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Australia er ikke bare å anse som et land i verden, men et helt kontinent! Det å se Australia er 

nærmest en livsoppgave, og for å kunne si at man virkelig har sett Australia, er det nok behov for 

flere måneder til å reise rundt og besøke dette enorme landet, og i alle fall mye lengre tid enn vi 

har til disposisjon! 
 

Og Australia har svært mye å by på, både når det gjelder historie, kultur, natur, dyreliv, kjente 

attraksjoner og mye annet. Også her har vi vært nødt til å velge ut noen høydepunkter, selv om vi 

gjerne skulle hatt med mer. Likevel tror vi at vi har inkludert noen av de viktigste delene av det 

Australia har å tilby de besøkende. 
 

Australia har jo den siste tiden vært et spesielt «hett» reisemål, men gjenstridige og omfattende 

branner som har lagt store områder i aske. Skogbranner er ikke helt unikt i Australia, men 

omfanget har vært ekstremt. På det nåværende tidspunkt er brannene heldigvis slokket, og med 

en vinter innen vi kommer på besøk, vil nok de fleste områdene være tilbake til det normale, selv 

om noen justeringer i programmet har vært nødvendige. 

 

 
 

Vi har i dette tilfellet valgt å konsentrere turen om følgende byer (med omland); Sydney, Cairns, 

Melbourne og Perth. Dette er både med tanke på de mange attraksjoner og severdigheter som 

befinner seg i disse områdene, og for å ha litt tid på hvert sted, og slippe å skifte hotell annenhver 

dag… Med tanke på den relativt lange reisen, har vi valgt å legge inn et stopp i Bangkok på veien 

til Australia, mens hjemturen går mest mulig direkte (bare med mellomlanding og flybytte i 

Bangkok). 
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CAIRNS 

Cairns City is the heart of Tropical North Queensland and 

is the primary gateway to Northern Australia. Cairns is a 

modern, sophisticated city, it is an ideal base to explore the 

wider Tropical North Queensland region with front door 

access to World Heritage listed Reef, Rainforest and 

Outback. A focal point for the city is the Cairns Esplanade. 

Almost two kilometres of landscaped parkland fringes a 

busy thoroughfare and restaurant strip on one side, and a 

natural harbour inlet on the other.  
 

The Cairns City Council recently completed a major 

redevelopment of the Esplanade with a large recreation 

area on the foreshore that can be used by local residents 

and tourists alike. The parkland features an outdoor 

amphitheatre, a large sandy swimming lagoon, picnic 

areas, shops and restaurants, a Great Barrier Reef Cruise 

departure terminal, walking tracks and children's 

playgrounds. 

 

 

SYDNEY 

Sydney is the oldest, largest and (some say) most beautiful 

city in Australia and is memorable for far more than its 

famous landmarks. Created around one of the world's most 

dazzling harbours, there's no doubt that the Sydney 

Harbour Bridge and Opera House deserve their dues. Enjoy 

its legendary beauty, its laid-back outdoor lifestyle and 

icons such as the Sydney Opera House, the graceful span 

of the Harbour Bridge and the golden sands of Bondi.  

MELBOURNE 

Melbourne is the capital city of Victoria, set around the 

shores of Port Phillip Bay. The city itself, boasts a lively 

and cosmopolitan pulse, and is world famous for its 

cuisine, arts and sporting events. Melbourne sits on the 

northern banks of the Yarra River, approximately five 

kilometres from the bay. 
 

PERTH 

Perth's is situated on the banks of the beautiful Swan River 

and the nearby hectares of natural bushland in Kings 

Park make for a city centred on the great outdoors. 
 

But there's more to the west coast capital than great 

sunshine and a sparkling river. A new cosmopolitan 

perspective and economic growth has given Perth city a 

cultural confidence which is making its mark on the city 

skyline and on other aspects of urban life. 
 

  

OM BYER 
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Transport 

På de internasjonale strekningene flyr vi med Thai Airways, og innenlands i Australia benytter vi 

Qantas. Vi har egen buss for transfers og utflukter (i hovedsak), mens annen lokal transport på 

utfluktene er beskrevet i programmet. 
 

Måltider 

En del måltider er inkludert i pakken, slik det fremgår av programmet, mens andre er på 

egenhånd, og lokalguidene og hotellet vil alltid kunne forslå egnede alternativer. Drikke er 

normalt ikke inkludert, men med enkelte unntak. 
 

