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Oceanien
Oceanien brukar vi kalla länderna runt austra-
lien, nya Zeeland, Pacific islands och Papua nya 
Guinea.  
australien med Tasmanien och sedan alla 
vackra mytospunna öarna i Franska Polynesien. 
Tahiti, Fiji. Micronesien.

Lämpliga resmål för en jordenrunt resa med stopp i de olika områdena 
och öarna. AllResor erbjuder färdiga rundturer i de mest sevärdiga områ-
den i Australien och Nya Zeeland.
Fortsätter du sedan din resa mot Söderhavsöarna finns vi där för att ge dig 
de olika paradisöarnas bästa.
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australien
Australien är inte bara ett land utan en hel världsdel tillsammans
med Nya Zeland. AllResor ger dig en komplett upplevelse av denna
världsdel. Hotell, hyrbil, husbil etc. Oftast kommer man in till
Australien via Sydney, Brisbane eller Perth. Från Europa kan man
snabbast resa via Bangkok, Singapore men det går även bra att
kombinera resor via Japan, Hongkong och Sydafrika. Olika
klimatzoner gör att alla typer av klimat finns i Australien. Vilken del
av Australien du skall besöka beror på vilket klimat du önskar under
vilken tid på året.

Upptäck Sydneys historia där allt en gång började, hamnen ger ett
välkomnade intryck på samma sätt som när James Cook anlände år
1770. Operahuset är den mest markerande byggnad, som ger staden
en profil. Sydney räknas som en av världens vackraste städer
tillsammans med Kapstaden och Rio de Janeiro. Möt urbefolkningen
Aboriginal i sina lokala miljöer, de stora vinodlingarna i söder eller
de exklusiva stränderna i norr. Cairns och barriärrevet får du inte
missa. Från staden går den världsberömda järnvägen genom det
tropiska landskapet till Kuranda..

Kuranda classic - 3 alternativ (Te)

Heldag med Kuranda 
Scenic Railway
när ni kommer till cairns och Barri-
ärreven får ni inte missa vissa lokala 
upplevelser. 
Från Freshwater Station avgår varje 
dag olika turer till regnskogen. 
Hämtning vid hotell.

Resa nr 1 - Kuranda, Skyrail & Tjapukal
Besök i regnskogsområdet med linbanan och
”Tjapuka Aboriginal Culture Park” där ni får
se ursprungsbefolkningens historia och
kultur. Besök i Kuranda Village. (KQST)

Pris från: 1.100:–

Resa nr 2 - Kuranda all inclusive
Regnskogen med linbanan och ”Tjapuka
Aboriginal Culture Park” samt besök i kulturby
med dansuppvisning. Lunchbuffé. (KRST)

Pris från: 1.750:–

Resa nr 3 - Kuranda, Skyrail & Krokodil
Besök i regnskogsområdet med linbanan och
Caravonica Lakes. Bussen kommer att köra till Hartleys 
Crocodile Adventures för uppvisning. Wetland Cruise. 

Pris från: 1.550:–

Kategori: Dagsturer
Transport: Bil / Tåg
Start: Cairns
Slut: Cairns
Dagar: 1

Kuranda Scenic Railway är en gammal transportled till Kuranda 
byggd för 120 år sedan. Går över broar och genom tunnlar, som är 
handgjorda av rallerpionärer. Passerar genom världsarvs regn-
skogen i Barron National Park. En resa av du inte får missa vid 
besöket i Cairns området.
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cairns - Ballong safari - Kuranda järnväg - Barriärreven - 4 dagar (Te)

Dagskryss ut till Stora Barriärreven är 
ett måste vid ett besök i Quensland. 

Upplevelse av de vita stränderna 
längs kustbandet.

Snorkling & dykning

 
Undervattensobservatorium

Njut av en heldag i Queenslands fantastiska barriärrev. 
Fem timmar ute vid yttersta reven. 
Ni får en upplevelse ni bara drömt om.  
I det kristallklara vattenet får ni upptäcka undervatttens 
världen.  Vi matar fiskarna och får dem i vår närhet.
Turen går med katamaran där ni också får tropisk buffé 
lunch och eftermiddags tea. Kunnig guide ger dig infor-
mation om livet på revet.
Dykning, snorkling finns tillgängligt med ledsagande 
guide om så önskas men då mot tilläggskostnad om-
bord.
Passa på att njut av dagen på däck.

