skräddarsydd resa till paradiset.
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En semester med bil är ett perfekt sätt 
att uppleva dessa fantastiska länder! 
Både Australien och Nya Zeeland är som 
gjorda för kör-självsemester och en bil 
ger maximal frihet och flexibilitet.

Vi samarbetar med de mest välrenom-
merade hyrbilsföretagen i båda 
länderna, vilket gör att vi kan erbjuda ett 
stort utbud  bilar av hög kvalitet. 
Förutom hyrbilar i vanlig storlek har 
vi också bilar med fyrhjulsdrift samt 
minibussar. 

Hyrbilsföretagen har kontor i städer och 
på flygplatser över hela Australien och 
Nya Zeeland. Vi inkluderar alltid de bästa 
försäkringspaketen som finns tillgängliga 
för din trygghet på resan. 

Bilhyra inkluderar normalt följande:
– Alla nödvändiga försäkringar,  
 där självrisken hålls på ett minimum.
– Envägshyra mellan de största 
 städerna vid minimum 3 dagars hyra.
– Alla lokala avgifter 
– Fria kilometer
– Extra förare
– 24 timmars väghjälp

Det finns möjlighet att hyra GPS och 
barnstol från de flesta städer. Fråga 
oss om pris och tillgänglighet. Föraren 
måste vara minimum 21 år med giltigt 
körkort. Det krävs även en engelsk 
översättning av körkortet vilket ni 
enklast skaffar genom att beställa ett  
internationellt körkort hos Motormännen.

Vi rekommenderar att ni beställer  
hyrbilen i god tid före avresan.  
Kontakta oss för offert. 

Hyrbil i Australien och Nya Zeeland Grupprundresor 
med reseledare

Telefon: 08-6769790  |  info@grupprundresor.se  |  www.grupprundresor.se

Grupprundresor arrangerar gruppresor till exotiska destinationer i hela världen. 
Läs mer om våra gruppresor på www.grupprundresor.se

Jorden Runt – Asien – Afrika – Söderhavet 
Australien – Nya Zeeland
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Att resa med husbil ger en otrolig frihet 
och flexibilitet och för många är husbil 
det bästa sättet att uppleva Australien 
och Nya Zeeland på.  Ni bestämmer själva 
tempot och väljer om turen ska vara 
planerad i detalj hemifrån eller om ni tar 
besluten allt eftersom ni tar er fram på 
vägarna. Höga berg, djupa fjordar, regn-
skog, idylliska småstäder, vinområden 
eller den vackra kustlinjen upplevs på ett 
helt annat sätt när ni själva bestämmer 
hur länge ni ska stanna på varje plats. 
Gör ett stopp där det passar er och 
stanna kvar en extra dag eller två om 
ni förälskar er i ett speciellt område. 
Med husbil har man full flexibilitet att 
uppleva den fantastiska naturen i sitt 
eget tempo.

Vi samarbetar med Britz, Maui och Kea som alla har ett stort utbud av hus-
bilar av hög standard. Nedan en kort beskrivning av de tre företagen.

Britz är husbilen för äventyrslystna familjer och vänner som tycker om 
att utforska nya platser. Utbudet består av allt från mindre bilar med 
sovplats och enkelt kök, till de som är fullt utrustade med toalett och 
dusch. Britz har även modeller med fyrhjulsdrift för de som vill bege 
sig utanför de vanliga vägarna. Vi rekommenderar att lägga till ”Bonus 
Pack” för att eliminera eller minska självrisken (beroende av biltyp),  
och få med bl.a. picknick bord och stolar, propanflaska och barnstol  
(vid förfrågan).

Britz
Campingplatserna håller generellt hög 
kvalitet med många faciliteter och de 
flesta har ett bra läge. Med husbil får 
man resa och övernattning till en rimlig 
kostnad och man behöver inte heller 
packa resväskan varje gång man ska 
flytta på sig.
 Vi hjälper givetvis till med planeringen 
och ni får en karta och ett informations- 
häfte när ni hämtar ut bilen. Våra  
samarbetspartners har kontor i alla 
städer som har en internationell flygplats 
och det finns möjlighet att lämna tillbaka 
husbilen i en annan stad än där man 
hämtade ut den. På så sätt får man en 
smidig och kostnadseffektiv resrutt.
 Priserna varierar beroende av vilken 
typ av husbil man önskar, hyresperiod 
och vilken tid på året man ska resa.  
Att resa med husbil är mycket populärt 
i både Australien och Nya Zeeland och 
de blir fort uthyrda. Du bör därför alltid 
beställa din husbil i god tid före avresa 
från Sverige.
 Alla husbilar får köras med ett 
vanligt körkort. Det krävs även en 
engelsk översättning av körkortet vilket 
ni enklast skaffar genom att beställa ett  
internationellt körkort hos Motormännen.

Fråga oss om en prisoffert!

Husbil i Australien och Nya Zeeland

Maui är en kvalitetsprodukt med hög komfort, 
innovativ design och smarta lösningar.  
Husbilarna har sängplatser för 2 till 6 personer 
och är utrustade med allt man behöver av  
tillbehör, som köksutrustning, sängkläder, 
praktiska föremål samt GPS. Vi rekommenderar 
att man lägger till ” Maui Premium Package” 
som eliminerar självrisken och bl.a. inkluderar 
propanflaska, picknickbord och stolar samt 
barnstol (vid förfrågan).