Overnatting 

Vi benytter ikke luksushoteller på turen (bl.a. av prismessige hensyn), men derimot gode 

mellomklassehoteller (kategorisert som 4 stjerners) med sentral beliggenhet. 

 

 
 

.  

DOUBLETREE BY HILTON CAIRNS 

The Double Tree by Hilton Cairns is located on the Cairns Esplanade, 

only a 5-minute walk from the shopping, entertainment and the business 

centre of Cairns. Featuring 237 comfortably appointed guestrooms, 

Double Tree by Hilton Cairns reflects the ambience of the tropics with 

views overlooking the Coral Sea and rainforest clad mountains. The 

Atrium is designed to represent a mini rainforest surrounded by tropical 

plants, rock pools and Barramundi fish. The hotel also features a Lobby 

Bar, bottle shop, swimming pool, heated spa, large sundeck, fitness 

centre, 24-hour room service, wireless and high-speed internet access, 

free undercover parking and Sirocco Restaurant. 

 

 

MERCURE SYDNEY 

Mercure Sydney is located within walking distance of The Capitol 

Theatre, Darling Harbour, Chinatown and the Sydney Entertainment 

Centre. Sydney's Central train station is conveniently located adjacent 

to the hotel. Guest rooms feature flat screen LCD televisions, 

broadband internet and 24 hour room service. Onsite restaurant plus a 

sports and lounge bar. For leisure there is a 24 hour indoor swimming 

pool, gymnasium and sauna located on the rooftop. 

 

 

RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE 

Rendezvous Grand Hotel Melbourne is one of Australia's Grand Hotels 

centrally located in the very heart of the city. Built in 1913 as the 

Travelers Club, this heritage-listed building oozes character and charm. 

It has been meticulously restored to its former splendor. As soon as you 

walk in the door you will see the stunning renovations - the lobby blends 

the old with the new and only enhances the original features with style 

 

MERCURE PERTH 

Mercure Perth is conveniently located in the heart of Perth city, with the 

major shopping, entertainment and nightlife areas all close by. The 

hotel features 239 well-appointed rooms, along with a great restaurant, 

a cafe, bar, heated rooftop swimming pool, spa and gym. Business 

guests are well catered for at Mercure Perth with a number of modern 

meeting rooms available, accommodating up to 350 delegates. 

 

 

  

HOTELLER 

https://www.rendezvoushotels.com/hotel/melbourne
https://www.mercuresydney.com.au/accommodation_viewItem_601-en.html?scroll=true
https://mercureperth.com.au/
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/queensland/doubletree-by-hilton-hotel-cairns-CNSDCDI/index.html
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FORELØPIG PROGRAM 
 

Programmet inneholder en beskrivelse av de viktigste elementene, men ytterligere detaljer vil 

komme etter hvert. Imidlertid bør det gi et rimelig godt bilde av hva vi kan oppleve på turen, selv 

om det fortsatt må tas forbehold om justeringer og mindre endringer i programmet. 

 

Torsdag 19. november: 

Avgang med Thai Airways fra Oslo kl. 13.30. 

 

 

Fredag 20. november: 

Ankomst Bangkok tidlig på morgenen. 

Vi blir hentet av buss og guide på flyplassen og tatt med på en sightseeing i Bangkok. Her inngår 

noen av de sentrale severdighetene denne mangfoldige byen kan by på. 

Lunch underveis eller ved ankomst hotellet. 

Ettermiddagen og kvelden til egen disposisjon, og middag på egenhånd. 

 

 
 

Lørdag 21. november: 

Frokost på hotellet og formiddagen på egenhånd. 

Utsjekking fra hotellet og transfer til flyplassen rett etter lunch. 

Thai Airways videre til Australia, med avgang kl. 17.50 lokal tid. 

 

 

  

  

BANGKOK 
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Søndag 22. november: 

Ankomst Sydney på morgenen. 

Vi møtes på flyplassen av buss og guide. 
 

Siden vi har hatt et «hvilestopp» i Bangkok, og rommene uansett ikke er klare for innsjekking, 

starter vi på en liten sightseeing i Sydney. Via noen av forstedene, kommer vi til Stillehavskysten, 

der vi vandrer litt ved klippene, besøker Bondi Beach og ser på den flotte utsikten. Så kjører vi til 

havnen og går om bord for et lite Sydney Harbour cruise med innlagt 

lunch om bord, med et rikt utvalg av lokale og internasjonale retter. 

