
 
 

 
Australien kust till kust - 24 dagar  
 

Kombinera storstäder med unika naturupplevelser 
 

Australien är ett enormt land - ja, en hel kontinent! Vi tar dig 
med på en omfattande resa från väst till öst, kust till kust, en resa fylld av minnesvärda upplevelser. 
Flodkryssning, vingårdsbesök och djurupplevelser utöver det vanliga på Kangaroo Island. Röda öken-
landskap och aboriginernas uråldriga kultur i landets mitt, regnskog och barriärrev i norr. Myllrande 
metropoler som Perth, Sydney och Melbourne, kulinariska upplevelser och natursköna ön Tasmanien 
med sin intressanta historia. Välkommen på vår innehållsrika resa! 
 
Avresa: 30 jan 2023 1 = Antal nätter, totalt 21 nätter 
Hemkomst: 22 feb 2023 39 Måltider: F = Frukost (21), L = Lunch (10) och M = Middag (8) 
 
 

 
 

 

 
DAG-FÖR-DAG-PROGRAM  
 

Dag 1  Köpenhamn/Stockholm - Singapore  30 jan 
Flyg med prisbelönta flygbolaget Singapore Airlines till världsmetropolen Singapore. (Flygmåltid) 
 

Dag 2  Singapore  1 31 jan 

Ankomst till Singapore på morgonen. Direkt från flygplatsen beger vi oss ut i vimlet på en stadsrundtur.  
Vi får uppleva Singapores spännande fusion av modern asiatisk arkitektur, tempel och koloniala byggnader 
från den brittiska epoken. Besöker Little India, Chinatown och botaniska trädgården. Turen avslutas med lunch 
och därefter incheckning på vårt hotell. Resten av dagen är till eget förfogande, kanske en promenad till 
restaurangtäta Clarke Quay kan vara en bra avslutning på dagen. (L) 

     Resans höjdpunkter 
   

 Natursköna Rottnest Island utanför Perth 
 Kangaroo Islands unika djurliv 
 Kulinarisk dag i vindistriktet Barossa Valley 
 Ökenstaden Alice Springs  
 Middag under stjärnhimlen i Ayers Rock 
 Pittoreska badorten Port Douglas 
 Autentisk aboriginkultur i regnskogen 
 Snorklingstur vid Stora barriärrevet med exklusiv 

segelkatamaran  
 Besök på Sydney Opera House 
 Cykelsightseeing i Sydney 
 Läcker skaldjursplatå i Sydney 
 Vilda, vackra ön Tasmanien 
 Port Arthur, den f d fångkolonin 
 Upptäcktsfärd i Melbournes okända gränder 



 

     
 

Dag 3  Singapore - Perth 3 1 feb 
Efter frukost hämtas vi för transfer till flygplatsen och flyg vidare till Australien och Perth, dit vi anländer 
under eftermiddagen. Vi tar oss direkt till vårt centralt belägna hotell. Efter incheckning tid för lite vila för 
den som önskar då resten av dagen är till eget förfogande. (F, flygmåltid) 
 

Dag 4  Perth    2 feb 
G’day mate och välkommen till landet ”Down Under”! En resa som börjar i Australiens soligaste stad,  
Perth som är största staden i delstaten Western Australia. Efter en god frukost beger vi oss på sightseeing-
tur som börjar med en flodkryssning på Swan River. Vi njuter av Perth skyline och vackra vyer utmed floden. 
Turen avslutas vid flodens mynning och mysiga hamnstaden Fremantle där vi tar en promenad innan vi 
bänkar oss för lunch. Fortsätter med buss utmed kusten och stränderna, genom de mer exklusiva stadsdel-
arna för att avsluta i Kings Park, Perths stolthet och en av världens största parker med en fantastisk utsikt 
över floden och stadens alla skyskrapor. Kvällen är till eget förfogande. (F, L) 
 