Maui

Bobil - Australia/New ZealandAustralia/New Zealand - Bobil

• Mobilt Wifi. Denna lilla bricka ger dig wifi i 
 husbilen. Man får 500MB data i Nya Zeeland 
 och 1GB data i Australien. För Kea kunder 
 är detta inkluderat i priset, för Britz och 
 Maui tillkommer en extra kostnad.
• Maui Winery Havens. Denna spännande 
 produkt innebär att man får tillgång till 
 en dedikerad parkeringsplats på utvalda 
 vingårdar i Australien och Nya Zeeland. 
 Priset inkluderar parkeringsplats över 
 natten på exklusiva vingårdar, en gourmet- 
 korg med lokala matvaror och en god flaska 
 vin. Gäller endast för Maui husbilar.

Tilläggsprodukter:

Här är ett urval av tilläggsprodukter som kan beställas tillsammans med husbilen mot en extra kostnad. 
Kontakta oss för priser. Produkterna måste förbokas så var ute i god tid om du önskar någon av dessa.

• Britz Bikes. Önskar ni att utforska 
 omgivningarna med cykel när ni parkerat 
 för dagen? Beställ cyklar med husbilen 
 så att man kan ta en cykeltur när det  
 passar under resan. Gäller endast för Britz 
 och på Nya Zeeland.
• Kea Nests. Detta är ett medlemskap som 
 ger tillgång till gratis parkeringsplats 
 utanför ett urval av verksamheter i 
 Australien och Nya Zeeland, som t.ex. ett 
 litet café, ett konstgalleri, en restaurang, 
 en gård, ett lokalt bryggeri osv. Ett bra sätt 
 att komma i kontakt med lokalbefolkningen 
 under resan. Gäller endast för Kea. 

Husbilarna från Kea är de bästa och mest lyxiga vi erbjuder, och  
modellerna har sängplatser för 2 till 6 personer. Priset på hyran är all- 
inclusive, dvs. att allt är förbetalt. Husbilarna är aldrig mer än ett år 
gamla och är utrustade med det allra bästa av finesser och tillbehör. 
Wifi är också inkluderat. Genom programmet Kea Concierge får man 
också extratjänster som gratis transport från flygplatsen till Keas 
utlämningsdepå och obegränsade byten av sängkläder.

Kea
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Nya Zeeland
Längre bort från Sverige än till Nya  
Zeeland är det inte möjligt att resa. I så 
fall är du på väg hem igen. Nya Zeeland 
är känt för att vara ett rent och natur-
skönt land med höga berg, forsande 
floder och djupa fjordar - inte så olikt 
Norge, kanske. Det är också ungefär lika 
stort som vårt västra grannland.
 Det som skiljer Nya Zeeland från 
Norge är bambu och vajande palmer, 
långa vita stränder, sprutande gejsrar och 
aktiva vulkaner. Maorierna kallar landet 
Aotearoa, som betyder ”landet under det 
långa vita molnet”. För inte så många år 
sedan var Nya Zeeland nästan avskuret 
från vår del av världen – ett exotiskt land 
på andra sidan av jordklotet.
 Klimatet är något bättre på Nordön 
och det beror på att den ligger närmare 
ekvatorn. Längst i norr är klimatet 
subtropiskt medan man längst söderut 
på Sydön har subarktiska förhållanden i 
bergen.  Oavsett så skiner solen mer på 
Nya Zeeland än här hemma och de bästa 
platserna har i genomsnitt 2400 sol- 
timmar om året.

Tio saker du måste uppleva:   
• Auckland, den största staden på Nya 
 Zeeland och en naturlig utgångspunkt 
 för ett besök i landet.
• Bay of Islands, en av de vackraste 
 skärgårdarna i landet och ett paradis 
 för seglare. 
• Rotorua, maoriernas huvudstad i ett 
 termiskt aktivt område där det bubblar, 
 puttrar och kokar från underjorden.
• Hawkes Bay, ett av de mest bördiga 
 områdena i landet med några av de 
 äldsta och bästa vingårdarna.
• Lake Taupo, landets största insjö, 
 full av fisk, i ett område med många 
 fina vandringsleder.

• Christchurch, en vacker stad med 
 välskötta parker, färgrika trädgårdar 
 och invånare som sägs vara mer  
 engelska än engelsmännen själva.
• Fiordland, den största nationalparken 
 på Nya Zealand med orörd natur som 
 ger en känsla av hur det såg ut här 
 innan människan kom hit.
• Marlborough Sounds, en magnet för 
 turister från hela världen och ett  
 populärt resmål för kiwierna själva.
• Queenstown, världens ”adrenalin- 
 huvudstad” med många möjligheter för 
 den som önskar en adrenalinkick.
• Otago, ett eldorado för ornitologer 
 och naturälskare med stora kolonier  
 av albatross, säl och pingviner.

Nya Zeeland Nya Zeeland

Medeltemperatur visas nedan

KLIMATTABELL NYA ZEELAND 

Avstånd i km

AVSTÅNDSTABELL 

NORTH ISLAND

Auckland

233 Rotorua

656 459 Wellington

SOUTH ISLAND

Christchurch

358 Dunedin

504 540 Franz Josef

561 204 502 Invercargill

742 384 632 272 Milford Sound

320 326 665 998 574 Mt. Cook

414 764 462 982 1081 632 Nelson

336 686 552 889 1080 553 110 Picton

475 297 345 185 297 268 809 808 Queenstown

644 248 504 156 121 446 966 966 185 Te Anau

Obs! Motorvägar användes för att beräkna avstånd mellan de större städerna.

 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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
Nederbörd 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 
Nederbörd 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 
Nederbörd mm 72 62 92 100 117 147 136 123 100 115 99 86
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North Island
Aktiva vulkaner, obebodda öar, en vild och 
vacker kustlinje, historia, maorikultur och 
moderna storstäder är något av det som 
toppar listan när du besöker Nordön på 
Nya Zeeland. Den största delen av  
Nya Zeelands befolkning bor på Nordön – 
först och främst för att storstaden  
Auckland finns här. Men också huvud- 
staden Wellington ligger på Nordön, 
längst i söder vid Cook-sundet som skiljer 
de båda öarna från varandra. Nordön är 
plattare och har större vulkanisk aktivitet 
än Sydön.

