Vin-Gaven – tilbud ved 15-20 personer
Skræddersyet program i Australien 28FEB – 16MAR 2020
Jysk ref.: JY908039

28. Feb - Flyrejse med Emirates fra København til Melbourne med Airbus 380’eren
EK 152 28FEB København - Dubai
EK 408 29FEB Dubai - Melbourne

afr. 1420 – ank. 2345
afr. 0300 – ank. 2320 (ank. 29FEB)

Med Emirates får du muligheden for at flyve med et af verdens bedste flyselskaber til normale
priser. Service og komfort om bord er virkelig god, og mad & drikke er inkluderet. Du må
medbringe 30 kg check-in bagage & 7 kg håndbagage per person.

29 Feb - Ankomst til Melbourne
Melbourne er byen som ved hvordan man skal nyde livet. Vælg mellem de mange restauranter,
koncerter, teatre, festivaller og de store sportsarrangementer. Alt er muligt i byen der har en
spektakulær blanding af ny og gammel arkitektur, elegante gader samt overdådige parker og et
kreativt og kunsterisk miljø.
Ved ankomst vil I blive mødt af den lokale guide som vil assistere Jer til hotellet med bus.
Travelodge Southbank er beliggende i Southbank - meget centralt i Melbourne. Værelserne har
aircondition, tekøkken, køleskab og te- og kaffefaciliteter
Overnatning på Travelodge Southbank (eller lign.).
Ingen måltider er inkluderet.

01. Marts – Halvdags tur i Melbourne
Lanes and Arcades Tour (oplev Melbournes mange “hemmelige” steder)
Tag med på en fantastisk byvandring i Melbourne hvor I kommer til at opleve nogle af byens
mange ”skjulte skatte” som man ikke lige selv ser hvis man går rundt i byen på egen hånd. I
møder guiden ved Time Out Café på Federation Square kl. 10.00.
Den lokale guide vil vise Jer byens specielle seværdigheder og atmosfære på en afslappet
vandretur gennem Melbournes smukke skjulte laneways og historiske arkader.

I vil møde lokale designere og specialbutikker, og I vil opdage nogle af byens bedste ”best kept
secrets”. Turen tager Jer også med ind i byens historie og fantastiske arkitektur. I vil have
mulighed for at møde designerne, og lære mere om hvordan de nærmer sig deres håndværk.
Der vil også være tid til lidt shopping eller kaffe i hvad der er Australiens største labyrint af
brostensbelagte laneways og art deco arkader. Turen afsluttes med en frokost på Caboose
Canteen omkring kl. 14.00.
Turen inkluderer guide, goodie bag, bykort, shopping guide, morgen kaffe samt en lækker
frokost med et glas vin.
Eftermiddagen er på egen hånd.
Om aftenen er der en fælles middag på den lokale restaurant - Pure South Dining
Pure South Dining er en moderne restaurant beliggende i det centrale Melbourne med udsigt til
floden og det centrale Melbourne. Køkkenet trækker inspiration fra landmænd og fiskere fra King
Island, Flinders Island og Tasmanien. Restauranten ligger i gåafstand fra hotellet.
Middagen inkluderer en 2 retters menu samt 2 glas vin.

Overnatning på Travelodge Southbank (eller lign.).
Morgenmad, frokost & aftensmad er inkluderet.
02. Marts – Fridag på egen hånd i Melbourne
Tag evt. på opdagelse i nogle af Melbournes mange hyggelige områder. Jeg kan anbefale
strandområdet St Kilda eller det hippe område i bydelen Fitzroy.
Det er også en mulighed at tilkøbe en dagstur til Phillip Island for at se den kendte ”Penquin
Parade” hvor de mange pingviner kommer op på stranden ved solnedgang. Lad mig endelig
vide hvis det har Jeres (eller noget af gruppens) interesse.
Alternativt kan jeg også anbefale en dagstur til Mornington Peninsular hvor det både er muligt
at få en dejlig spa-oplevelse (Peninsula Hot Springs) samt noget godt at spise og drikke. Det er
også muligt at lave vinsmagninger i området – evt. til hest hvis I har mod på det. Der findes
mange måder hvorpå man kan sammensætte en Mornington Peninsular tur, så lad mig endelig
vide hvis det har Jeres (eller noget af gruppens) interesse.
Overnatning på Travelodge Southbank (eller lign.).
Morgenmad er inkluderet