Dag 5  Rottnest Island   3 feb 
Idag väntar en heldagstur till Rottnest Island. En ljuvlig liten ö som ligger utanför Perth. Här väntar oss en 
underbar natur, härliga stränder med korallrev och välkomnade söta små invånare, quokker. Ett litet  
pungdjur, släkt med kängurun och som givit ön dess namn. Rottnest Island är deras ö, det är endast här 
du möter dem i världen. Efter ankomst en busstur runt ön som avslutas med lunch. Därefter egen tid och 
den som vill kan låna cykel för en cykeltur på egen hand. Åter i Perth är kvällen till egen förfogande. (F, L) 
 

Dag 6  Perth - Adelaide - Kangaroo Island 1 4 feb 
Lämnar Perth tidig morgon för flyg till Adelaide. Efter ankomst ett lunchstopp i badorten Glenelg och där-
efter fortsätter vi färden. Bussresan som går förbi böljande fält, farmer och vingårdar innan vi är framme i 
Cape Jervis och färjan som tar oss över sundet till Kangaroo Island, ön för alla naturälskare. Tack vare den 
geografiska isoleringen och avsaknad av rovdjur har här skapats ett unikt och variationsrikt djurliv. Efter 
incheckning äter vi en trevlig middag tillsammans. (F, L, M) 
 

OBS! Tänk på att packa en mindre väska (max 15 kg) för övernattningen på ön. Övrigt bagage lämnas för 
förvaring på hotellet i Adelaide.  
 

Dag 7  Kangaroo Island - Adelaide 2 5 feb  
En heldag i djurens och naturens tecken med besök på Kangaroo Island Wildlife Park, Seal Bay som är  
hem för hundratals sjölejon, Flinders Chase, nationalparken med de spektakulära bergsformationerna 
Remarkable Rocks och Admiral’s Arch. Efter en händelserik dag på denna härliga ö tar flyget oss tillbaka  
till Adelaide. Kvällen är sen till eget förfogande. (F, L)  
 

Dag 8  Barossa Valley   6 feb 
Utfärden idag sätter fokus på kulinariska upplevelser. Vi beger oss till Australiens största och mest kända 
vindistrikt, Barossa Valley, en dryg timmes bussresa nordost om Adelaide. Besöker bland annat välkända 
Jacob’s Creek där vi även äter lunch. Kvällen är fri att på egen hand utforska Adelaide. (F, L) 
 



 

     
 
Dag 9  Adelaide - Alice Springs 1 7 feb 
Efter en lugn start på dagen med möjlighet till sovmorgon hämtas vi för avresa mot flygplatsen och flyg 
vidare till Alice Springs, Australiens Outback eller ”The Red Center” som det också kallas. Efter ankomst 
besök hos skolbarnen i School of the Air och vid Anzac Hill för att beundra utsikten över ökenstaden. 
Därefter beger vi oss till vårt hotell och på kvällen en kort promenad till en närliggande trevlig restaurang 
för middag. (F, M) 
 

Dag 10  Alice Springs - Yulara (Ayers Rock) 1 8 feb 
Innan färden fortsätter, ett besök på stadens gamla Telegrafstation. Bussfärd genom Australiens röda 
ökenlandskap med stopp för lunch på vår väg till orten Yulara. Besök vid Kata Tjuta, de stora kupolform- 
ade klippformationerna. Incheckning på vårt hotell. Med ett glas bubbel i handen ser vi sedan det 
dramatiska ljus- och färgspelet som uppstår vid solnedgång över klippan Ayers Rock eller Uluru som 
aboriginerna själva kallar sin 600 år gamla heliga monolit. Därefter middag under södra halv-klotets vackra 
stjärnhimmel till tonerna av didgeridoo. (F, L, M) 
 

