Krydstogt

New Zealand og Australien
Med dansk rejseleder

13 dages
krydstogt
og 7 dage i
Australien

verden er vidunderlig
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Krydstogt

New Zealand og Australien
22 dage med dansk rejseleder

Til vands og til lands
En rejse til den anden side af jordkloden er måske en, man kun tager en enkelt gang i sit liv. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt
at få så meget som muligt med, og det er præcis, hvad denne rejse kan tilbyde. Den kombinerer nemlig et 13 dages krydstogt
til New Zealand og Australien med en uges rundrejse på land i Australien. Måske afskrækkes man af de store afstande, men vi
sejler de store afstande om natten og flyver indenrigs i Australien - derfor har denne rejse kun få rejsedage, samtidig med at
den er fyldt til bristepunktet med oplevelser.
Vi flyver til Auckland, New Zealand, hvor vi tager en overnatning og lidt sightseeing, inden vi installerer os på det dejlige skib,
Celebrity Solstice, og begynder vores krydstogt. Det bringer os til Bay of Islands og Tauranga på Nordøen, hvor vi oplever
spændende maorikultur og spektakulær natur med boblende mudderpøle og spruttende gejsere, og til Akaroa (Christchurch),
Dunedin og den eventyrlige Fiordland National Park på Sydøen. På vores sejlads gennem Dusky, Doubtful og Milford Sound har
vi første parket til irgrønne, stejle klipper, florlette vandfald og måske springende delfiner og søvnige sæler.
Derefter stikker vi over Det Tasmaske Hav til Sydney – kærlighed ved første blik for de fleste. Her bliver vi i to dage og udforsker bl.a.
Jørn Utzons Operahus, en af denne verdens mest markante og smukkeste bygninger, og griller vores egen frokost ”Aussie-style”.
Vi sejler videre til Melbourne, hvor krydstogtet slutter, og vores rundrejse på land begynder. Efter at have oplevet byens højdepunkter flyver vi til det centrale Australien, hvor vi nyder synet af Ayers Rock og introduceres til aboriginernes levevis og spændende
mytologi. Vi tager på vandring i den spektakulære røde natur, som er enestående i denne verden.
Herfra flyver vi til Cairns i det nordøstlige Australien, hvor vi skal på oplevelse i Kurandaregnskoven og på en sejltur ud til
The Great Barrier Reef, verdens største koralrev, der angiveligt kan ses fra månen, men som bliver mindre og mindre år for år.
De 13 dage på skibet har vi helpension – og gratis drikkepakke hvis man bor i udvendig eller balkonkahyt – og vi rejser i små
grupper med 15-24 deltagere. Alle udflugter før og efter krydstogtet er inkluderet, og herudover tilbyder vi en udflugtspakke
med seks private udflugter undervejs på krydstogtet, hvor rejselederen gør os klogere. Tilkøber man ikke denne pakke, er det
naturligvis muligt at gå i land på egen hånd eller købe udflugter fra skibets omfattende program.
Vi ønsker jer rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Afrejse fra Danmark. Afgang fra Københavns Lufthavn med
Singapore Airlines om formiddagen.

Dag 2.

Ankomst til Auckland. Vi ankommer til Auckland, City og Sails,
om aftenen og kører direkte til hotellet for at hvile ud efter rejsen.

Dag 3.

Auckland og ombord på skibet. Vi udforsker Auckland, inden vi
går ombord på Celebrity Solstice. Der er afgang om aftenen.

Dag 4.

Bay of Islands. Vi sejler ind i New Zealands tropiske paradis, hvor
delfinerne springer og sejlbåde fra hele verden ligger for svaj.
Ved tilkøb af udflugtspakken: Vi udforsker Puketiskoven og Waitangi
Treaty Grounds, nationens vugge, hvor maorierne sluttede fred med
englænderne.

Dag 5.

Dag 6.

1 nat Auckland, New Zealand
12 nætter krydstogt, Celebrity Solstice
1 nat Melbourne, Australien
2 nætter Ayers Rock - 3 nætter Cairns, Australien
Cairns
(Great Barrier Reef)

AUSTRALIEN
Ayers Rock

Tauranga. Ved tilkøb af udflugtspakken: På udkig efter spruttende
gejsere og boblende mudderpøle i Rotoruas spektakulære natur.

Bay of Island
Sydney
Auckland

På havet. Vi har nok hver især fundet vores yndlingskrog på skibet,
hvor vi slapper af, mens vi bevæger os mod nye horisonter.

Dag 7.

Akaroa (Christchurch). Ved tilkøb af udflugtspakken: Vi kører
tværs over Banks Peninsula for at besøge Sydøens største by,
Christchurch.

Dag 8.

Dunedin. Ved tilkøb af udflugtspakken: Besøg ved et af naturens
egne kunstværker, de kuglerunde sten, Moreaki Boulders. Også tid
i hyggelige Dunedin.

Dag 9.