03. Marts – Dagstur Koalas & Kangaroos in the Wild
I bliver afhentet på hotellet kl. 08.00
I dag kører vi ud i bushen i You Yangs Park. Parken er hjemsted for en sund befolkning af vilde
koalas. Turen arrangeres af Ecidna Walkabout som aktivt har valgt at tage et bæredygtigt ansvar
i området så betingelserne er de bedste for koalaerne.
Vi tager en gåtur gennem gummitræerne og søger efter koalas, wallabies, kænguruer samt fugle
i deres naturlige omgivelser. Jeres wildlife guide vil introducere Jer til hver koala som individ og
fortælle om koalaens historie, sociale liv og familie. I vil lære alt om disse truede pattedyr og I
får med stor sandsynlighed nogle helt fantastiske fotomuligheder.
Jeres wildlife guide vil vise Jer hvordan I nærmer Jer koalaerne, og hvordan man opserverer
dem fra en respektfuld afstand . Det er en stor oplevelse. På turen hjælper I også guiden med
at fjerne noget skadeligt ukrudt, og dette arbejde er vigtigt for at forbedre Koalaernes habitat.
Området vi opholder os i, er af stor betydning for de lokale aboriginale mennesker i Wathaurongstammen.
Jeres picnic frokost serveres under gummitræerne og består af en gourmet sandwiches, frugt
og kager og lækre australske "Billy tea". Din Wildlife Guide vil forklare historien og opskriften til
den traditionelle te.
Når vi forlader You Yangs Parken kører vi til Serendip National Park. I denne park vil vi opleve
skrigende cockatoos papegøjer, og vi vil søge efter flokke af vilde kænguruer inden vi kører
tilbage mod Melbourne. Denne fantastiske tur slutter kl. 16.30 hvor I er tilbage på hotellet.
Turen inkluderer guide, pick-up & drop-off på hotellet, morgen te & frokost
Aftenen er på egen hånd.
Overnatning på Travelodge Southbank (eller lign.).
Morgenmad & frokost er inkluderet

04. Marts – 2d/1n Great Ocean Road tur (Melbourne - Mt. Gambier - Adelaide)
Efter check-out bliver I hentet på hotellet og turen går mod den spektakulære Great Ocean Road.
Denne dag kommer I til at se nogle af de mest spektakulære og betagende kystlandskaber der
findes i Australien. I kører over Westgate Bridge gennem Geelong til den berømte kystby
Torquay hvor det er tid til en kort pause. Denne by er berømt for Bells Beach, hvor mange store
store mesterskaber i surfing afholdes hvert år. Fra Torquay starter selve Great Ocean Road med
sin spektakulær udsigt. Vi kører gennem den maleriske by Lorne og gør stop ved Kennett River

hvor man ofte ser vilde koalaer. Her er der mulighed for at købe frokost (ikke inkluderet) og nyde
de smukke omgivelser.
Efter Kennett River forlader vi kysten og kører gennem de bølgende skråninger af Otway
Mountain Ranges. Når vi når til Princetown vender kysten samt Great Ocean Road tilbage, og
vi følger igen kysten helt til Port Campbell. Undervejs på denne strækning stopper vi naturligvis
for at se klippeformationerne De Tolv Apostle, London Bridge og Lock Ard Gorge. Disse
klippeformationer er smukt placeret langs kysten og udgør en af de aller smukkeste kystlinjer i
Australien. Der er vand inkluderet ombord på bussen.
Efter Great Ocean Road fortsætter køreturen til Mount Gambier (ca. 250 km fra Port Campbell)
hvor vi overnatter inden vi kører til Adelaide.
Overnatning på The Barn, Mount Gambier (el. lign).
Morgenmad er inkluderet.