Auckland
Auckland är med sina 1,5 miljoner invånare 
Nya Zeelands största stad och en naturlig 
utgångspunkt för de flesta som besöker 
landet. Auckland kallas ”City of Sails” på 
grund av de många segelbåtarna som 
ligger i hamnen.

Rotorua
För många är Rotorua huvudattraktionen 
på Nya Zeeland. I och runt Rotorua kan 
du få en bra inblick i hur jorden ser ut  
inuti, med aktiva gejsrar och kokande  
källor. Rotorua är också ett kulturcentrum 
för maorierna och man bör inte missa en 
av deras traditionella shower.

Wellington
Wellington är Nya Zeelands huvudstad 
och ligger på sydspetsen av Nordön. 
Staden ligger vid en vacker hamn och är 
omgiven av låga grönbeklädda berg.  
Från utkikspunkten vid Mt. Victoria kan  
du se det mesta av staden.

Fem saker du måste uppleva:   
• Auckland, den största staden på  
 Nya Zeeland och en naturlig utgångs- 
 punkt för ett besök i landet.
• Bay of Islands, känt som en av de 
 vackraste skärgårdarna i landet och ett 
 paradis för seglare.
• Rotorua, maoriernas huvudstad i ett 
 termiskt aktivt område där det bubblar, 
 sjuder och kokar från underjorden.
• Hawkes Bay, ett av de mest bördiga 
 områdena i landet med några av de 
 äldsta och bästa vingårdarna.
• Lake Taupo, landets största insjö, som 
 är full av fisk, i ett område med många 
 fina vandringsleder.
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Auckland är inte bara en stad, det är även 
en region som är full av saker man kan se 
och göra. Föreställ dig en stadsmiljö med 
butiker, restauranger och kulturella  
aktiviteter, samtidigt som vackra stränder, 
vandringsleder och avkopplande öar 
finns endast en halvtimme bort. Staden 
har ett milt och solrikt klimat, kulturen 
är präglad av det polynesiska arvet och 
invånarna har en passion för framstående 
mat och vin. Att stanna några dagar här 
är en fin introduktion till allt som  
Nya Zeeland har att erbjuda.

Auckland

Sevärdheter och upplevelser:  
• Auckland Sky Tower – se staden från det 328 meter höga tornet som är Nya Zeelands 
 högsta.
• Kelly Tarlton’s Antarctic Encounter & Underwater World – kom nära hajar och pingviner.
• Waiheke Island – en halvtimme med färja från Auckland, ön med fina stränder  
 och vingårdar.
• Mount Eden – en slocknad vulkan med vacker utsikt över Auckland, och en fin plats  
 för en picknick.
• Gör en båttur i Aucklands hamn.

Denna guidade förmiddagstur med buss ger dig en bra introduktion till allt det som Auckland har 
att erbjuda. Korsa Harbour Bridge, besök Viaduct Harbour, Queen Street och Auckland Domain, 
som är stadens största park belägen på en 62 000 år gammal vulkan.

Prisklass:

Se områdena runt Auckland och smaka på några av världen mest erkända viner. En guidad 
busstur tar dig ut från Auckland och längs de svarta stränderna på västkusten. Du besöker tre 
vingårdar och får smaka på deras bästa viner. Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Få en fartfylld och annorlunda upplevelse på Waitemata Harbour, med en oslagbar utsikt mot 
Auckland, Auckland Harbour Bridge, vulkanen Hauraki Gulf och inte minst Auckland Sky Tower. 
Båten har en otrolig acceleration, fart och manövrering och garanterar en unik upplevelse som 
får pulsen att stiga.

Prisklass:

Dagsturer i Auckland med omnejd:

De vulkaniska och termiska områdena 
i och omkring Rotorua verkar som en 
magnet på både lokala och tillresande 
och har gjort så i flera hundra år. Gejsrar, 
ånga, kokande källor, bubblande lera 
och svaveldoft är vardagen. De många 
termiska områdena är fulla av gejsrar och 
ånga kommer upp från marken på flera 
ställen. Rotorua är också maoriernas 
huvudstad och är en mycket bra plats att 
uppleva deras traditioner och kultur som 
är bättre bevarade här än på någon annan 
plats på Nya Zeeland.

Rotorua

Sevärdheter och upplevelser: 
• Upplev maorikulturen - gå på en kvällsshow och ät en Hangi,  
 det traditionella sättet att laga mat på.
• Besök Wai-O-Tapu Wonderland - Upplev den geotermiska aktiviteten 
 under jorden och se de välkända Champagne Pools.
• Få upp pulsen – på en mountain bike, när du raftar nerför en 7 meter 
 högt vattenfall, eller när du ziplinar mellan trädtopparna.
• Koppla av med en hälsobringande spabehandling eller i ett naturligt 
 uppvärmt mineralbad.

Dagsturer i Rotorua och omnejd:

En halvdagsutflykt till Waimangu Volcanic Valley, vilken är världens yngsta geotermiska system. 
Gå genom några av Rotoruas mest spännande vulkaniska och geotermiska områden, samt  
besök Frying Pan Lake, världen största varmvattenskälla och Inferno Crater som ligger bredvid. 
En båttur på Lake Rotomahana tar dig med nära ångande klippor och sprutande varma källor. 
Området är ett skyddat naturreservat med många arter av infödda och exotiska fåglar.  
Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Denna kväll i Tamaki Maori Village ger en bra introduktion till maorikulturen. Delta i en välkomst-
ceremoni, innan det blir en traditionell sång- och dansuppvisning. Därefter serveras en Hangi-buffé, 
och man får se hur maten tillagas i 3 timmar under jorden bland varma stenar innan den tas upp 
och serveras. Kom ihåg kamera!