Fiordland National Park. Sejlads i de berømte og vanvittigt
smukke fjorde, Dusky, Doubtful og Milford Sound med stejle
klipper, regnskov, vandfald og springende delfiner.

Tauranga

Rotorua
Melbourne

NEW ZEALAND
Christchurch
Milford
Akaroa
Doubtful
Dusky
Fiordland
Dunedin
National Park

Dag 10-11. På havet mod Australien. Tid til afslapning i dejlige rammer.
Dag 12. Sydney. Ved tilkøb af udflugtspakken: Guidet besøg i Jørn Utzons
Operahus og køretur gennem centrum og Chinatown og videre til
Bondi Beach med udsigt til seje surfere. Frokost i The Rocks, hvor
vi spiser BBQ-frokost.
Dag 13. Sydney. Ved tilkøb af udflugtspakken: En gåtur i Darling Harbour
og herefter tid på egen hånd i skønne Sydney – kærlighed ved
første blik.
Dag 14. På havet. Sidste chance for at nyde en dag på havet.
Dag 15. Melbourne, farvel til skibet. Vi ser byens højdepunkter, bl.a.
St. Paul’s Cathedral, Federation Square og Eureka Skydeck 300
meter oppe. Kørende frokost ombord på den berømte Colonial
Tramcar og herefter tjek-ind på hotellet.
Dag 16. Melbourne – Ayers Rock. Vi flyver ind til det centrale Australien,
det røde centrum, for at indlogere os på et dejligt hotel.
Dag 17. Ayers Rock. En solopgang over den røde sten glemmer man aldrig.
Vi tager på den berømte malavandring ved Ayers Rock og hører
om spændende aboriginerkultur og -mytologi. Også vandring ved
The Olgas (Kata Tjuta). Mulighed for Sound of Silence-middag om
aftenen.
Dag 18. Ayers Rock – Cairns. Med fly hele vejen ud til Cairns på østkysten
og indlogering på dejligt hotel på havnefronten.

		Hvorfor vælge
		denne rejse?

Dag 19. Cairns. En fuld dag i den grønne, frodige regnskov med Kuranda
Scenic Railway med bl.a. 7,5 km gondoltur over trækronerne.

•

Dag 20. Cairns. Med katamaran ud til revet, hvor vi får mulighed for at
snorkle i det klare vand og se forunderlige fisk og koraller. Vi har
fem timer ved revet - oplev det, inden det er for sent!
Dag 21. Cairns, hjemrejse. Hjemrejsen begynder med stop i Singapore.

•
•
•

13 dages krydstogt kombineret med en rejse
over land, en "once-in-a-lifetime" rejse
New Zealands fabelagtige natur og spændende
maorikultur, inkl. sejlads i Milford Sound
Australiens største seværdigheder,
inkl. Great Barrier Reef, Ayers Rock og Sydney
Små grupper 15-24 deltagere

Dag 22. Ankomst til Danmark

3

BAY OF ISLAND
Skibet ligger i Bay of Islands, der består af hele
144 grønne øer, og det er noget af et paradis med
skønne strande og masser af aktiviteter til feriefolket. Her kommer man for at dykke og snorkle, og for
at spotte delfiner og andre havdyr.
Bugten er også udgangspunkt for historiske oplevelser samt oplevelser i maoriernes spændende kultur.
Ved Waigtangi Treaty Grounds hører vi således
historien om, hvordan de engelske nybyggerne og
maorierne sluttede fred og skabte New Zealand som
nation, og vi ser eksempler på maoriernes traditionelle dans.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Der er afrejse fra Københavns Lufthavn sidst
på formiddagen – først til Singapore og derfra
til Auckland, New Zealand. Det er en lang tur,
men der er masser af film og underholdning
på skærmene, og alle måltider er naturligvis
inkluderet. Forhåbentlig får vi også noget
søvn på begge flyrejser.

Dag 4. Bay of Island, privat udflugt
med natur og spændende maorihistorie
Tidligt om morgenen sejler vi ind i den smukke
Bay of Islands, Nordøens subtropiske, rekreative paradis, som består af 144 grønne øer. I
det krystalklare vand boltrer både pingviner,
sæler og delfiner sig hjemmevant, og sejl- og
motorbåde tøffer rundt i de smukke omgivelser.

Dag 2. Ankomst til Auckland, New Zealand
Vi ankommer til Auckland i løbet af aftenen,
og her modtages vi af vores rejseleder. Vi
kører direkte til hotellet for at hvile ud efter
den lange rejse og være klar til eventyr.

Skibet lægger til i Waitangi, hvor
vi kommer på land via tenderbåde. Vi skal på vores første private udflugt (kræver tilkøb af
udflugtspakken), og første punkt
på vores dagsorden er en skovtur. Vi kører til Puketi-skoven,
hvor nogle af de berømte og
endemiske kauritræer står.