05. Marts – Ankomst til Adelaide
Vi ankommer til Adelaide ved middagstid og efter check-in på hotellet er resten af dagen på
egen hånd. Der er vand inkluderet ombord på bussen.
Overnatning på Mercure Grosvenor Adelaide (el. lign.).
Morgenmad er inkluderet.
06. Marts – Privat busleje t/r Barossa Valley
I bliver afhentet på hotellet og transporteret til Barossa Valley hvor I har egne aftaler.
Barossa Valley, som er en internationalt anerkendt vinregion, ligger blot 50 minutter nordøst for
Adelaide. Området omfatter byerne Tanunda, Angaston og Nuriootpa og huser mere end 80
”celler doors”. Smag nogle af de mest anerkendte vine i verden og lad dig forføre af de mange
lækre lokale produkter. Mød lidenskabelige vinproducenter der med glæde viser deres stolte
produkter frem. Barossa er en region der er baseret på passion, stolthed og den venlige syd
australske ånd. Der er vand inkluderet ombord på bussen.
Turen inkluderer kun busleje. Vibesøg arrangeres af Vin-Gaven.
Aftenen er på egen hånd.
Overnatning på Mercure Grosvenor Adelaide (el. lign.).
Morgenmad er inkluderet

07. Marts – Fridag på egen hånd i Adelaide
Tag evt. på opdagelse i nogle af Adelaides mange hyggelige områder. Jeg kan anbefale
strandområdet Glenelg hvortil man nemt kan komme med sporvognen.
Overnatning på Mercure Grosvenor Adelaide (el. lign.).
Morgenmad er inkluderet
08. Marts – 3d/2n Kangaroo Island tur
I bliver hentet fra hotellet tidlig om morgenen, og turen starter med en naturskøn bustur gennem
sydlige kyst til Cape Jervis som er beliggende på den maleriske Fleurieu-halvø - med sine
vinmarker, bølgende bakker og flotte udsigter til kysten. Ved ankomst til Cape Jervis går vi
ombord på færgen og sejler 45 minutter til Penneshaw på Kangaroo Island.
Morgenmaden bliver en lille ”to go lunch box” da restauranten ikke har åbent så tidligt som I skal
afsted fra hotellet.
Ved ankomst til Kangaroo Island går I ombord på en ny bus, og din lokale chauffør/guide vil tage
Jer med på en rundtur på South Australias største naturperle – Kangaroo Island. Det første stop
vil være Dudley Wines hvor vi nyder en vinsmagning efterfulgt af frokost med et glas vin. Efter
frokosten fortsætter vi til Cape Willoughby fyr og nyder den fantastiske udsigt, hvorefter vi kører
til Bay of Shoals Winery og får dagens anden vinsmagning.
Der er vand inkluderet ombord på bussen.
Først på aftenen tjekker vi ind på hotellet, og her nyder vi en fælles middag og snakker om
dagens oplevelser (drikkevarer ikke inkluderet i middagen).
Overnatning på Kangaroo Island Seaside Inn (el. lign.).
Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet.