Pris från: 1.990:–

Dag 1 - cairns - Ballongsafari
Transfer flygplats- hotell. Ankomst rekommenderas på 
förmiddag för inchecking på hotell Pullman Reef  eller 
likande. Övernattning på samma hotell i 4 nätter. Inga 
måltider ingår.

Ballongsafari på eftermiddagen. Ni hämtas vid 17.00 
tiden på hotellet och får en unik upplevelse och tur över 
Athertons landskapet vid solnedgången. Ballongen star-
tar vid Mareeba. Ballongföretaget är ett av Australines 
största och de har vältränade guider med. Allt för största 
möjliga säkerhet.
Ni är åter vid hotellet ca 21.30.

Dag 2 -  Kuranda - Scenic Rail - Skyrail                        
Tidig uppstigning för att förbereda denna 10 timmars 
dag från dörr till dörr. Kl. 08.45 avgår tåget från Fres-
hwater Station. Köp med frukost och ta på tåget. 
Idag får du en av världens vackraste tur i en tropisk 
miljö. Resan tar dig genom handhuggna tunnlar och 
över broar med fantastisk utsikt. 
Stanna vid Barron Gorge för att se fallet före ankom-
sten till vackra Kuranda station. Resten av dagen är fri 
för dig att utforska ”byn i regnskogen”. Besök Heritage 
Markets, som är öppet dagligen. Besöka Australians But-
terfly Sanctuary, Birdworld eller Kuranda Koala Gardens 
(egen bekostnad). Ni har klara biljetter för att gå förbi 
biljettkön och gå direkt till Skyrail för ombordstigning. 

Skyrail ger er världens vackraste regnskogs erfarenhet.
Ni glider över regnskogens trädkronor och ni kan nyttja 
de två hållplatser längs vägen. Här kan ni  njuta av en 
promenad genom regnskogen eller besöka CSIRO In-
terpretive Centre. Resan slutar vid Caravonica Lakes där 
din värdinna väntar på att hjälpa dig på din retur med 
buss till ditt boende.

Dag 3 - Heldagskryssning på barriär-
reven
Idag går du från hotellet till ” Reef  Fleet Terminal” för 
att få en heldag på Stora Barriärreven. Naturligtvis kan 
du ta en taxi. Det är ca 1 km från ditt hotell till hamnen.
Snorkling och dykning för den som önskar. Undervat-
tensvärlden öppnar en ny vy för dig denna dag.

Dag 4 - carins
Efter tre heldagar med omväxlande upplevelse väntar 
idag en transfer till flygplatsen. Eller du kanske vill 
stanna för att uppleve några dagar extra på de vackra 
ständerna?

                                        Pris från: 7.200:–

Dagskryss Stora Barriärreven (Te/cRMc) 

Transport: Katamaran 
Start: Cairns
Slut: Cairns
Dagar: 1

Kategori: Hotell ***/***** 
Transport: Minibuss / 4x4
Start: Cairns
Slut: Carírns
Dagar: 4
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Uluru Sunset- ayers rock & grill middag (aaT/ YY48)

 
Dag 1 - ayers Rock
Resan går till de mystiska 36 kupolerna Kata Tjuta.  
På vägen, stanna vid en jakt efter panoramautsikt över 
södra sidan av Kata Tjuta. Fortsätter sedan till Walpa 
Gorge där vi stannar till för att utforska ravinen och 
ovanliga klippformationer. Denna vandringsled genom 
Walpa Gorge följer den naturliga ravinen mellan två av 
de högsta kupoler av Kata Tjuta. På sena eftermiddagen 
åker vi till Uluru och njuter av solnedgången. Nu får ni 
passa på att fotografera färgskiftningarna i Uluru samti-
digt som ni njuter av tilltugg och ett glas vin. 
Övernattning: Voyages Desert Garden Hotel, Ayers 
Rock.
Tillkommer avgift in till National Parken, AUD 25 per 
person och betalas direkt vid ankomsten till parken.