Prisklass:

Följ med på rafting i en spektakulär natur och actionfyllda vattenfall. Man får inte bara närkontakt 
med de våta elementen utan får också en inblick i den lokala vegetationen. Rangitaiki floden 
passar dig som aldrig provat rafting tidigare eller dig som önskar en fartfylld dag, medan Kaituna- 
floden har världens högsta kommersiella rafting-vattenfall på hela 7 meter. En upplevelse du 
aldrig glömmer!

Prisklass:

Jet Boat Tour

Auckland City Highlights

Wine Tour

Cultural Performance & Hangi

Rafting

Waimangu Experience

Nya Zeeland - North Island North Island - Nya Zeeland
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260 kilometer norr om Auckland på 
nordspetsen av Nordön finns de finaste 
och  mest inbjudande stränder du kan 
tänka dig. Östkusten har kuperad terräng 
och utanför ligger tusentals små öar. Bay 
of Islands är ett paradis för sportfiskare. 
Det är också en av landets viktigaste  
historiska platser. Det var här vid Waitangi 
som maorihövdingarna svor trofasthet 
till Drottning Victoria 1840. Paihia är 
centrum i Bay of Islands och med denna 
plats som utgångspunkt kan man resa 
längre norrut till den kända stranden 90 
Mile Beach och till Cape Reinga på Nya 
Zeelands nordspets.

Bay of Islands

Australienresor rekommenderar:

Gå ombord på katamaranen Dolpin Seeker i Paihia eller Russell. Håll utkik efter delfiner, valar och 
annat marint liv som ofta visar sig i området. Kaptenen navigerar båten genom den berömda  
”Hole in the Rock”, som är en klippformation genomborrat av ett stort hål. Det finns även tid för ett 
kortare stopp på ön Urupukapuka Island innan ni återvänder till fastlandet.

Prisklass:

Området runt Cathedral Cove är ett paradis för havskajak och har du aldrig prövat denna aktivitet 
tidigare är detta en bra plats att börja. Från stranden i Hahei paddlar man längs stränderna, 
öarna och kustlinjen med sina grottor till den berömda stranden Cathedral Cove, där det serveras 
cappuccino och varm choklad på stranden.

Prisklass:

Belägen längst i söder på Nordön hittar 
man Wellington som av Lonely Planet 
nyligen utsågs till ”den coolaste lilla  
huvudstaden i världen”. Staden är känd för 
sina byggnader och museer. Den nyaste 
attraktionen är landets nationalmuseum 
Te Papa, som betyder ”Vår plats”. Här 
får man en god inblick i Nya Zeelands 
historia och kultur. Mycket av Sagan om 
Ringen filmerna spelades in i området 
runt staden. Ta den historiska bergbanan 
upp till den botaniska trädgården för 
vackra omgivningar och utsikt. 

Wellington

Dagsturer i Wellington med omnejd:

En kort med informativ tur som tar dig med till de viktigaste attraktionerna i Wellington. Turen inklud-
erar bland annat parlamentet, Old St. Pauls Cathedral, den botaniska trädgården och utkikspunkten på 
Mt. Victoria. Peter Jacksons Weta Cave från Sagan om Ringen besöks på eftermiddagsturerna.

Prisklass:

Åt med buss och färja till Kapiti Island. Ön är hem för ett internationellt naturreservat, som 
beskyddar några av världen mest kända och utrotningshotade fåglar. Guiden tar er med på stigar 
längs med kusten och in i vegetationen bland sällsynta plantor och fåglar. Lunch är inkluderat.

Prisklass:

Kör ut från Wellington och in i det lantliga Nya Zeeland. Ni åker först genom Terawhiti Station som 
är en fullt operativ boskapsfarm, innan turen fortsätter till en stor väderkvarnspark. Därefter kör 
ni längs den ruffiga kustlinjen i söder där ni får möjlighet att se sälar i sin naturliga miljö.

Prisklass:

Napier ligger vid den sydöstra kusten på Nordön vid Hawkes Bay. Staden blev nästan jämnad med 
marken under ett våldsamt jordskalv 1931, men byggdes upp igen i Art Deco stil som var typisk 
för den perioden. Idag är Napier känd som världens Art Deco huvudstad. Området har mycket 
vacker natur och flera fina vingårdar. Golf, ridning, cykelturer, vinprovning och museibesök är 
några av aktiviteterna man kan ägna sig åt när man besöker Napier och det närliggande området.

Taupo är ett populärt rekreations- och semesterområde. Staden ligger vid Lake Taupo som är Nya 
Zeelands största sjö och som skapades vid ett av världens största vulkanutbrott.  Idag är vulkanen 
under sjön inaktiv men man ser fortfarande termisk aktivitet. Det är en av de bästa platserna för 
forellfiske i hela landet och den omkringliggande naturen är fantastisk. Här finns ett stort utbud av 
utflykter och aktiviteter man kan vara 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 och Hawkes Bay 

Coromandel halvön ligger ca 1,5 tim med 
bil från Auckland. Halvön är känd för sina 
kritvita stränder på östkusten och för sina 
många speciella träd, Pohutukawa Trees 
på västkusten. Med 400 km kustlinje, 
charmiga småstäder, vackra stränder 
och behagligt klimat är det ett område vi 
rekommenderar att man tillbringar några 
dagar i. Här kan du koppla av i vackra 
omgivningar eller vara med på aktiviteter 
som båtturer, havskajak, turer i regn- 
skogen eller lära  dig  mer om maoriernas 
historia och kultur

Coromandel Peninsula

Australienresor rekommenderar:
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South Island
Sydön är ganska olik Nordön. Hela ön 
delas på längden från norr till söder av 
the Southern Alps. Landskapet på den 
östra sidan av ön är platt, förhållandevis 
torrt och har lite skog, medan den västra 
sidan har stora skogar, insjöar, höga 
berg med glaciärer och djupa fjordar.  
Lokalbefolkningen är mycket vänliga och 
tillmötesgående.

