AUSTRALIEN
14 – 29 FEBRUARI 2016

Australien, en dröm för många! Tillsammans med vår reseledare Lars-Åke Nilsson kan jag nu
erbjuda en resa till Australien, som inkluderar de främsta sevärdheterna som operahuset i
Sydney, Kangaroo Island, ”The Flying Doctor Service” Ayers Rock, Barossa Valley och mycket
annat. Vi bor på utmärkta hotell och får njuta av god mat och dryck under hela resan. För
att flygresan inte ska kännas alltför lång har vi en dag i Dubai på utresan och en dag i
Singapore på hemresan! Välkomna!
14/2 Söndag – Dubai
Flygen från Stockholm respektive Köpenhamn
avgår enligt följande:
Stockholm – Dubai
13:30 – 22:55
Köpenhamn – Dubai
14:20 – 23:35
Flygtiden är drygt 6 timmar. Tidsskillnaden är
+3 timmar när vi har vintertid, annars +
2timmar.
I Dubai väntar transfer till Park Regis
Hotel*****
www.parkregishoteldubai.com,
ett femstjärnigt hotell med de charmiga gamla
kvarteren runt hörnet.
15/2 Måndag – Dubai
Förmiddagens
rundtur tar oss
till alla de
berömda
sevärdheterna.
Turen börjar i
det
gamla
Dubai.
Vi
vandrar genom rökelse & myrradoftande
gränder. Hör musiken och sorlet i tyg-, kryddoch guldzoukerna innan vi tar den korta
båtfärden över Dubaiviken till den moderna
delen. Här finns vår tids makalösa
byggnadsverk från den konstgjorda ön
”Palmen” till världens högsta byggnad Burg

Khalifa. Eftermiddagen är ledig för egna
strövtåg.
På kvällen kan den som så önskar följa med
till ”Alladins tusen och en natt”. Med
fyrhjulsdrivna jeepar tar vi oss ut i sandöknen.
Utsikten över öknen när solen går ner är
fantastisk och en upplevelse man inte ska
missa. I en beduinby bjuds vi på traditionella
arabiska maträtter allt medan vi underhålls
med musik och magdans och den söta röken
från vattenpiporna stiger mot himlavalvet
med miljontals stjärnor. Pris meddelas på
plats.
Vi återvänder i god tid för att vid midnatt åka
till flygplatsen. Flyget till Sydney avgår 01:50.
(Frukost)
16/2 Tisdag – Till Sydney
Efter drygt 14 timmar landar vi i Sydney
Kl. 22:30 lokal tid. Tidsskillnaden är +10
timmar.
Habour
Marriot
Hotel*****
www.marriothotel.com, ett femstjärnigt hotell
med perfekt läge i centrala Sydney. blir vår
inkvartering de närmaste fyra dagarna.
( flygmåltider)

17/2 Onsdag - Sydney
Välkommen till landet ”down under”! Sydney
har det mesta av livets goda; storstadspuls,
stränder och sevärdheter i det oändliga.
Förmiddagen ägnar vi åt en panoramatur, där
vi ser de mest sevärda och välkända
stadsdelarna såsom Kings Cross, Rose Bay,
Vaucluse, Paddington. Besök på det välkända
operahuset står också på dagens program Det
är en av världens mest igenkända byggnader,
med en osannolik historia, designad av den
danske arkitekten Jörn Utzon och klätt med
keramikplattor från Höganäs.

19/2 Fredag - Sydney
Idag upplever vi Sydney från cykelsadeln. Vi
cyklar runt bland sevärdheter och parker,
stannar till för vätskekontroll på någon av
stadens pubar. Cyklingen sker huvudsakligen i
parker, längs bryggor och på cykelstigar och är
inte ansträngande. (Frukost)
20/2 Lördag - Adelaide
Efter frukost blir det transfer till flygplatsen
för flyg västerut till Adelaide (c:a 2 tim). Efter
en panoramatur i denna charmiga stad, där
kultur och hög levnadsstandard är viktiga
ingredienser i det lokala livet fortsätter vi till
den gamla badorten Glenelg. Det var här de
kolonisatörer som grundade South Australia
gick iland.
Vårt bagage lämnas på hotellet i Adelaide och
vi tar endast med oss det viktigaste för en
övernattning på Kangoroo Island.