Dag 11  Yulara (Ayers Rock) - Cairns - Port Douglas 31 9 feb 
Tidig morgon för att se solen sakta gå upp över Uluru. Åter på hotellet för en god frukost. Innan vi lämnar 
landets mitt tar vi en promenad vid Uluru för att utforska klippans grottor och se aboriginernas tusenåriga 
målningar pryda väggarna. Därefter besök på Aboriginal Cultural Centre innan flyget tar oss via Sydney 
vidare till Queensland och Cairns, huvudorten i norr. Här bjuds vi på två fantastiska upplevelser, en av 
världens äldsta tropiska regnskogar och världens största korallrev; Stora barriärrevet, båda upptagna på 
UNESCOs lista över världskulturarv. Efter ankomst en busstur på drygt en timma innan vi sen kväll är 
framme i pittoreska badorten Port Douglas och vårt hotell. (F)  
 

Dag 12  Port Douglas  10 feb 
Startar dagen i regnskogen på Mossman Gorge där vi får en riktigt genuin upplevelse. Vi lär oss om 
aboriginerna, deras kultur och traditioner under en vandring i urskogen. Väl tillbaka på hotellet är efter-
middagen till eget förfogande, strosa omkring i charmiga Port Douglas, njuta av en promenad utmed den 
fina stranden, Four Mile Beach eller koppla av en stund vid hotellets poolområde. På kvällen träffas vi för 
gemensam middag. (F, M)  
 
Dag 13  Port Douglas  11 feb 
Sovmorgon för den som önskar eller upptäck Port Douglas på egen hand. Mitt på dagen träffas vi igen,  
då ska vi segla ut på världens största korallrev, Stora barriärrevet, som finns med på UNESCOs lista över 
världsarv. I hamnen väntar en modern exklusiv segelkatamaran på oss att gå ombord. På vägen ut till  
det inre barriärrevet, Low Isles, njuter vi av sol och hav. Väl framme på denna lilla sandö finns träd,  
vegetation som ger skön skugga för den som önskar. Här finns även ett fyrtorn och litet museum. 
Möjligheter till snorkling och är turen med kan vi även träffa på havssköldpaddor. Kvällen spenderas på 
egen hand. (F)  
 

 
 
 
 



 

    
 

Dag 14  Port Douglas - Sydney 3 12 feb 
Efter frukost är det dags att säga hej då till tropiska Queensland. Sydney väntar på oss! Njuter av under-
bara vyer längs kuststräckan utanför bussfönstret på vägen till flygplatsen. Anländer till Sydney under 
eftermiddagen och åker direkt för incheckning på vårt hotell. Hotellet ligger på bästa läge med 
promenadavstånd till det mesta såsom t ex de historiska kvarteren,  
The Rocks samt till många restauranger och sevärdheter. Kvällen är till eget förfogande. (F) 
 

Dag 15 Sydney   13 feb 
Denna innehållsrika dag börjar med en stadsrundtur i Sydney med omnejd där bland annat får uppleva 
staden kända strand Bondi Beach. Turen avslutas vid Circular Quay där vi går ombord för en lunch-
kryssning i Sydneys vackra naturhamn med enastående vyer över stadens kända ikoner. Därefter en kort 
promenad till en av Australiens mest kända byggnader, Sydney Opera House och en guidad visning där.  
En byggnad med en osannolik historia, designad av den danske arkitekten Jörn Utzon och klätt med 
keramikplattor från Höganäs. Därefter ledig tid att flanera på egen hand i denna vackra stad eller kanske 
gå en shoppingrunda. (F, L)  
 

Dag 16  Sydney   14 feb 
Idag upplever vi staden från cykelsadeln. Vi cyklar runt till sevärdheter 
och parker, stannar till för ett vätskestopp på någon av stadens pubar. 
Den som inte vill cykla kan istället gå en rundvandring med engelsk-
talande guide i de mysiga historiska kvarteren, The Rocks. Säg till vid 
bokning!  
På kvällen avslutar vi vår Sydneyvistelse med en utsökt skaldjursplatå 
med havets läckerheter i den myllrande stadsdelen Darling Harbour. 
(F, M) 
 