Christchurch
Christchurch är den största staden på 
Sydön och är en naturlig utgångspunkt 
för en rundresa på denna natursköna 
ö. Staden kunde lika gärna ha legat i 
England med sina välskötta parker och 
prunkande trädgårdar. Det sägs att  
invånarna här är mer engelska än engels-
männen själva. Christchurch är också 
ett turistmål i sig själv och inte bara ett 
stopp på vägen till andra spännande 
resmål på Sydön. 

Fiordland
Om du vill få en känsla av den ursprungliga 
naturen på Nya Zeeland och hur det var 
här innan människorna kom hit bör du 
besöka Fiordland. Dessa skogs- och fjor-
dområden är så otillgängliga att man förr 
i tiden inte tycket det var värt besväret 
att  sätta upp bosättningar här.

När teknologin gjorde det möjligt hade 
man lyckligtvis ändrat synen på naturens 
värde och nu gör nya zeeländarna allt för 
att bevara dessa fantastiska områden. 
Fiordland är inte bara den största national- 
parken på Nya Zeeland – med sina över  
1 miljon hektar är den en av de största  
i världen.

Fem saker du måste uppleva:   
• Christchurch, en vacker stad med 
 välskötta parker och fina trädgårdar.
• Fiordland, den största nationalparken 
 på Nya Zeeland med orörd natur
• Marlborough Sounds, en magnet för 
 turister från hela världen och även ett 
 populärt resmål för kiwierna själva.
• Queenstown, världens ”adrenalin- 
 huvudstad” med oändliga möjligheter 
 för alla som söker lite extra spänning 
 och action.
• Otago, ett eldorado för ornitologer 
 och naturälskare med stora kolonier av 
 albatross, säl och pingviner.
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Christchurch är Nya Zeelands näst största 
stad, har 340 000 invånare och kallas 
för ”Garden City”. Den prisbelönta 
Christchurch Botanic Gardens har en av 
landets finaste samlingar av exotiska och 
lokala växter.
 Christchurch drabbades 2011 av ett 
stort jordskalv. Mycket av stadskärnan 
med sin neo-klassiska arkitektur blev 
förstörd, men stadens själ är fortfarande 
intakt och den driftiga lokalbefolkningen 
ger inte upp. Nya och innovativa butiker 
och företag dyker upp samtidigt som 
staden återuppbyggs. Det är fortfarande 
en vacker stad där man kan cykla längs 
floden, bo på bekväma hotell och äta på 
bra restauranger. Vi rekommenderar att 
du planerar in en dag eller två här innan 
du utforskar resten av Sydön. 

Christchurch

Sevärdheter och upplevelser:  
• Följ med på en guidad cykeltur och utforska Christchurch stad.
• Christchurch Botanic Gardens och Hagley Park.
• Re: START shopping area i och omkring Cashel Mall. Butikerna är byggda av containrar. 
 Detta innovativa projekt har en mix av klädbutiker, presentbutiker, caféer och mycket mer.
• Akaroa, halvön utanför Christchurch som en gång i tiden var en fransk koloni.  
 Här är gatunamnen franska, förstklassiga råvaror kommer direkt från havet och man kan 
 åka på en båttur för att se delfiner.

Få en introduktion till staden, den lokala maten och råvaror på denna halvdagstur på cykel. Turen 
besöker bland annat några av de bättre matställena i staden, ett lokalt bryggeri eller ett vinhus, 
och ni får smaka på söta godbitar och färsk juice. Ni får även serverat lunch på en restaurang som 
fokuserar på miljön.

Prisklass:

Besök de varma källorna i idylliska Hanmer Springs. Väl framme kan du koppla av i källornas 
varma vatten medan du har utsikt mot bergen. Lunch är inkluderat och du kan välja mellan 
aktiviteterna jetboating eller en terapeutisk massage.

Prisklass:

Kör norrut till den lilla staden Kaikoura där du följer med en båt ut på Stillahavet för att se  
delfiner och gigantiska kaskelottvalar. Väl tillbaka på land och efter lunch besöker ni en sälkoloni. 
På väg tillbaka till Christchurch görs ett stop på en vingård.

Prisklass:

Dagsturer i Christchurch med omnejd:

Whale Watch Tour

Christchurch Gourmet Bike Tours

Hanmer Springs Day Tour

Nelson är en stad längst uppe i norr på 
Sydön och här är man stolt över att vara 
den ort på Nya Zeeland som har flest 
solskenstimmar. Det är också utgångs- 
punkten för besök i nationalparken Abel 
Tasman som är ett mecka för natur- 
älskare. Parken har många vandrings-
turer av varierande längd, från en timme 
till flera dagar. Här är det också mycket 
populärt att paddla kajak längs med 
kusten och förbi de många stränderna. 
Andra aktiviteter i området är segling, 
fågelskådning och att simma med sälar. 
Möjligheterna är ändlösa i Abel Tasman!