Dag 3. Auckland, byens højdepunkter
og ombord på Celebrity Solstice
Auckland, også kendt som City of Sails, er
New Zealands største by med ca. 1,5 mio.
indbyggere. Vi kører ud for at opleve byen,
og vi skal bl.a. se, hvordan det gamle havneområde i dag er et yderst mondænt og
spændende kvarter. Vi lægger også vejen
forbi byens skønne kunstmuseum Auckland
Art Gallery, der ligger klods op ad Albert
Park, som er en del af det originale område
omkring Aucklands gamle universitet.
Endelig skal vi højt til vejrs i Sky Tower, der
med sine 328 meter siges at være det højeste
tårn på den sydlige halvkugle. Fra toppen
kan vi nyde udsigten over byen, og herefter
kører vi til skibet for at tjekke ind, og vi kan
formentlig nå en sen frokost ombord. Der er
afgang mod nye horisonter kl. 18.

New Zealands oprindelige befolkning, maorierne,
dyrker stadig deres stolte traditioner.

Næste stop er ved Waitangi Treaty Grounds,
New Zealands vigtigste historiske sted, som også
kaldes nationens vugge. Det var her, traktaten
mellem maorierne og englænderne blev underskrevet i 1840, og en lokal guide vil sammen
med vores rejseleder fortælle historien, mens
vi nyder det smukke område og kigger indenfor i museet. Udflugten slutter med en opvisning af maoriernes danse og
forskellige andre traditioner.

Næste stop er ved
Waitangi Treaty
Grounds, New
Zealands vigtigste
historiske sted

En gang dækkede træerne, der er
nogle af verdens største, det meste af området nord for Auckland, men i dag er der kun
ganske få tilbage. De er i sagens natur fredet
- og ganske overvældende.
Efter besøget i skoven får vi lidt til den søde
tand, når vi besøger en chokoladefabrik, og
herefter kører vi til Kerikeri Basin, hvor maorierne bød engelske missionærer velkommen
i 1819. Maorierne lod dem etablere en mission, og to af husene fra dengang står her
stadig: Kemp House, hvor en af missionærerne boede, og Stone House, der fungerede
som pakhus og butik. Der er mulighed for at
spise frokost (for egen regning) i denne lille by.

Vi skal være ombord på
Celebrity Solstice igen sidst
på eftermiddagen, hvor der
er afgang mod Tauranga.

Dag 5. Tauranga, privat
udflugt til Rotorua
Vi er nået til Tauranga, en af
Nordøens større havnebyer,
og her skal vi på endnu en udflugt i udflugtspakken,
som er et tilkøb til rejsen. Den byder på en spændende dag i Rotorua - en by med 70.000 indbyggere, hvoraf ca. 35% er af maoriafstamning.
Byen ligger i et termisk område, så rundt
omkring ser vi, hvordan det sprutter op fra
undergrunden. Vi lægger bl.a. vejen forbi landets største gejser Pohutu. Den ligger i områdets kendte maoricenter, Whakarewarewa, og
her fortæller de lokale maorier lidt om deres
oprindelige kultur og kunsthåndværk.
Næste punkt på programmet er et besøg i
Rainbow Springs Nature Park, hvor vi skal lære

New Zealands natur er forunderlig! Vi skal bl.a. opleve den termiske aktivitet ved Rotorua.
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lidt om New Zealands unikke fugle- og dyreliv.
Vi møder bl.a. den truede kiwi, landets nationalfugl der ikke kan flyve.

hovedrestauranten, hvor vi har fast bord hver
aften, og hvor maden er inkluderet i rejsens
pris, er der lækre specialrestauranter, hvor
man mod betaling af et ekstra gebyr kan
vælge fra spændende a la carte-menuer. Celebrity Solstice har således
både en fransk, en italiensk og en asiatisk specialrestaurant.

Vi går ombord i en gondolbane, der fører os op
til en dejlig restaurant, hvor vi
spiser frokost, mens vi nyder
en forrygende flot udsigt
ud over Rotorua og søen af
samme navn. Herefter tager
Man vænner sig hurtigt til
vi gondolen ned igen, og på
Vi nyder en forlivet til søs, og der foregår
vej tilbage til skibet passerer
rygende flot udsigt
altid et eller andet. Om
vi forbi Government House &
ud over Rotorua og
aftenen får man leveret en
Gardens samt Maketu, hvor
søen af samme navn
avis i sin kahyt, der fortælNew Zealands første danske
ler om næste dags arranindvandrere slog sig ned.
gementer – det er en god ide at holde sig oriVi er tilbage på skibet igen sidst på eftermidda- enteret via denne kanal. Rejselederen samler i
øvrigt gruppen flere gange i løbet af krydstogtet
gen og kan se frem til endnu en dejlig middag.
til foredrag om særlige emner.
Dag 6. På havet
Der går en hel dag på havet, mens vi sejler fra Dag 7. Akaroa, privat udflugt
Nordøen til Sydøen, og vi har således god tid til Christchurch
til at komme rundt i alle kroge af skibet. Her Celebrity Solstice lægger til ud for Akaroa
findes indendørs og udendørs swimmingpool på østkysten, som i sin tid blev grundlagt
og masser af steder, hvor man kan slå sig ned af franskmænd, så det vrimler med franske
i dækstole, hvad enten man ønsker at blive gadenavne, selvom stort set ingen taler fransk
her i dag.
underholdt eller at sidde i en stille krog.
Der er teatersal, en spa, fitnesscenter, hyggelige barer med livemusik og cafeer. Udover