Ett härligt stopp väntar på välkända Bondy
Beach, där den som vill kan ta sig ett dopp.
Vårt hotell har perfekt läge i Sydneys hjärta
vid Darling Harbour, en stadsdel som bjuder
på ett myllrande folkliv bland restauranger
och turistattraktioner. På kvällen sitter vi på
utomhusrestaurangen
Nick Seafood och
njuter av en härlig skaldjursmåltid.
(Frukost, middag)
18/2 Torsdag – Sydney
Vi promenerar till Circular Quay och får åka på
morgonkryssning genom Sydneys vackra
naturhamn med enastående vyer över stadens
kända ikoner. Sedan följer några lediga
eftermiddagstimmar. På kvällen försöker vi få
biljetter till operan för den som är intresserad.
(Frukost )

Vi tar färjan till Penneshaw och checkar in på
Kangaroo Island Seafront****
www.seafront.com.au
(Frukost, Middag)

21/2 Söndag – Kangaroo Island
En heldag på Kangaroo Island i djurens och
naturens tecken.
Seal Bay är hem för
hundratals sjölejon. Fågelskådare kan glädja
sig åt det lokala fågellivet som skiljer sig från
fastlandets. Västra delen av Kangaroo Island

täcks av Flinders Chase National Park, med
sina orörda eucalyptusskogar och gräsmarker
samt sälbebodda vindpinade stränder. Djuren
befinner sig i sin naturliga miljö, men i
avsaknad av rovdjur har kängurur, koalor och
emuer blivit mycket tama. Framåt kvällen
flyger vi tillbaka till Adelaide och tar in på
Majestic Roof Garden Hotel****(*)
www.roofgardenhotel.com.au
(Frukost, lunch)
22/2 Måndag – Barossa Valley
Utfärden idag sätter fokus på mat och dryck.
Vi beger oss till Australiens största och mest
kända vindistrikt, Barossa Valley. På välkända
Jacob’s Creek äter vi lunch och därefter blir
det vin- och chokladprovning. Kvällen är fri för
att på egen hand utforska Adelaides stora
utbud av restauranger. (Frukost, lunch)

24/2 Onsdag – Ayers Rock
Den mest omedelbart igenkännliga av alla
australiska symboler är den väldiga röda
monoliten Uluru (Ayers Rock), som höjer sig
över det flacka ökenlandskapet, som vi färdas
igenom. Tillsammans med ”The Olgas” - de
36 klippkupolerna, som aboriginerna kallar
Kata Tjuta – ”många huvuden”, är detta ett av
naturens underverk i världen.
Vi är i Uluru –Kata Tjuta nationalpark, som
1985 återlämnades till aboriginerna. Hela
området är helig mark för aboriginerna.
Här ska vi bo på det underbara
Desert Garden Hotel****
www.ayersrockresort.com.au

23/2 Tisdag – Alice Springs
Denna morgon flyger vi vidare till Australiens ”
outback”, Alice Springs (c:a 2tim). ”School of
the air” and the ”Flying Doctor Service”, båda
kända från div. TV-serier står på dagens
program.
Staden Alice Springs började byggas som ett
resultat av den telegrafstation som uppfördes
1871 och som idag är en stor turistattraktion.
Vi tar in på Double Tree by Hilton Alice
Springs**** www.doubletree3.hilton.com
(Frukost)

En mäktig känsla infinner sig när vi, med ett
glas champagne i handen, njuter av det
dramatiska färg- och ljusspelet som uppstår
över klipporna vid solnedgången.
Tänk - 600 miljoner år gamla!
(Frukost, lunch, middag)

25/2 Torsdag – Melbourne
Tidig väckning för att hinna med soluppgången
över Ayers Rock innan frukost och transfer till
flygplatsen för flyg till Melbourne (c:a 2

1/2tim).
John Batman, son till en straffånge i Sydney,
anlände till det, som numera kallas Port
Phillip-distriktet 1835 och mötte de

aboriginska stammarna kulin, av vilka han
köpte marken omkring Port Phillip. Under
endast drygt 20 år utvecklades Melbourne
från ett tältläger till en utbredd metropol,
främst på grund av alla immigranter som sökte
lyckan på Victorias rika guldfält.

transfern till flygplatsen för flyg till Singapore,

(6 tim 35 min) där vi landar omkring midnatt.
Den som vill fortsätta till Nya Zeeland eller har
andra planer lämnar gruppen här. Lars-Åke
fortsätter till Nya Zeeland efter Singapore.
(Frukost)
I Singapore bor vi på 5-stjärniga Grand Park
City Hall*****, som ligger i stadens hjärta vid
historiska Padangen.
(Frukost)