Nelson & Abel Tasman 
National Park

Australienresor rekommenderar:

Detta är en guidad kajaktur som kombinerar något av det bästa Abel Tasman National Park kan 
erbjuda. En katamaran tar dig till Torrent Bay som är en fantastisk plats för kajakpaddling. Efter en 
kort introduktion är det tid att bege sig ut på vattnet i de stabila dubbelkajakerna för att uppleva 
vackra stränder, grottor, småöar och floder i området. Här finns ett rikt djurliv som till exempel 
sjöfåglar, pingvinger och sälar. Total tid i kajaken är ca 2,5 timmar och lunch är inkluderat.

Prisklass:

Beaches, Bays & Seals

Nya Zeeland är ett mecka för vandring och Great Walks har 
samlat 9 av de bästa rutterna landet kan erbjuda. Great Walks 
är enkla att följa och är bra utmärkta. De flesta tycker om att 
gå turerna på egen hand, men det finns även möjlighet att hyra 
en guide. Turerna är spridda över hela Nya Zeeland, något som 
betyder att man alltid har en möjlighet för vandring oavsett var 
i landet man befinner sig. Kontakta oss för mer information 
om du önskar uppleva den fantastiska naturen på Nya Zeeland 
till fots.

Great Walks på New Zealand

Regionen Marlborough ligger på toppen av Sydön och är Nya 
Zeelands största vinregion. Deras Souvignon Blanc är känd i hela 
världen och bara det är en bra anledning för ett stopp. Området 
har många soltimmar under året och kan erbjuda varierade 
upplevelser året om. Marlborough har mer än 40 vingårdar och 
vi rekommenderar att ni är med på en guidad vintur i buss eller 
på cykel. Marlborough Sounds är området längst i norr på Sydön 
som består av öar, halvöar och fjordar. Området är ett känt 
friluftsområde med natursköna vandringsleder och för de aktiva 
kan man hyra kajak, fiska, dyka och simma med delfiner.

Marlborough 
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Medan glaciärer världen runt drar sig tillbaka fortsätter Franz 
Josef och Fox Glacier att röra sig ner mot havsnivån genom den 
tempererade regnskogen vid Tasmanhavet. Den låga belägen-
heten gör att glaciärerna är bland de lättaste att besöka i 
världen. De två glaciärerna blir matade av alpina glaciärer på 
runt 2600 m.ö.h. som får cirka 30 meter snö om året. Isen glider 
ner i den plattare flodbädden nedanför, där den fortfarande är 
300 meter tjock. Professionella guider tar med dig på glaciärs-
vandring och om du vill ta dig upp till toppen av glaciären kan du 
göra det med flyg eller helikopter.

Franz Josef Glacier & Fox Glacier

Australienresor rekommenderar:

Upplev det orörda och obeskrivligt vackra landskapet som finns på Nya Zeeland och få en upp-
levelse du sent vill glömma. Följ med på en helikoptertur över detta magiska landskap! Turen tar 
dig över den frodiga subtropiska regnskogen i Westland National Park och över de två mest kända 
glaciärerna på Nya Zeeland. Helikoptern landar i snön uppe på glaciären så att man får en 
enastående möjlighet att fotografera denna vackra plats från den bästa möjliga vinkeln. 
Turens varaktighet är ca 30 minuter.

Prisklass:

Franz Josef & Fox Glacier helikoptertur

Stewart Island är Nya Zeelands tredje största ön. Den ligger  
30 minuter söder om Sydön. En timme med färja från Bluff eller 
20 minuter med flyg från Invercargill. Det mesta av ön ligger  
innanför Rakiura National park som gör det till ett paradis för 
flora och fauna. Täta, skogsbeklädda åsar går ända ner till kust- 
linjen och himlen har ofta fantastiska färger vid soluppgången 
och solnedgången. Detta har gett upphov till maoriernas namn 
på ön, Rakiura, som betyder ”land av en glödande himmel”.  
Med Nya Zeelands största bestånd av inhemska fåglar är Stewart 
Island ett paradis för fågelentusiaster. Stewart Island har  
ett litet samhälle, Oban, som har ca 400 invånare. Samhället har 
en livsmedelsbutik, ett lite museum, hantverksbutiker, caféer  
och restauranger.

Stewart Island

Australienresor rekommenderar:

Ulva’s Guided Walks är ett av de ursprungliga utflyktsföretagen som erbjuder guidade fågelturer på 
Steward Island. Företaget startades av Ulva Goodwille, som är en släkting till de första maorierna 
på Stewart Island. Hon och hennes team av lokala guider är kunniga och kan svara på mycket 
om denna speciella ö. På denna halvdagstur får man se sällsynta och utrotningshotade fåglar och 
växter på nära håll, bl.a. utsökta orkidéer och ett mycket kärvänligt fågelliv som kommer ända 
fram till din kameralins.

Prisklass:

Ulva Island Bird Sanctuary

Fiordland National Park inkluderar Milford, 
Dusky och Doubtful Sound och är en av de 
mest dramatiska och vackraste platserna 
på Nya Zeeland. Upplev regionen till fots, 
från vattnet eller från luften. Områden 
har formats av glaciärer över hundra-
tusentals år och resultatet är äventyrligt.
 Milford Sound beskrevs av Rudyard 
Kipling som världens åttonde underverk 
och om du tar en flygtur över området 
kommer du att förstå varför. Bergväggarna 
reser sig rätt upp från fjordens mörka 
vatten, bergstopparna är så höga som 
1000 meter. När det regnar i Milford 
Sound, något det gör ganska ofta, mång-
dubblas vattenmängden i vattenfallen 
och resultatet är spektakulärt.
 Fiordland är verkligen platsen för 
vandringar. Tre av Nya Zeelands ” Great 

Fiordland

Walks” finns i detta område där Milford 
Track utan tvivel är Nya Zeelands mest 
berömda. Den startar i Te Anau och på en 
sträcka av 53 km passerar man fantastisk 
natur med berg, insjöar och enorma dalar 
ända fram till Sutherland Falls, som är 
det högsta vattenfallet på Nya Zeeland.