Den næste af vores udflugter, som kræver tilkøb af udflugtspakken, løber af stablen i dag,

når vi besøger Christchurch, New Zealands
3. største og Sydøens største by. Den 84 km
lange rute går tværs over Banks Peninsula, en
halvø kendt for sin spektakulære natur skabt
af vulkansk aktivitet. Vi stopper et par steder
for at strække benene og nyde de flotte vyer.
I Christchurch tager vi på byrundtur og hører
bl.a. om de voldsomme jordskælv, der har ramt
byen. Vi skal således opleve både gamle og nye
spændende bygninger, byens berømte botaniske have, det flotte kunstmuseum og bymuseet.
Frokosten på udflugten er på egen regning.
Der bliver også tid til et par timer på egen hånd
i byens centrum, inden vi kører retur til Akaroa,
hvorfra vi sejler videre sydpå først på aftenen.
Dag 8. Dunedin, privat udflugt til
bl.a. andet Moeraki Boulders
I løbet af natten er vi sejlet yderligere sydpå
til Port Chalmers uden for Dunedin. Vi tager
straks afsted på en privat udflugt, som er en
del af den pakke, der kan tilkøbes rejsen. Vi
kører nordpå til Moeraki Boulders på Koekohe
Beach, hvor vi skal se et af naturens egne
kunstværker, de smukke kuglerunde sten,
som er formet af vind og vejr gennem millioner af år.
Maorierne har dog en anden udlægning af
stenenes oprindelse – ifølge legenden er det

Krydstogtet er med Celebrity Solstice, et dejligt 4+-stjernet skib med masser af faciliteter, herunder indendørs og udendørs pool. Vælg mellem indvendig, udvendig
eller balkonkahyt. Sidstnævnte krævet, at man graver lidt dybere i lommerne, men så bor man også rigtigt godt!
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forsteninger af forskellige ting, der faldt ud
af en kæntret kano, som spiller en stor rolle i
maoriernes mytologi.
Vi tager de obligatoriske fotos og går en
tur på stranden, inden vi kører tilbage til
Dunedin, den smukt beliggende, kuperede
universitetsby med ca. 120.000 indbyggere.
Vi kommer bl.a. forbi Baldwin Street - en af
verdens stejleste gader – og vi venter gerne,
hvis nogen har mod på at løbe op til toppen!
Dunedin blev grundlagt i 1848 af skotske indvandrere og har fortsat mange flotte bygninger fra dengang, så dem skal vi selvfølgelig se
lidt nærmere på i byens centrum.

12 år for europæiske håndværkere at fuldføre
den elegante og overdådige indretning.
Efter et kort besøg på slottet og den omkringliggende have, kører vi retur til Port Chalmers,
hvorfra skibet sejler sidst på eftermiddagen.
Dag 9. Fiordland National Park,
sejlads i UNESCO-verdensarv
Dagens sejlads bliver uforglemmelig. Om morgenen sejler vi ind til den spektakulære Fiordland National Park, der ligger i det nederste
sydvestlige hjørne af Sydøen. Parken er en
af de mest populære turistdestinationer i
New Zealand, og forfatteren Rudyard Kipling
beskrev i sin tid fjorden som
verdens 8. vidunder. At opleve
dette hjørne af New Zealand fra
søsiden er et af krydstogtets
absolutte naturhøjdepunkter.

Vi besøger den smukke have
Queen's Gardens og Settler's
Museum. Der bliver tid til at
spise frokost (for egen regning) på en af de mange
Med et areal på
Nationalparken er takket være
caféer i hjertet af byen
12.000 km2 er
sine stejle bjerge, dybe fjorde og
omkring den berømte plads,
Fiordland den
u-formede dale så enestående,
The Octagon. Ud for Dunedin
største af New
at den er på UNESCOs liste over
ligger halvøen Otago, der
Zealands 14
verdens naturarv. Med et areal
byder på flot natur og også
nationalparker
på 12.000 km2 er Fiordland
New Zealands eneste slot,
den største af New Zealands 14
Larnach Castle, hvor vi hører
den tragiske historie om bygherren William nationalparker, og den kan på sin vis minde om
Larnach, der lod stedet opføre i 1871. Det de smukke fjorde i Norge, omend flora og fauna
tog tre år at bygge selve slottet, men det tog er anderledes her på den sydlige halvkugle.

Vi sejler med vores eget skib ind i den eventyrligt smukke Fiordland National Park, som er UNESCO
verdensarv.