Dag 2 - ayers Rock - Kings canyon                       
Ayers Rock Resort till Kings Canyon kör vi genom 
spektakulära ökenlandskap med vår lyxturistbuss. 
Passerar genom Curtain Springs och njuter av utsikten 
Atila (Matt. Conner). Efter att svängt av Lasseter 
Highway och på Luritja Road kommer din förare/guide 
att ge information om historien i området. Ankomst till 
Kings Canyon Resort innan skymningen. Du kanske 
har tid att avsluta dagen med solnedgången bakom 
Carmichaels Crag.

Dag 3 - Kings canyon Resort - alice Springs
Idag går turen genom det vackra ökenlandskapet från 
Kings Canyon till Alice Spring. Vi stannar vid Aboriginal 
Art Gallery där vi kan se handarbetet tillverkat av lokal-
befolkningen. Fortsätter sedan ut på motorvägen och 
slutligen kommer vi till Alice Spring för övernattning 
vid Desert Palm Resort.

Dag 4 - alice Spring
På egen hand.

 Pris från: 6.200:–

Dag 1- Uluru, ayers Rock (Grillmiddag)
Vid ankomsten till Ayers Rock flygplats väntar en trans-
fer till ditt hotel. Denna eftermiddag spenderar du på 
egen hand och på kvällen reser vi till Uluru för att se sol-
nedgången. När solen går ner över den västra horisonten 
får kvällshimlen fram de många färgnyanser som Uluru 
är känt för. Glöm inte kameran! Sedan går turen till vår 
mötesplats för att där njuta av en grillmiddag. 
Det är nu dags för stjärnskådning om vädret tillåter.

Olika hotellalternativ:
Outback Pioneer (budget)
Outback Pioneer Hotel (standard)
Desert Gardens Hotel (superior)   
Sails in the Desert (första klass) 

Dag 2 - Uluru Sunrise & Base Tour  
Tidig uppstigning för att nu få se de första solstrålarna 
över Red Centre och Uluru. Från utsiktsplattformen kan 
man se många mil i fjärran. Ett perfekt fototillfälle.  
Efter soluppgången åker vi på en guidad tur runt basen 
av Uluru. Sedan reser vi med buss till Mutitjulu Walk där 
vi kommer att se Mutitjulu Waterhole. Detta vattenhål är 
en viktig källa till vatten för aboriginerna i området och 
har varit i bruk under många tusen år. Vi ser även abo-
riginska klipplämningar och får lära oss om aboriginer 
och europeisk historia i området. Vi besöker även Uluru 
- Kata Tjuta Cultural Centre. Här finns en fantastisk sam-
ling av original keramik, målningar och Punu (träslöjd) 
som ger en inblick i den unika och andliga kulturen av 
Anangu folket, de traditionella väktarna av Uluru. 

På eftermiddag är det transfer till Ayers Rock Airport. 
Flyget bör avgå efter kl 13.00.
 
Avgår: Dagligen 75 minuter före solnedgången
Avslutar: kl 12 ungefär vid Ayers Rock Resort    
Olika hotell standard.

Pris från: 3.500:–

ayers Rock - Kata Tjuta - alice Spring - 4 dagar  (Te)

Hotell: ***+
Transport: Lyxturistbuss
Start: Ayers Rock
Slut: Alice Spring
Dagar: 4  

Kategori: Hotell ***-***** 
Transport: Minibuss/4x4
Start: Ayers Rock
Slut: Ayers Rock
Dagar: 3
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Upptäck australiens östkust - 12 dagar  (aaT)

Dag 1 - Launceston - Bicheno (middag)
Denna morgon besöker vi Bridestowe Lavender Farm 
Fortsätter sedan till Legerwood Ristade Memorial.
Platsen där man hedrar stupade soldater. Därefter 
till den gamla gruvstaden Derby. Vi kör genom den 
frodiga myrtenregnskogen på Weldborough Pass. Vid 
lunchtid är vi vid St Helens. Ha nu din kamera redo för 
spektakulära och hisnande - Freycinet Natinal Park. Vi 
gör sedan en guidad promenad i nationalparken och får 
där en häpnadsväckande utsikt över det blå vatten, skog 
och gyllene strand. En höjdpunkt blir Cape Tourville 
utsiktspunkt. Denna kväll är vi tillsammans med vår 
expeditionsledare och övriga medresenärer för en väl-
komstdrink och middag. Hotell: Beachfront at Bicheno.