Mens vi nyter maten, kan vi samtidig få et godt inntrykk av Sydney 

Harbour og se noen av byens største severdigheter fra sjøsiden. 
 

Etter lunch blir det omvisning i det berømte Sydney Opera House 

(det vil bli en del trapper å gå på denne omvisningen, slik at noen 

av kaloriene fra lunchen får ben å gå på). 
 

Innsjekking på hotellet: Hotel Mercure Sydney 

Litt tid til avkobling eller til å gjøre seg kjent i nærområdet. 

Felles middag på hotellet. 

 

 

Mandag 23. november: 

Frokost på hotellet. 

Denne dagen er helt og holdent til egen disposisjon, og vi bistår gjerne med forslag til aktiviteter. 

Noen vil kanskje ta en tur i havneområdet, utforske Harbour Bridge, se på shoppingmulighetene, 

bade på Bondi Beach eller helt andre aktiviteter. Sydney har også et yrende uteliv, med mange 

muligheter for både mat, drikke og underholdning, inkludert steder med levende musikk. 

 

Tirsdag 24. november: 

Frokost på hotellet. 

Denne dagen krysser vi den berømte Harbour Bridge på vei til en heldagsutflukt i de like berømte 

Blue Mountains. Vi følger hovedveien til Katoomba, som er sentrum i Blue Mountains området. 
 

I dette området finnes det en rekke spennende opplevelser og 

inntrykk!  Det som kalles Scenic World kan besøkes om bord på 

et tog som kalles Scenic Train, og som går på en av de bratteste 

togstrekningene som finnes, inne i regnskogen. Skyway er et 

annet transportmiddel som gir deg god oversikt. I dette området 

kan vi nyte både frodig vegetasjon og dyreliv, og det finnes lange 

strekninger med gangveier i form av trebroer for å utforske 

regnskogen. 
 

Lunch blir inntatt på en hyggelig kafe i området. 

 

Ved Echo Point har vi flott utsikt over fjellformasjonen Three Sisters, Jamison Valley, Mt. Solitary i 

det fjerne, festningsruiner og Katoomba Falls. Her stifter vi også bekjentskap med noen av 

legendene knyttet til Australias urbefolkning.Turen fortsetter så til Featherdale Wildlife Park. Her 

får vi sjansen for å stifte bekjentskap med kenguruer og andre dyrearter som stort sett bare finnes 

i Australia. Vil du ha et bilde sammen med en Koala, finnes muligheten her.  
 

Retur til Sydney på ettermiddagen, med kvelden til egen disposisjon. 

 

 

  

AUSTRALIA 
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Onsdag 25. november: 

Frokost på hotellet. 

Litt tidlig avreise for dagens spennende utflukt på det som kalles Wilderness & Aboriginal Explorer 

Tour, og som tar det meste av dagen. Vi besøker Ku-ring-gai Chase National Park for å oppleve 

den flotte naturen og rester etter aboriginal-kulturen (altså fra urbefolkningen i Australia). 

 

Første stopp er West Head, et utsiktspunkt der vi bl.a. kan 

skue utover Tasmania-havet og andre ting det er verdt å få 

med seg. Så stopper vi ved ett av de viktigste stedene for 

kunst fra aboriginal-kulturen i from av steinarbeider. Dette 

området har en stor konsentrasjon av minnesmerker fra 

urbefolkningen og deres kultur. 
 

Så går turen videre til Akuna Bay Marina, der vi går om bord 

i en båt som tar oss på et cruise på vannveiene i parken, der 

vi får se flere interessante steder knyttet til historie og kultur, og får forklaringer på bakgrunnen for 

disse. På ettermiddagen returnerer vi til Sydney, og resten av dagen og kvelden er til egen 

disposisjon. Etter to dager ute i naturen, kan det sikkert være greit å slappe av litt, også med tanke 

på tidlig avreise dagen etter. 

 

 

Torsdag 26. november: 

Tidlig frokost og utsjekking fra hotellet. 

Transfer til flyplassen og avgang med Qantas til Cairns kl. 09.00. 
 

Ved ankomst Cairns, blir vi møtt av vår lokale guide, som tar oss med på en sightseeingtur i Cairns 

og området rundt, slik at vi skal bli litt kjent med tanke på hva som finnes der. 
 