Vi skal i løbet af dagen opleve tre af de mest
berømte af parkens 14 fjorde, som pudsigt
nok alle sammen hedder "sounds". Dette er
dog misvisende, idet de alle er fjorde. Den
første er Dusky Sound, og herefter er det
Doubtful Sound, som er den dybeste med
hele 421 meter ned til bunden. Her er så stille
og så smukt, at man må knibe sig i armen.
Den sidste fjord er måske den mest berømte,
nemlig Milford Sound, hvis enestående natur
vil få de fleste til at tabe mælet.
Dag 10-11. På havet på vej mod Australien
Det tager os to dage at krydse Det Tasmanske
Hav. Dermed har vi god tid til at nyde livet
ombord, prøve nye restauranter, se en forestilling i teatret, gå til dans med officererne
– eller hvad der nu foregår af spas og løjer.
Vores egen rejseleder vil også indkalde til
foredrag, hvor vi kan høre mere om de spændende oplevelser, der venter os, når vi kommer
til Australien.
Dag 12. Sydney, privat udflugt til bl.a.
Operahuset, The Rocks og Bondi Beach
Vi er nået frem til et af rejsens absolutte højdepunkter, to dage i Sydney. Skibet ligger i
naturhavnen, og vi kommer i land via tenderbåde, når vi tager vi på vores private udflugt,
hvor vi skal opleve så meget som muligt af

Stejle irgrønne klipper rejser sig dramatisk fra vandet op
mod himlen, og vandfald falder blidt ud over kanten.
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SYDNEY
Sydney er med sine små 5 mio.
indbyggere Australiens største by
og landets finanscentrum. Den
ligger smukt ved naturhavnen
Port Jackson med skønne badestrande inden for rækkevidde og
er kendt for sin kosmopolitiske
og afslappede atmosfære og for
sin mangfoldighed på den kulinariske front.
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byen. Vi begynder med det bedste - ikke kun
set med danske øjne – nemlig det fantastiske
Sydney Opera House tegnet af den danske
arkitekt, Jørn Utzon.

Vi går en tur i The Rocks, Sydneys ældste
bydel med de gamle pubber, yndige restaurerede huse og maleriske butikker, og vi spiser frokost på en BBQ-restaurant, hvor vi skal
arbejde lidt for føden, idet vi selv skal stege
vores kød på grillen og hente friske salater i
baren – en ægte Aussie-oplevelse.

En guide vil vise os rundt og fortælle om
husets dramatiske tilblivelse. Utzon vandt
arkitektkonkurrencen om tegHerefter kører vi genninger og ideer til et operanem byens spraglede
hus i 1957, og byggeriet blev
shoppingområde
og
påbegyndt to år senere. Utzon
Chinatown og videre til
forlod dog projektet i 1966
Mrs. Macquarie's Chair,
efter uoverensstemmelser med
Vi går en tur i The
hvorfra man har en
statens politikere, og da huset
Rocks, Sydneys ældste
uovertruffen udsigt over
blev indviet i 1973 var det med
bydel med de gamle
havnen og kan fotograet andet indre, end det, Jørn
pubber, yndige restau- fere både Operahuset
Utzon havde forestillet sig. Det
rerede huse og maleog Sydney Harbour
ydre er dog helt og holdent
riske butikker
Bridge – et andet af
Jørn Utzons værk, og det regbyens vartegn, der også
nes for at være et af 1900-talkaldes The Coathanger (bøjlen). Vi passerer
lets mesterværker.
St. Mary's Cathedral og Kings Cross, sidstI 1999 lagde man stridighederne bag sig, og i nævnte er Sydneys underholdningscentrum,
2007 oplevede Jørn Utzon den meget sjældne hvad nattelivet angår.
ære, at hans bygningsværk blev optaget på
UNESCOs verdensarvliste, mens han var i live. Herefter bevæger vi os ud i forstæderne og
stopper ved den berømte Bondi Beach på StilHer afholdes årligt omkring 1500 forestil- lehavskysten, som er et surferparadis uden
linger af forskellig art. Efterfølgende har lige. Bølgerne er kæmpestore og surferne
Jørn Utzons søn, Jan Utzon, været involve- frygtløse - et sjovt sted at hænge ud.
ret i renoveringer af dele af huset, og disse
ombygninger foretages efter Jørn Utzons teg- Vi er tilbage på skibet sidst på eftermiddagen
ninger og anvisninger, som han udfærdigede og har aftenen til rådighed. Skibet bliver liggende i Sydney natten over.
før sin død i 2008.