Dag 2 - Bicheno - Port arthur (halvpension)
Frukost och sedan startar dagen mot Copping genom 
Swansea, Orford och Sorell. Styr mot Port Arthur längs 
en imponerande klippa och vacker kust. Vi passerar den 
100 år gamla Denison Canal och historiska checkpoint i 
Eaglehawk Neck.
På väg till Port Arthur ser vi fantastiska vyer över 
Tasman Arch, Djävulens Kök och Blowhole. Vi kör 
runt Isle of  the Dead och därefter en guidad promenad 
på den historiska platsen och fängelset. Här kan du testa 
dig själv och dina nerver i Ghost Tour i Port Arthur. 
Hotell: Fox and Hounds Inn, Port Arthur.

Dag 3 - Port arthur - Hobart (halvpension)
Idag kommer vi att köra över Tasmanska halvön mot 
Hobart, mot Coal River Valley i historiska sandstens byn 
Richmond, platsen för Australiens äldsta fungerande 
vägbro och en perfekt plats för lunch. Senare kommer 
vi riktigt nära de ”tasmanska djävlarna” och andra in-
hemska djur på Bonorong Wildlife Sanctuary. Vi korsar 
Derwent floden på väg in till Hobart där eftermiddagen 
är fri att göra det du vill innan din sista natt. Middag 
med din expeditionsledare och nyfunna vänner.
Hotell: Wrest Point, Hobart.

Dag 4 - avresa Hobart (frukost)
Din tur avslutas denna morgon efter frukost. 
Transfer till Hobart flygplats för din fortsatta resa.

Pris från: 9.200:–

Resan i korthet: Med 4x4 bil går turen på 
Fraser island, Baron Bay, Daydream is-
land, atherton Tablelands, Stora Barärre-
ven och cairns. Buss med aircondition och 
panoramafönster samt profesionell guide 
följer med.

Dag 1 - ankomst cairns (middag)
(rekommenderad tid 14.00)
Vid ankomst i Cairns väntar en transfer som tar dig 
till ditt hotell. Ni träffar er guide och medresenärer 
för en orientering om rundturen i denna tropiska stad. 
Välkomstmiddag. 
Hotell: Novotel Cairns Oasis Resort, 2 nätter. 

Dag 2 - Stora Barriärreven (frukost, lunch)
Idag bordar vi katamaran och kryssar ut till Stora 
Barriärrevet. Njut av ett rev samt information om det-
samma. Spektakulär tur vid korallrev och tropiska fiskar, 
som upptäcks via Underwater Observatory. Det finns 
möjlighet att snorkla och se detta naturliga levande un-
derverk. Njut av en läcker tropisk buffé lunch innan du 
kommer tillbaka till Cairns i slutet på eftermiddagen. 

Dag 3 - cairns - Mission Beach climb  
(halvpension)
Turen går nu mot den tropiska platån som kallas 
Atherton Tablelands där frodiga regnskogar, vattenfall 
och sjöar finns i överflöd. Ni besöker Millaa Millaa Falls 
och den berömda Curtain Fig Tree. Stopp vid Mamu 
Rainforest Canopy. Här får du en spännande upplevelse 
högt upp i regnskogen och får en spektakulär panora-
mautsikt över landskapet.

Det kommer också ges tid att känna den gyllene sanden 
mellan tårna när vi besöker Mission Beach under tidiga 
eftermiddagen. Hotell: Castaways Resort & Spa.

Dag 4 - Mission Beach - Daydream island.  
(helpension)
Resan fortsätter längs kusten med mellanlandning i 
hjärtat av spektakulära Stora Barriärreven. En gourmet 
lunch väntas hos familjen Flemming vid Billabong 
Sanctuary. Turen fortsätter till Airlie Beach och vi skall 
hinna med färjan till Daydream Island, en av de 74 
tropiska öar som utgör Whitsundays. 
Hotell: Daydream Island Resort & Spa, 2 nätter. 