Denna heldagstur med buss från Queenstown tar dig med längs Lake Wakatipu till Te Anau och 
så vidare till Milford Sound. Du reser genom ett växlande och spektakulärt landskap. Väl framme 
i Milford Sound fortsätter turen ombord på en båt som tar dig längs hela fjorden ut till havet. 
Naturguider följer med på turen och de berättar om områdets historia, flora och fauna. Möjlig- 
heterna är stora för att se sälar, delfiner och pingviner. Total längd på turen är ca 13 timmar.

Prisklass:

Dagsturer i Queenstown med omnejd:

Milford Sound Day Tour

Queenstown är en av de mest populära 
platserna att besöka på Nya Zeeland 
och om du kommer hit förstår du varför. 
Omgiven av majestätiska berg, floder och 
den kristallklara insjön Wakatipu, är staden 
världsberömd för sin natur, vänliga 
befolkning, golfbanor, vingårdar, alpina 
anläggningar och ett utbud av frilufts-
aktiviteter man inte har sett maken till 
någon annanstans i världen. I Queens-
town kan man utmana sina egna gränser 
– eller helt enkelt koppla av och njuta av 
omgivningarna. Valet är ditt.

Queenstown

Känn adrenalinet pumpa när piloten drar på full gas med jetbåten. Detta är en otrolig upplevelse! 
Båten kör in bland lodräta bergssidor och gör skarpa svängar innan piloten plötsligt gör en 360 
graders sväng. Emellanåt stannar han båten för att peka ut och berätta om intressanta platsen 
längs med floden.

Prisklass:

Shotover Jet Boat Ride
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Resenärens namn
Det är viktigt att namnen på resplanen stämmer över-
ens med namnen i resenärens pass. Det gäller särskilt 
för flygbiljetter och eventuella visum. Om namnen är 
felstavade kan du bli avvisad vid incheckningen till 
flyget. Kontakta omedelbart din resekonsult vid ev. 
stavfel eller felaktiga namn. Obs! Att det i många fall 
är omöjligt att ändra namn på flygbiljetten. Australien- 
resor är inte ansvariga för eventuella oöverens- 
stämmelser.

Handpenning
Vid beställning av resa betalas en handpenning på 
10 % av ordervärdet eller minimum 2000 per person.  
Observera att vid specialpriser måste oftast hela flyg-
priset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska 
vara betald senast 7 dagar efter det att beställningen 
är gjord.

Restbelopp
Restbeloppet ska normalt betalas 30 dagar före avresa 
(avvikelser kan förekomma). Vid beställning av resa 
mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans 
belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse 
av beställningen. Om restbeloppet inte betalas 30 
dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen  
förloras. 

Skatter och avgifter
Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter 
och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan 
ändras fram till dess att flygbiljetten skrivs ut. För 
att undvika en ev. höjning av priset kan man välja att 
betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall 
måste alla eventuella prishöjningar från flygbolagen 
som tillkommer efter bokningstillfället att inkrävas 
från resenären innan biljetten är slutbetald.

Biljett och resplan
8-10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. 
Vouchers for hotell och liknande skickas antingen 

penningen. Australienresor erbjuder förmånliga för-
säkringar. Efter avresa från Sverige sker ingen åter-
betalning av ev. hotell och andra arrangemang som 
bokas om eller avbokas under resans gång.

Prisändringar
Inträffar kostnadsökningar efter det att avtalet bli-
vit bindande för båda parter får Australienresor höja 
priset för resan med ett belopp som motsvarar kost-
nadsökningen om dessa beror på: ändrade transport-
kostnader inkl bränsleavgifter, skatter, tullar, avgifter 
samt valutakurser. Ändringar får göras fram till 20 
dagar före avresa.

Inställd resa
Resan kan ställas inpå grund av omständigheter 
som Australienresor eller dess leverantörer inte kan 
förutse eller har något kontroll över. Skulle så ske 
återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte 
ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass och visum
Resenären är själv ansvarig för att ta med pass och 
visum på resan. Passet måste vara giltigt under hela 
resan, men vi råder våra kunder att ha pass som är 
giltiga minst 6 månader efter hemkomst. Vissa länder 
i Asien kräver att passet är giltigt i minst 6 månader 
efter avresa från det aktuella landet.

Det krävs visum för att besöka Australien. Australien-
resor ordnar 3 månaders turistvisum till sina kunder. 
Svenska medborgare behöver inte visum för att besöka 
Nya Zeeland, då ett 3 månaders turistvisum ges vid 
ankomsten. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland 
krävs giltig returbiljett.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs  
elektroniskt läsbara pass och ett godkänt inresetill-
stånd eller visum. Ansökan om inresetillstånd – ett 
s.k. ESTA ska göras senast 72 tim innan avresa och är 
kundens ansvar, mer info www.usemb.se.  Kontrollera 
alltid om rutten går via USA då det inte alltid framgår 
av resplanen.

Brister som framkommer under resan
Om det finns grund för klagomål eller om man kan 
påvisa brister under resan, ska detta påpekas till  
leverantören på plats (ex hotell, utflyktsföretag osv.) 
så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas.  
Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta  
påpekas skriftligen för Australienresor. Kunden ska i 
sådana fall ta med en underskrift från leverantören på 
att problemet/bristen är påtalad, för att Australien- 
resor ska kunna ta upp problemet med leverantören 
i efterhand.