Dag 13. Sydney, en gåtur på
Darling Harbour og tid på egen hånd
Sydney er for manges vedkommende kærlighed ved første blik, og i dag har vi en hel dag
til at pleje denne kærlighed.
Vi tager igen i land via tenderbåde for at gå en
tur på den sprudlende Darling Harbour, som er
spækket med shoppingarkader, restauranter
og cafeer. Efter en orienterende gåtur (en del
af udflugtspakken) kan man gøre, som man
har lyst. Måske vil man besøge byens flotte
akvarium, eller måske tager man færgen fra
Circular Quay ud til Manly Beach for at opleve
noget forstadsidyl.
De aktive har måske lyst til at prøve byens
berømte Bridge Climb, hvor man krydser stålkonstruktionen på Sydney Harbour Bridge –
her må man ikke lide af højdeskræk (vi anbefaler, at man booker denne tur på nettet i forvejen). Bemærk, at en eventuel frokost i land
er for egen regning.
Dag 14. På havet
Vi tager afsked med Sydney og begiver os ud
på havet en sidste gang. Dermed er det sidste
chance for at nyde skibets faciliteter, inden vi
er fremme i Melbourne og skifter livet til søs
ud med en rundrejse på land i Australien.
Dag 15. Melbourne, bytur
med frokost på Colonial Tram Car
Vi tager afsked med Celebrity Solstice i dag,

I Sydney ligger skibet for anker i bugten, og vi kommer ind til kajen via tenderbåde. Vi bliver en ekstra nat i byen og har god tid til at opleve højdepunkterne.
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og vores eventyr på land begynder med en rance, som er en hyldest til australiere, der er
udflugt til Melbournes seværdigheder. Byen faldet i allieret tjeneste i 1. og 2. Verdenskrig
er måske mest kendt for sine fine parker samt i fredsbevarende aktioner i nyere tid.
og haver, brede boulevarder og historiske
bygninger. Her bor mere end 4
Efter denne tur rundt i
mio. mennesker, og det er såleMelbournes centrum har vi
des Australiens næststørste by.
formentlig oparbejdet en
Det er også Australiens kultupæn appetit, og den stiller
relle hovedstad og hjemsted for
vi på meget charmerende
nogle af de største sportsbegivis, når vi går ombord på
Vi kigger indenfor
venheder, bl.a. et Formel 1 løb
byens berømte Colonial
i Captain Cooks’
og Australia Open i tennis.
Tramcar Restaurant.

stor sten) men den blottede top af en geologisk formation, der når flere kilometer ned i
undergrunden - en formation, som har været
600 millioner år undervejs.

ældste
Vi kører bl.a. ad Bourke Street
1755
og de smukke Collins Street
med de mange fine butikker. Vi
ser St. Paul’s Cathedral, rådhuset og Federation Square, der er omkranset af restauranter og barer.

Frokosten serveres i historiske, smukt istandsatte
sporvogne, som kører roligt
gennem Melbournes gader, mens vi indtager
en veltilberedt 3-retters menu med tilhørende
gode vine fra de australske marker.

Hele området, der samlet er på 1.325 km² og
hedder Uluru-Kata Tjuta National Park, blev i
1985 givet tilbage til de lokale anangu-aboriginere og administreres af dem med hjælp fra
den australske regering. Parken er naturligvis
på UNESCOs verdensarvliste.

Byens universitet og parlamentsbygning ligger også på vores rute, inden vi går en tur
i byens spektakulære botaniske have, der er
internationalt anerkendt som et af verdens
fineste eksempler på victoriansk havekunst.
Haven blev etableret i 1846, og dens første
direktør var statsbotaniker Ferdinand von
Müller, som var af dansk afstamning.

Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved
vores hotel, hvor vi skal tilbringe en enkelt
nat, inden vi fortsætter til Australiens røde
centrum.

Vi indlogeres dejligt og tæt på seværdighederne og har resten af dagen fri.

Cottage, Australiens
bygning fra

Vi kigger indenfor i Captain Cooks’ Cottage,
Australiens ældste bygning fra 1755, og tager
helt til tops i Eureka Tower, hvor vi på 88.
etage, omkring 300 meter oppe, har en fantastisk udsigt over byen og Port Philip Bay.
Sidste stop inden frokost er ved byens store
krigsmindesmærke, The Shrine of Remembe-

Dag 16. Melbourne – Ayers Rock
Rejsen går nu videre med fly til det centrale
Australien – ud til Ayers Rock, eller Uluru, som
er det aborigine navn, der bruges i dag.
Det er en gigantisk klippe bestående af
arkose (en art sandsten), den er ca. 3,6 km
lang, 1,9 km bred og rejser sig 348 meter
over den omgivende slette. Nyere geologiske undersøgelser har vist, at Ayers Rock/
Uluru ikke, som før antaget, er en monolit (en

Melbourne er Australiens kulturelle centrum og fyldt til bristepunktet med kunstgallerier og museer.
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Ayers Rock/Uluru er et helligt sted for aboriginerne, og i nogle af de huler, som vind og
vejr har gravet ud ved klippens fod, ses gamle
udsmykninger af rituel karakter. Klippeformationen The Olgas, som vi også skal besøge,
hedder nu Kata Tjuta og er en samling af mindre klipper 32 km vest for Uluru.