Deretter blir det innsjekking på hotellet:  
 

Double Tree By Hilton. Det blir også litt tid på egenhånd for 

å slappe av (etter en tidlig start på dagen) eller rusle litt 

rundt i nærområdet. På ettermiddagen går vi i samlet tropp 

til Cairns Aquarium, som ligger like ved hotellet. Her kan vi 

oppleve alle de ulike artene som lever i disse farvannene, 

hvorav mange ikke finnes på våre breddegrader. Her blir 

det mange muligheter for spennende, marine opplevelser. 
 

Besøker blant fisker og andre sjødyr etterfølges av en 

annen marin opplevelse, i form av middag på Dundee´s Restaurant. Resten av kvelden disponerer 

dere som dere vil.  

 

Fredag 27. november: 

Frokost på hotellet. 

Denne dagen er helt og holdent til egen disposisjon, og kan benyttes til å slappe av eller å utforske 

Cairns med tanke på by-opplevelser og andre elementer som ikke inngår i fellesprogrammet. 
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Lørdag 28. november: 

Frokost på hotellet. 

Denne dagen er vi klare for en heldagstur til Kuranda. 

Vi blir sluppet av ved Freshwater Station, der vi går om bord i Kuranda Scenic Train. Her kan du 

bare nyte reisen gjennom regnskogen, med 15 tuneller laget med håndkraft, og med utsikt til 

spektakulære fossefall og andre naturbaserte attraksjoner. Ved ankomst til Kuranda, blir det også 

litt tid til utforskning på egenhånd, muligens med et besøk i 

landsbyen eller på det lokale markedet. 
 

Lunch blir inntatt på Frogs Restaurant  

(om det er frosk på menyen vites ikke) 
 

På ettermiddagen inntar vi Skyrail Rainforest Cableway, som tar 

oss med gjennom og over regnskogen, med fantastisk utsikt 

over skogsområdet, men også mer fjerntliggende områder. 

Retur til hotellet på ettermiddagen, med resten av kvelden til egen disposisjon. 

 

 

Søndag 29. november: 

Frokost på hotellet. 

Dette er dagen for å oppleve Great Barrier Reef, med Reef Magic Cruises. 
 

Vi tilbringer noen timer i den komfortable båten, som tar 

oss til området ved revene, som er en kjent del av 

Asutralias natur- og turistprodukt. Om bord kan du 

slappe av i solen (vær forsiktig, den er ganske sterk), 

høre på mannskapets presentasjoner av området, delta 

i ulike aktiviteter etc.. Det er muligheter for bading, 

snorkling, eller studier av det marine livet i båter med 

glassbunn. 
 

Morning and afternoon tea serveres om bord, i tillegg til buffetlunch. På ettermiddagen fraktes vi 

tilbake til hotellet, og resten av dagen og kvelden er til egen disposisjon.  

 

Mandag 30. november: 

Frokost på hotellet. 

Utsjekking fra hotellet og transfer til flyplassen for avgang med Qantas til Melbourne kl. 12.55. 

 

Vi blir møtt av en lokal representant og kjører direkte til 

hotellet for innsjekking.Vi bor på: Rendezvous Melbourne. 
 

Så blir det en enkel middag på hotellet. 
 

Deretter tar vi turen over elven til Eureka Tower og Eureka 

Sky Deck, med byens desidert beste utsikt. Beliggende 

ved den sørlige bredden av Yara-elven, får vi en unik utsikt 

over byen og området.  
 

Utsiktsplattformen stenger kl. 22, men innen den tid, har de fleste nok fått med seg det viktigste.  
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Tirsdag 1. desember: 

Frokost på hotellet. 

Så er vi kommet frem til nok et høydepunkt, en heldags opplevelses- og vintur til Yarra Valley. Vi 

kjører gjennom Melbournes østlige forsteder på vei til Yarra Valley. På veien gjør vi et stopp ved 

et «Chocolaterie», med muligheter både for prøvesmaking og litt innkjøp for de som liker det søte.  
 

I tide for lunch, ankommer vi den første vingården, De Bortoli 

Winery, som har et stort spekter av viner i sin portefølje, og 

som eies av familien med samme navn fra 1987.  
 

Etter lunchen fortsetter ferden med stopp ved vingårdene 

Rochford Winery og Oakridge Wines. 
 