09. Marts – 3d/2n Kangaroo Island tur
Efter morgenmaden bliver I hentet på hotellet og endnu end begivenhedsrig dag starter. Vi
besøger Flinders Chase National Park som er en helt igennem fantastisk nationalpark. Når vi
kører ind i parken nyder vi den betagende udsigt over parkens unikke træer, planter og
kystlandskaber. I parken besøger I både Remarkable Rocks og Admirals Arch. Begge steder
vil de bemærkelsesværdige klippeformationer give nogle fantastiske fotomuligheder og en
fantastisk havudsigt. Admirals Arch’s Boardwalk tager dig ned i et robust klippestykke som
giver en flot udsigt til den spektakulære bue (Admirals Arch), og stedet er samtidig hjem for
store flokke af sæler (Australian Fur Seals) der elsker at lege i bølgerne eller hvile på
klipperne.
Der er vand inkluderet ombord på bussen.
Vi spiser frokost (inkl. kaffe/the) på Chase Café (drikkevarer ikke inkluderet).
Herfra fortsætter vi til Kangaroo Island Wildlife Park, hvor I kan komme tæt på Koalaer,
Kænguruer og Wallabies. I lærer om truede arter og hvis I har lyst er der mulighed for at
komme tæt på slanger, krokodiller og krybdyr.
Først på aftenen er vi tilbage på hotellet, og her nyder vi en fælles middag og snakker om
dagens oplevelser (drikkevarer ikke inkluderet i middagen).
Overnatning på Kangaroo Island Seaside Inn (el. lign.).
Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet.
10. Marts – 3d/2n Kangaroo Island tur
Efter morgenmaden bliver I hentet på hotellet og kørt til Seal Bay Conservation Park. Her har vi
en guidet tur på stranden med en ranger som vil fortælle om deres avlskoloni af vilde og sjældne
australske søløver. Herefter tager vi til Raptor Domain hvor vi skal se et rovfugleshow og lære
om de forskellige rovfugle.
Der er vand inkluderet ombord på bussen.
Til frokost serveres en BBQ frokost (drikkevarer er ikke inkluderet).
Efter frokost skal vi besøge Emu Ridge Eucalyptus Distillery hvor vi får en let introduktion til
oliedistilleriet, og får mulighed for at shoppe i deres souvenirbutik hvor der er et udvalg af
Eucalyptus-produkter.
Jeres tre begivenhedsrige dage på Kangaroo Island afsluttes med en middag (drikkevarer ikke
inkluderet) i Penneshaw inden I sejler tilbage mod Cape Jervis og fastlandet. Efter ankomst til
Cape Jervis går I ombord på bussen som kører Jer til hotellet i Adelaide.
Overnatning på Mercure Grosvenor Adelaide (el. lign.).
Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet

11. Marts – 2d/1n Red Centre Tour
I bliver hentet på hotellet tidligt om morgenen og kørt til lufthavnen i Adelaide hvorfra I flyver til
Ayers Rock kl 08.15. Morgenmaden bliver en lille ”to go breakfast box” da restauranten ikke har
åbent så tidligt som I skal afsted.
Flydetaljer :
QF 754 11MAR Adelaide - Ayers Rock

afg. 0815 - ank. 0910

Ved ankomst til Ayers Rock Lufthavn kl. 09.10, tager I på egen hånd den gratis bus til Ayers
Rock Resort. Her kan I opbevare Jeres bagage, og kigge lidt på området indtil guiden henter
Jer kl. 11.30.
Efter frokost går turen til foden af Uluru/Ayers Rock, hvor Jeres guide vil tage Jer med på en
spændende tur hele vejen rundt om basen af "stenen". Guiden vil under turen dele ud af sin
store viden og aboriginal kultur og religion - og outback’en i det hele taget.
Ved Mutitjulu Waterhole mødes vi med en indfødt aboriginal som vil give en autentisk
introduktion til de indfødtes kultur. Vi får et indblik I historierne om de unikke landskaber samt
kunsten og kulturen hos det lokale Anangu folk.
Vi afslutter eftermiddagen på områdets kulturcenter hvor man kan bl.a. kan lære om områdets
unikke flora og fauna.
På vej til vores lejr gør vi naturligvis et solnedgangs stop og nyder synet af den spektakulære
solnedgang som nærmest er magisk da farvespillet gør at Uluru/Ayers Rock skifter farve
gennem hele seancen. Oplevelsen gøres komplet med et glas mousserende vin og lidt
snacks.
Efter solnedgangen kører vi til vores øde beliggende lejr, hvor vi sammen laver mad over bål
og finder ud af hvor og hvordan vi skal sove.
Vi overnatter i simple permanente safaritelte (inkl. hovedpude og sovepose), men for de
eventyrlystne er er også mulighed for at sove i "swag" under mælkevejen hvilket er en stor
oplevelse da stjernehimlen i denne det af verden er meget tydelig og smuk.
Overnatning i safaritelt med permanente senge og primitive toiletforhold
Morgenmad, frokost & aftensmad er inkluderet.