Dag 17. Ayers Rock, solopgang over
det fantastiske landskab
Vi står tidligt op for at opleve solopgang over
Ayers Rock - en oplevelse, der med garanti vil
lagre sig på nethinden. Efterhånden som solen
stiger på himlen skifter farverne i en hel palet
af gule, røde og lilla nuancer. Oplevelsen giver
os en god appetit, og efter solopgangen kører
vi tilbage til hotellet for at spise morgenmad.
Det næste, der venter os, er en klassisk vandretur ved foden af Ayers Rock, malavandringen som følger i fodsporene af hare-wallaby-

Frokost i Melbourne indtages i denne charmerende
sporvogn, mens vi kører rundt i byens gader.

AYERS ROCK
Ayers Rocks aborigine navn er Uluru, og det navn bruges
også om klippen i dag. Det er en gigantisk klippe bestående
af arkose (en art sandsten), den er ca. 3,6 km lang, 1,9 km
bred og rejser sig 348 meter over den omgivende slette.
Nyere geologiske undersøgelser har vist, at Ayers Rock/Uluru
ikke, som før antaget, er en monolit (en stor sten) men den
blottede top af en geologisk formation, der når flere kilometer
ned i undergrunden - en formation, som har været 600 millioner år undervejs.
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DEN AUSTRALSKE REGNSKOV
Vi tilbringer en hel dag i den frodige regnskov ved Cairns, som er noget af verdens
ældste skov. Vi kører med Kuranda Scenic
Rail, går om bord på en army duck, der
skiftevis sejler og kører os gennem junglen, og svæver med gondol over trækronerne. Det grønne brydes af fugle, sommerfugle og blomster i stærke farver.

Vi besøger bl.a. Kuranda Forrest Market
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folket. Undervejs hører vi om dette folk og
de ceremonier, som de udførte på stedet. Vi
ser også eksempler på gamle hulemalerier på
klippevæggen.
Vi spiser frokost i Ininti Café, som er en del
af the Aboriginal Culture Centre, og efter
frokost kører vi mod områdets anden store
seværdighed, The Olgas, eller Kata Tjuta,
som for øvrigt betyder "mange hoveder". The
Olgas/Kata Tjuta består af 36 klippehoveder
i samme fascinerende rødbrune farve som
Ayers Rock. Vi går en tur ind i Walpa Gorge
mellem de store sten, inden vi kører tilbage
til hotellet.
Om aftenen er der mulighed for at tilkøbe en
helt særlig oplevelse, Sounds of Silence Dinner, som er en ganske særlig og helt eventyrlig oplevelse. Det er en udendørs middag
under stjernerne og den kulsorte himmel.
Aftenen begynder med et glas mousserende
vin og kanapeer i den betagende solnedgang
over nationalparken.
Når mørket er faldet på, serveres en middag
bestående af spændende australske retter og
gode australske vine, øl eller sodavand, og
undervejs introduceres I til aboriginkultur. En
såkaldt star talker identificerer himlens stjerner
og fortæller historier, og I lytter til ørkenens stilhed, inden I slutter af med kaffe og portvin.

Dag 18. Ayers Rock – Cairns
Vi skal med flyet fra det røde centrum til den
blå kyst og den grønne jungle ved Cairns.
Byen ligger i delstaten Queensland i det nordøstlige Australien og er kendt som porten til
The Great Barrier Reef. Vi tjekker ind på vores
hotel, der ligger på byens havnefront og har
resten af dagen til fri disposition.

hav af cafeer og butikker, der sælger smykker,
tøj og brugskunst. Herefter kører vi til Kuranda
Rainforestation, som byder på en vifte af interessante og sjove aktiviteter.
Hovedattraktionen er nok en tur gennem
regnskoven i et amfibiekøretøj, en såkaldt
Army Duck fra 2. Verdenskrig med 6-hjulstræk, propeller og ror, som både kan køre
og sejle.

Dag 19. Cairns, på tur i regnskoven
med Kuranda Scenic Railway
I dag skal vi opleve den frodige
regnskov, som ligger i Cairns'
baghave. Vi kører med vores bus
til den charmerende gamle Freshwater Station, hvorfra veterantoget, Kuranda Scenic Railway,
Hovedattraktionen
udgår.

er nok en tur gen-

På landjorden ser vi bl.a.
sjældne orkideer og hører
om de mange forskellige
slags træer og bregner,
som vokser i regnskoven, og når vi kører ud i
vandet får vi selskab af
nysgerrige
skildpadder
og andre dyr. Vores Army
Duck-kaptajn
fortæller
om det hele undervejs.

nem regnskoven i
Vi skal med toget gennem regnet amfibiekøretøj,
skoven, som er noget af det
en såkaldt Army Duck
ældste skov i verden med milliofra 2. Verdenskrig
ner af år på bagen og hjemsted
Efter en tre kvarters tid
for et utal af tropiske planter.
Toget snor sig langsomt opad gennem sko- til lands og til vands venter en kulturel opleven, over broer og gennem tunneller, forbi velse i selskab med pamagirri-folket, som
stejle bjergskråninger og brusende vandfald det oprindelige folk hedder her. Udover at
på en ca. to timer lang tur til den lille by overvære en danseopvisning går vi på en
såkaldt Dreamtime Walk med en pamagirriKuranda midt i regnskoven.
guide, som sætter os ind i aboriginernes kulVi forlader toget på den fine, gamle station i tur og vi får bl.a. mulighed for at kaste med
Kuranda og går en tur i den lille by, som har et boomerang.