Skulle en tvist uppstå mellan resenären och Austra-
lienresor och ärendet går vidare till Allmänna Rekla-
mationsnämnden – www.arn.se -, så följer Australien-
resor naturligtvis  nämndens beslut.

Resegaranti
I enlighet med resegarantilagen har Australien- 
resor som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos 
Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av 
enbart flygbiljett.

Förbehåll
Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, 
webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som 
kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också 
mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris och 
andra faktorer som Australienresor inte råder över, 
kan dessa prisändringar belastas kunden.

Bagage
Hur mycket bagage man som resenärer kan ta med på 
resan beror på vilket flygbolag du reser med. För information 
se flygbolagets hemsida eller om du har en flygbokning, 
www.checkmytrip.com

Bonuskort
De flesta flygbolag har idag ett bonusprogram. Alla frågor 
om regler, när man kan få poäng etc besvaras av flygbolagen, 
då detta är ett avtal mellan resenären och flygbolaget.

El
Australien och Nya Zeeland använder trepunktskontakter 
(240 V). En adapter behövs och bör köpas före avresa.

Internationellt körkort
Australien och Nya Zeeland har vänstertrafik. Vid hyra av 
bil/husbil behövs ett internationellt körkort. Det kan be-
ställas hos Motormännen. Se www.motormannen.se

Mobiltelefon
Australien är ett mycket stort land så utanför storstäderna 
är det vanligt att mobilträckning saknas helt. På Nya 
Zeeland är mobiltäckningen begränsad i vissa områden. 

Kontrollera med din mobiloperatör vilken täckning som 
finns i Australien och Nya Zeeland. Ska du använda din 
telefon mycket på din resa kan det löna sig att köpa ett 
lokalt SIM-kort.

Måltider på flygresan
Det finns möjlighet att beställa specialmat (vegetarisk, 
glutenfri, diabetiker, barnmat) för din flygresa utan extra 
kostnad. Det är viktigt att vi får information om detta så 
tidigt som möjligt.

Reseförsäkring
Att bli sjuk eller råka ut för en olyckshändelse utomlands 
är dyrt. Vi rekommenderar att ni tecknar en reseförsäkring 
som komplement till er hemförsäkring och ev. kortförsäk-
ringar. Vi samarbetar med Europeiska ERV som är expert 
på reseförsäkringar och har skandinavisktalande personal 
på sin alarmcentral och på kontoret i Australien.

Sittplats
En del flygbolag godkänner att man reserverar en sittplats 
ombord. Hos vissa är denna service gratis och hos andra 
gör man det online mot ett tillägg.

Tull bestämmelser
Australien och Nya Zeeland har stränga tull- och karan-
tänsregler. Allt bagage genomlyses vid inresa. Matvaror 
och föremål av obehandlat trävirke, skinn, naturmaterial 
och liknande måste deklareras vid inresa och godkännas 
av inspektörerna. Mer information: www.dalff.gov.au, www.
customs.gov.au samt www.customs.govt.nz

Vaccinationer
Ingen obligatorisk vaccination behövs för att besöka Aus-
tralien och Nya Zeeland, men hör med din läkare eller 
vaccinationscentral vad som gäller för dig. Du kan dricka 
kranvattnet i de stora städerna och i övriga landet, fråga 
lokalbefolkningen.

Pass- och visum
Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad 
som gäller ifråga om visum och pass för de länder du  
kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan  
krävas visum även vid mellanlandningar. Australienresor 
utfärdar ett elektroniskt turistvisum till Australien för sina 
resenärer. Svenska medborgare behöver inte visum till  
Nya Zeeland för vistelse upp till 3 månader. Information 
om visum behövs till andra destinationer som besökt på 
resan finns på www.visumservice.se

Praktisk info och tips

Informasjon

ut med biljetterna eller väntar på er i receptionen 
på ert första hotell i Australien eller Nya Zeeland. 
Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att  
orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar 
det som beställts.

Bokningsavgift
Australienresor tar ut en bokningsavgift på 500 kr/
person. I vissa fall kan en reservationsavgift från våra 
leverantörer tillkomma.

Ändringar
Varje ändring i reseavtalet som företas av resenären 
före avresa tas en ändringsavgift på 500 kr/produkt 
ut. Vid ändringar av t.ex destinationer eller namn till- 
kommer en avgift på 1500 kr per ändring. Utöver 
detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma. 
Vid avbokning gäller andra regler, se nedan.
 
Avbeställning
Om inte annat framgår av orderbekräftelsen gäller 
följande regler: (för vissa flygbiljetter och arrange-
mang gäller andra regler)

1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa 
 ska resenären erlägga anmälningsavgiften i 
 avbokningskostnad plus eventuella avgifter från 
 våra leverantörer.
2. Vid avbeställning 30 dagar och fram till 14 dagar 
 före avresa erläggs 20 % av resans pris plus 
 eventuella avgifter från våra leverantörer.
3. Vid avbeställning 13 dagar och fram till 8 dagar 
 före avresa erläggs erläggs 50 % plus eventuella  
 avgifter från våra leverantörer.
4. Vid avbeställning mindre än 8 dagar före avresa
 erläggs 100% av resans pris i avbokningskostnad. 

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbes-
tällningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut  
sjukdom eller dödsfall i familjen. Obs! Avbeställnings- 
skyddet måste betalas tillsammans med hand- 

Särskilda resevillkor och information Anteckningar



Läs mer på vår hemsida
www.australienresor.se

Australienresor
Telefon: 08-676 97 90 // Vasagatan 15-17, 6 tr, 111 20 Stockholm

www.australienresor.se
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