Dag 17  Sydney - Hobart  3 15 feb 
Lugn start på dagen innan resan fortsätter till Australiens största ö, den vilda vackra Tasmanien eller  
”Tassie” som den ofta kallas. Tasmanien är även en delstat där Hobart är huvudstaden. Staden ligger  
vackert belägen vid Derwentfloden. Efter ankomst en stadsrundtur i Hobart innan incheckning på vårt  
hotell. Kvällen är till eget förfogande. (F) 
 

Dag 18  Hobart   16 feb 
Dagen bjuder på en heldagstur till Port Arthur, den före detta fångkolonin. Det var hit de farligaste och 
besvärligaste fångarna från England och Irland deporterades. Här får vi en guidad tur med berättelser  
om personliga livsöden. Stannar också till vid Devils Kitchen och beundrar utsikten. På kvällen middag  
på någon av stadens restauranger. (F, L, M) 
 

Dag 19  Hobart  17 feb 
Under en halvdagstur ser vi oss omkring i Hobarts omnejd med bland annat besök vid Mount Wellington 
som så vackert bildar en fin fond till staden. Eftermiddagen och kvällen ger därefter möjligheter till egna 
upptäcktsfärder i staden. Kanske ett besök lockar till Hobarts välkända, The Museum of Old and New Art 
(MONA) som till mestadels är ett underjordiskt konstmuseum. (F, L) 
 



 

    
 
Dag 20  Hobart - Melbourne 2 18 feb 
Under förmiddagen flyg till Melbourne, som är delstatens Victorias huvudstad. Direkt efter ankomst 
bekantar vi oss med både det historiska och moderna Melbourne. Därefter incheckning på vårt hotell och 
på kvällen äter vi en trevlig middag tillsammans. (F, M) 

 
Dag 21  Melbourne  19 feb 
En halvdagstur där vi under förmiddagen får en guidad promenad i Melbournes okända gränder. Vi får lära 
känna de coola bakgatorna dit Melbourneborna själva gärna går och självklart blir det även ett vätskestopp 
för en kopp ”Morning tea”! Efter turen är resten av dagen till eget förfogande att gå på egna upptäckts-
färder i staden eller kanske en sista shoppingrunda lockar. (F) 
 
Dag 22  Melbourne - Singapore  1  20 feb 
Dags att säga hejdå till Australien för den här gången. Efter frukost, avfärd mot flygplatsen och flyg tillbaka 
till Singapore. Vi säger även hejdå till delar av gruppen som ska resa vidare till Nya Zeeland. Här återser vi 
vårt hotell. Kvällen är till eget förfogande. (F, flygmåltid) 
 
Dag 23  Singapore - Köpenhamn/Stockholm  21 feb 
Njut av en ledig förmiddag och kanske en stund vid hotellets fina poolområde. På eftermiddagen träffas vi 
igen för ett besök på en av Singapores främsta sevärdheter, Gardens by the Bay, med inträde till de båda 
fantastiska växthuskupolerna Cloud Forest och Flower Dome. Avslutar resan med avskedsmiddag innan vi 
beger oss ut till flygplatsen för nattflyg mot Köpenhamn eller Stockholm. Här säger vi hejdå till varandra för 
den här gången med förhoppningsvis många fina minnen från resan med hem i bagaget. (F, M, flygmåltid)  
 
Dag 24  Köpenhamn/Stockholm - hemdestination 22 feb 
Ankomst tidig morgon till Köpenhamn eller Stockholm. Beroende på avreseort fortsätter var och en sedan 
med olika anslutningstransporter mot hemdestinationen. Vi tackar för denna gång och hälsar dig varmt 
välkommen åter. 
 

Med reservation för att ändringar i dag-för-dag-programmet kan ske vid t ex ändrade flygtider eller 
oförutsedda händelser. 
 
 

Välj Tour Pacifics rundresor när endast det bästa 
är gott nog. Vi tummar inte på kvaliteten! 

 

Rundresor för den kräsne resenären 

 
Kontakta oss gärna 
E-post: bokning@tourpacific.se  
Telefon: 042-17 95 00 

mailto:bokning@tourpacific.se