På veien tilbake til Melbourne, kjører vi igjennom et 

spennende og frodig landskap, og vi gjør et stopp i 

landsbyen Olinda, der stedets hager og landskap for øvrig reflekterer de spesielle klimaet, der det 

faktisk kan komme litt snø enkelte ganger på vinterstid (som er vår sommertid). Vel tilbake i 

Melbourne er kvelden til egen disposisjon. 

 

 

Onsdag 2. desember: 

Frokost på hotellet. 

Denne dagen omfatter en heldags utflukt langs den kjente Great Ocean Road. Dette er en helt 

spesiell og karakteristisk kystlinje, med mange små og 

hyggelige kystlandsbyer underveis. Vi gjør fotostopp og 

andre nødvendige opphold etter behov. 
 

Dagens lunch inntas på Apollo Bay Hotel. 
 

På veien tilbake mot Melbourne, passerer vi bl.a. Port 

Campbell National Park, med mange legender om 

skipsvrak fra forlis i dette området. Det blir også stopp 

for å beundre den berømte fjellformasjonen 12 

Apostles, og det blir tid til å vandre litt rundt i landsbyen Port Campbell. Denne kvelden kommer 

vi tilbake til hotellet ganske sent. 

 

 

Torsdag 3. desember: 

Frokost på hotellet. 

Denne dagen er til egen disposisjon for å utforske alt storbyen Melbourne har å by på.  

På kvelden tar vi turen over elven og samles til en felles, uformell middag på La Camera.  

Deretter blir det selvsagt anledning til å utforske byens natteliv, for de som ønsker dette.  
 

Fredag 4. desember: 

Frokost på hotellet. 

Utsjekking ra hotellet og transfer til flyplassen for avgang med Qantas til Perth kl. 13.05. 

Ved ankomst Perth, blir vi møtt av vår lokale guide og tatt med på en kort sightseeingtur i byen, 

før innsjekking på hotellet.  

 

Hotellet er: Mercure Perth. 

Tid til å slappe av litt eller gjøre seg kjent i nærområdet. 
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På kvelden blir vi hentet og tatt med til Barrack 

St Jetty, der vi går om bord i en båt som tar 

oss med på et kveldscruise på Swan River. 

Dette er et «dinner cruise», der vi blir plassert 

ved våre bord og kan nyte mat og drikke, 

samtidig som vi kan oppleve det interessante 

Swan River området og se lysene fra Perth på 

kveldstid. Middagen serveres i form av en 

rikholdig buffet, og drikke inngår.  
 

Vi kommer tilbake til Barrack St Jetty ganske sent på kvelden, og legger da opp til en liten kveldstur 

for å forbrenne noen av kaloriene fra middagen, siden hotellet er i gangavstand. 

 

Lørdag 5. desember: 

Frokost på hotellet. 

Denne morgenen blir vi hentet for å ta båt til den unike Rottnest Island, der vi skal tilbringe det 

meste av dagen. Slapp av og opplev denne øya, som bare er 11 x 4 kilometer, og som kan 

utforskes på ulike måter, til fots eller på sykkel. Selvsagt er det også muligheter for bading og 

snorkling, og bare nyte den australske naturen og det lokale klimaet. 
 

Lunch blir servert på Karma Rottnest. 
 

På ettermiddagen returnerer båten til fastlandet, og resten av ettermiddagen og kvelden er til egen 

disposisjon. Kanskje dette er kvelden for noen opplevelser av utelivet i Perth? 

 

Søndag 6. desember: 

Frokost på hotellet. 

Denne siste hele dagen i Perth og Australia er til egen disposisjon, for å rekke alt du hittil ikke har 

fått med deg, elle for å gjøre noen siste innkjøp før hjemreisen.  
 

Imidlertid blir det selvsagt en felles «avskjedsmiddag» denne kvelden, som vil foregå på hotellet. 

 

Mandag 7. desember: 

Frokost på hotellet. 

Formiddagen på egenhånd før avskjeden med Australia for denne gang. 

Utsjekking fra hotellet og transfer til flyplassen rett etter lunch.  

Avgang med Thai Airways til Bangkok og videre til Oslo kl.  16.30. 

 

Tirsdag 8. desember: 

Ankomst Oslo tidlig på morgenen. 

 

 

Praktisk informasjon 
Se UDs reiseinformasjon. Andre detaljer følger senere.  
 

 

 

Mer informasjon 

Ta kontakt med Arne på tlf. 911 98 290 og e-post arne@asbconsult.no  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_australia/id2415524/
mailto:arne@asbconsult.no