I dag är det en blomstrande metropol, som av
många anses vara Australiens huvudstad för
design och stil. Här blandas det högteknologiska, det bohemiska och stilfulla på ett
elegant sätt.
Hotel Crown Promenade Melbourne****
www.crownhotels.com.au blir vår inkvartering för de kommande två nätterna.
(Frukost)
26/2 Fredag - Melbourne
Mellbourn ska vi lära känna till fots. Den
botaniska trädgården är ett ”måste” och
anses vara en av världens främsta.
Middagen äter vi på, ”the Colonial Tramcar”.
(Frukost, middag)

27/2 Lördag – Melbourne – Singapore
Hela dagen är fri för egna strövtåg innan

28/2 Söndag – Singapore
Njut av den dignande frukostbuffén innan
stadsrundturen i denna enorma metropol.
Från Little Indias kryddoftande basarer och
färgsprakande Chinatowns tempel till pulsen i
finanskvarteren. Vi ägnar god tid att njuta av
orkidéprakten i botaniska trädgården. Sir
Stamford Raffles var mannen som här en gång
upprättade en handelsplats vid det som då
blott var en malajisk fiskarby och som idag
förvandlats till en av världens starkaste
ekonomier. Resten av dagen är ledig för att
utforskas på egen hand.
Resan avrundas med den eleganta och
traditionella ”Curry Buffet at Tiffin room”, som
serverats på Raffles Hotel sedan 1800-talet.
Kanske en avslutande Singapore sling i baren
innan vi åker ut till flygplatsen.
(Frukost, middag)
29/2 Måndag - Hemflyg
Flygtiderna för hemresan är följande:
Singapore – Dubai 01:20 – 04:50 (7tim 30min)
Dubai – Stockholm 07:45 – 11:45 (8tim)
Dubai – Köpenhamn 08:30 – 12:20(7tim)

Pris: 48.950:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 10.000:- sek
Avbeställningsskydd med Europeiska /ERV 6% av resans pris.
I priset ingår:
- Flyg Stockholm/Köpenhamn – Dubai – Sydney – Melbourne –
Singapore – Dubai - Köpenhamn/Stockholm.
- Tre inrikesflygningar
- Samtliga transporter med buss/båt enligt programmet.
- Inkvartering på ovanstående fyr och femstjärniga hotell.
- Frukostbuffé varje dag
- Flygmåltider, 2 luncher och 5 middagar
- Samtliga besök, inträden och andra aktiviteter enligt
programmet.
- Svensk reseledare.
- Dricks för gemensamma aktiviteter
- Visumhantering
- Bagagehantering
- Lokala skatter och serviceavgifter

-

Priset inkluderar inte:
Drycker till maten ingår inte i alla måltider.

Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB på mobil 076 946 5577 eller på mail
kerstin@trek-travel.se snarast dock senast 31/8 2015. Jag skickar faktura på
anmälningsavgiften 10.000:- sek/person. Slutbetalning senast 3/1 2016.
Ytterligare information om resan, samt flygbiljetter skickas ut c:a 2 veckor före avresa.
Pass och Visum – Vi ordnar visum för Australien och Singapore och behöver därför en
fotokopia av fotosidorna i passet. Observera att passet måste ha en giltighet på minst 6
månader efter hemkomsten.
Vid avbokning gäller Tre K Travels särskilda avbokningsregler dvs. om avbokning sker före
30/8 blir kostnaden 5.000:- sek/person. Om avbokning sker mellan 1/9 2015 – 14/11 2016.
Så blir kostnaden anmälningsavgiften 10.000/person och sker avboknigen mellan 15/11 –
3/1 så blir kostnaden 50% av resans pris. Om avbokning sker efter 3/1 2016 så blir kostnaden
100% av resans pris.

Om du är intresserad av en tilläggsresa till Nya Zeeland så kan vi ordna detta. Lars-Åke har
en resa på 10 dagar till Nya Zeeland efter vår resa i Australien. Den går att förkorta om så
önskas. Hör av dig så kan vi diskutera det hela. Det finns olika alternativ och möjligheter.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller
liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med
reseförsäkring hos Europeiska/ERV www.erv.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar utanför vår kontroll, som ändringar i växelkurser,
flygskatter, flygbolag m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör av dig till mig, Kerstin Lindström på mail
eller telefon (se nedan).

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden Mobil 076 946 5577
kerstin@tre-travel.se
www.treK-travel.se