12. Marts – 2d/1n Red Centre Tour
Vi står tidligt op, og efter morgenmaden går vi til et udsigstpunkt tæt på vores lejr hvor vi skal
se solopgangen over Ayers Rock/Uluru og The Olgas/Kata Tjuta. Efter denne smukke
oplevelse forlader vi lejren og kører til The Olgas/Kata Tjuta. Her går vi den spektakulære tur
gennem "Valley of the Winds" og kommer tæt på det smukke og alsidige landskab inden turen
går til lufthavnen.
I vil med sikkerhed ikke blive skuffet over de sidste dages oplevelser i Outback’en, og ved
middagstid kører vi tilbage til Ayers Rock Airport hvorfra Jeres fly mod Sydney afgår kl. 12.35.

Flydetaljer:
VA1628 12MAR Ayers Rock – Sydney

ank. 1235 - afr. 1710

Flyet fra Ayers Rock til Sydney med Virgin Australia er endnu ikke booket &
bekræftet
Ved ankomst i Sydney kl. 17.10 vil I blive mødt af den lokale guide som vil assistere Jer til
hotellet med bus.
Aftenen er til fri afbenyttelse.
Overnatning på Travelodge Sydney (el. lign.).
Morgenmad er inkluderet.
13. Marts – Fridag på egen hånd i Sydney
Dagen er til fri afbenyttelse.
Overnatning på Travelodge Sydney (el. lign.).
Morgenmad er inkluderet.
14. Marts – Fridag på egen hånd i Sydney
Dagen er til fri afbenyttelse.
Overnatning på Travelodge Sydney (el. lign.).
Morgenmad er inkluderet.
15. Marts – Flyrejse med Emirates fra Sydney til København med Airbus 380’eren
Morgenmad er inkluderet.

Efter check-out fra hotellet om formiddagen er dagen til fri afbenyttelse, og først på aftenen
bliver kørt i lufthavnen for at påbegynde Jeres hjemrejse. Jeres bagage kan opbevares på
hotellet indtil I kører i lufthavnen.
EK 413 15MAR Sydney - Dubai
EK 151 16MAR Dubai - København

afr. 2145 – ank. 0515 (16MAR)
afr. 0820 – ank. 1220

16. Marts – Ankomst i København kl. 12.20 – rig på oplevelser for livet!

Rejsen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyrejse t/r med Emirates (ud til Melbourne & retur fra Sydney)
Flyrejse med Qantas fra Adelaide til Ayers Rock
Flyrejse med Virgin Australia fra Ayers Rock til Sydney
Lufthavnstransport i Melbourne ved ankomst
Lufthavnstransport i Adelaide ved afrejse
Lufthavnstransport i Sydney ved ankomst og afrejse
4 nætter på 3 stjernet hotel i Melbourne
1 nat på 3 stjernet hotel i Mt. Gambier
3 nætter på 3 stjernet hotel i Adelaide
2 nætter på 3 stjernet hotel på Kangaroo Island
1 nat på 3 stjernet hotel i Adelaide
1 nat i primitiv teltlejr ved Ayers Rock
3 nætter på 3 stjernet hotel i Sydney
15x morgenmad
6x frokost
4x aftensmad
Halvdagstur i Melbourne inkl. guide – ”Lanes & Arcades”
Heldagstur fra Melbourne inkl. guide – ”Koalas & Kangaroos in the Wild”
2 dage/1 nats tur fra Melbourne til Adelaide via Great Ocean Road inkl. guide
Heldags busleje fra Adelaide til Barossa Valley og retur (max. 8 timer)
3 dage/2 nætters tur til Kangaroo Island inkl. guide
2 dage/1 nats tur til Red Centre inkl. guide
1-2 fasker vand per person per dag på alle dags & flerdagsture