Dag 5 - Daydream island (halvpension)
Idag får du utforska denna vackra ö på egen hand. En 
valfri kryssning till Whitehaven Beach. Du har möjlighet 
att ta en promenad i regnskogen, ägna dig åt vatten-
sporter, snorkla eller bara lata dig vid en av poolerna, 
på en strand eller fylla din kropp och själ på Daydream 
föryngring Spa. 

Dag 6 - Daydream island - Rockhampton 
halvpension)
Idag tillbaka till fastlandet och vidare söderut genom 
Mackay, Australiens sockerhuvudstad. 
Vidare till Rockhampton. 
Hotell: Travelodge, Rockhampton.

Dag 7 - Rockhampton - Hervey Bay cross  
(halvpension)
Nu kommer vi till stenbockens vändkrets och där stan-
nar vi på Langmorn Station. En medlem av familjen 
Creed kommer att ta oss på en guidad rundtur. Njut av 
morgonen med en kopp te i trädgården i sällskap med 
kängurus. Fortsätter sedan till Hervey Bay, porten till 
Fraser Island. Hotell: Mantra, Hervey Bay. 

Dag 8 - Hervey Bay - noosa (frukost, lunch)
En dag av upptäckter väntar när vi tar färjan för att 
utforska ett av världens underverk, den kulturmin-

nesmärkta ”Fraser Island”. Besök Lake McKenzie med 
sina magnifika vita sandstränder. Gå igenom den gamla 
regnskogen med sina enorma gummiträd och kauriträd. 
Njut av en grillunch innan turen tar oss till den färgade 
sanden på Rainbow Beach och därefter vidare till 
”Sunshine Coast” och semesterorten Noosa. 
Hotell: The French Quarter, Noosa 2 nätter. 

Dag 9 - noosa  på egen hand (frukost)
Ta dig tid att upptäcka Noosa själv. Simma vid Noosa 
Main Beach eller ta en lite längre lätt promenad längs 
udden fram till Noosa. Om du känner dig äventyrlig 
kan du ta en båttur genom Noosa Everglades. Orörda 
stränder, sjöar, våtmarker, mangroveträsk och rik flora 
och fauna är bland det landskapet du ser. 

Dag 10 - noosa - Gold coast (frukost)
Besök Australia Zoo, som blev känt genom Croco-
dile Hunter, Steve och Teri Irwin och deras globala 
dokumentärer. Ta en smygtitt på Australia Zoo Wildlife 
Hospital eller besök det världsberömda Crocoseum. 
Djurparken är det ultimata vildmarksäventyret med sitt 
team på över 500. De kommer att se till att du får en 
vild upplevelse du aldrig glömmer. Senare reser du till 
Brisbane och har där kvällen på egen hand.   
Hotell: Vibe Hotel, Gold Coast.

Dag 11 - Gold coast - coffs Harbour  
(halvpension)
Resan fortsätter till Cape Byron Lighthouse där vi njuter 
av den fantastiska vyn från Australiens östligaste punkt. 
På väg till badorten Coffs Harbour stannar vi i exklusiva 
Byron Bay för lunch (egen bekostnad). Kvällen avslutas 
med en avskedsmiddag.
Hotell: Break Free Anuka Beach Resort.

Dag 12 - avresa Sydney 
Ni besöker Port Macquarie på vägen till din slutdestina-
tion Sydney.