Vi kører og sejler med et amfibiekøretøj, en såkaldt Army Duck, gennem regnskoven
i Kuranda.

I regnskoven giver Pamagirri-folket en opvisning i deres dans og andre
kulturelle aspekter.
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Vi spiser en BBQ-frokost midt i regnskoven,
og herefter går turen videre med Skyrail til
Caravonica Lakes Station. Her får vi en fornemmelse af regnskoven fra oven, når vi i
gondoler svæver henover trækronerne på den
7,5 km lange strækning med udsigt over hele
den tropiske nordlige del af Queensland med
det blå hav i baggrunden.
Der er to stops undervejs. Det første ved Barron Falls Station, hvor vi får vi et spektakulært
syn ud over Barron Falls Gorge, en dyb kløft
med stejle granitvægge og brusende vandfald
omkranset af regnskoven, og når vi stiger ud
på stationen, går vi ud til et par udkigsposter,
hvor vi har en enestående udsigt over kløften
og vandfaldene.
Tilbage i gondolen svæver vi videre og forundres over, hvor mange nuancer der findes af
farven grøn. Det grønne brydes af pangfarver
på blomster og fugle. Det andet stop er ved
Red Peak Station, hvor vi har mulighed for at
gå en tur ad nogle træbroer og opleve regnskoven fra endnu en vinkel.
Vi svæver med Skyrail det sidste stykke
med fantastisk udsigt ned til Caravonica
Lakes Station og kører derfra med vores
bus tilbage til hotellet i Cairns. Der er gode
chancer for, at vi er mættet af indtryk for
i dag, og vi finder hver for sig et sted at
spise middag.

undervandsbåd. Man kan deltage i snorkelDag 20. Cairns, sejltur og snorkling
ture med en marinebiolog som guide, eller
på Great Barrier Reef
Vi er heldige, at vi lever i en tid, hvor vi sta- man kan bevæge sig ud på egen hånd. Der
dig har mulighed for at opleve The Great er soldæk og mulighed for at skylle sig i
Barrier Reef - et af verdens naturlige vidun- ferskvand, når man er mættet med oplevelser, og turen inkluderer
dere. Revet er verdens største
te, kaffe, drikkevand og
levende organisme og strækfrokostbuffet.
ker sig over 2000 km langs
den nordlige del af Australiens
Under havets overflade
østkyst. Det opstod for 8000 år
venter fisk og koraller i
siden efter den seneste istid og
Under havets overalle regnbuens farver og
er hjemsted for et rigt marineliv,
flade venter fisk og
i alverdens finurlige forhvilket vi får mulighed for at se
koraller i alle regnmer. De søde klovnefisk
med egne øjne i dag.
buens farver og i
(nemo'er) kigger ud fra
alverdens finurlige
deres hjem i søanemoHusk at pakke badetøj, et håndformer
nerne,
papegøjefisken
klæde (kan lejes på hotellet),
solcreme, solbriller og solhat til denne dag viser sine smukke turkise farver frem, og
måske en havskildpadde eller en (ufarlig)
på vandet.
revhaj svømmer roligt forbi os. Det er svært
Vi går ned til Cairns Reef Fleet Terminal og ikke at blive begejstret, når man stikker
går om bord på Reef Magic Cruises’ high hovedet ned under havets overflade.
speed-katamaran, som vil bringe os til selskabets store platform, der ligger ved en Vi sejler tilbage til Cairns kl. 15.30 og er
beskyttet lagune på kanten af Great Barrier fremme kl. 17.00, hvorefter vi går tilbage til
Reef – en sejltur på ca. 1½ time. Her ved vores hotel.
platformen er vandet krystalklart og rent,
og den store undervandsverden venter på at Dag 21. Cairns og hjemrejse
Efter morgenmaden gør vi os klar til hjemblive udforsket.
rejsen, som går via Singapore til Københavns
Der er muligheder for alle, uanset om man Lufthavn med ankomst næste morgen.
har mod på at snorkle, dykke eller blot vil
betragte sceneriet i tør tilstand fra en slags Dag 22. Ankomst til Danmark

Ved Red Peak Station kan vi gå ud på hængebroer og opleve Kurandaregnskoven fra endnu en vinkel.
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Kurandaregnskoven uden for Cairns opleves fra oven, når vi svæver med
gondol henover trækronerne på en 7,5 km lang strækning.

THE GREAT BARRIER REEF
Under havoverfladen på Great
Barrier Reef lever fisk og koraller
i alle regnbuens farver. Revet er
verdens største og strækker sig
2000 km langs den nordlige del
af Australiens østkyst. Revet er
naturligvis på UNESCOs verdensarvliste over verdens vigtigste
fredede områder. Her venter en
oplevelse for livet!
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