Pris från: 28.450:–

Tasmanien - 4 dagar (Te/FLH) 

Kategori: Hotell ****
Transport: Buss
Start: Launceston
Slut: Hobart
Dagar: 4 

Kategori: Hotell ***+/**** 
Transport: Minibuss/4x4
Start: Cairns
Slut: Sydney
Dagar: 12
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Dyk & snorkelpaket på Stora Barriärreven  - 5 dagar (Te)

Dag 1- Sydney 
Ankomst transfer flygplatsen i Sydney och direkt till ert 
hotell Travellodge Wynard eller liknande.                                  
”Bridge Climbing”, en hissnande tur på den stora bron 
i hamnen. Guide följer med och ni får en vinddräkt. Ni 
går i grupper om max 14 personer ända upp till toppen. 
Här väntar en fantastisk utsikt över staden

Dagen kan också innehålla en kryssning med lunch 
runt hamnen. Här bjud också på musik och guidening 
genom Sydneys världsberömda hamn dit fartyg från 
hela världen ständigt kommer.  
Kan även göras på dag 2.
 

Dag 2 - Sydney - Hop-on-hop-off                      
Bästa sättet att att se Sydney är att ta bussen som går 
runt staden hela degen. Ni hoppar på och hoppar av 
vid de platser ni tycker är mest intressanta. Bland annat 
kommer ni till Taronga Zoo, som ger en intressant bild 
av djuren i Australien. Sky Safari linbanan, Watsons 
Bay, Luna Park och Pier 26 är platser ni kommer att 
besöka.

Dag 3 - Sydney aquarium
Ett besök på det unika undervattens aqvariet i Sydney 
får man inte missa. Mer är 12000 olika arter finns och 
många är de som är representerade i barriärrevet.
Bonndi Tour är eftermiddagens höjdpunkt. Här besöker 
du det världsberömda Operahuset, St Marys Katedralen, 
och Bondi Beach. 

Dag 4 -  Sydney
På egen hand.
 

Pris från: 6.990:–

Dag 1 - cairns ankomst
Vid ankomsten till Cairns flygplats möts ni för transfer 
till Shang Ri La hotell eller likande.
Dagen är till för att ni skall förbereda er inför dyk och 
snorkelupplevelse under tre dagar.
Observera att ni inte dricker alkohol denna dag!

Dag 2 -  Stora Bärriärreven (helpension)
Idag startar turen kl 7:00. 3 dagar ombord med dykning 
och snorkling ger dig utan tvekan det bästa sättet att 
verkligen uppleva Stora Barriärrevet. Du får mycket mer 
tid att slappna av och verkligen njuta och i slutändan 
mer tid för dykning och snorkling.  
Övernattning ombord.

Dag 3 - Stora Bärriärreven (helpension)
Vid Stora Barriärrevet har du möjlighet att göra 11 
dyk (9 dag och 2 natt) samt massor av snorkling. På 
varje plats vi besöker finns ett stort utbud (16 exklusiva 
platser). Dessa platser ger några av de bästa yttre 
revdykningar ni kan tänka er. De har valts ut för sin 
mångfald och kvalitet av koraller och marint liv och den 
bästa sikten. Övernattning ombord.

Dag 4 - Stora Bärriärreven (frukost, lunch)
Besöker idag Pro Dive Cairns specifika rev och dykplat-
ser. Under turen kommer ni dyka på olika platser, sällan 
mer än en gång per plats. Vi kör åter till Cairns och 
ankommer där ca kl 15:30. Ö
vernatting på Shang Ri La eller liknande.

Dag 5 - cairns ankomst (frukost)
Ni vaknar upp till en ny dag i Cairns kanske med en tur 
på Kuranda Railway.

VIKTIG INFORMATION
Alla dyktillbehör finns i paketet.
Ett dyk medicinskt intyg, enligt australisk standard 
blankett 4005,1 måste fyllas i av läkaren (i Australien el-
ler i hemlandet). Denna medicinska blankett behövs för 
att lära sig att dyka i Queensland. Pro Dive har en klinik 
i Cairns som är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 
veckan. Ett besök kan ordnas vid ankomst.
Vissa medicinska tillstånd som hindrar dig från dykning 
såsom astma, epilepsi, diabetes, hjärt-eller lungsjukdo-
mar och graviditet är kontraindikationer för dykning.

                Pris från: 6.850:–

Sydney - 4 dagar  (Te)

Hotell: ****
Transport: Buss/båt
Start: Sydney
Slut: Alice Spring
Dagar: 4 

Kategori: Hotell ***** 
Transport: Buss/katamaran
Start: Cairns
Slut: Cairns
Dagar: 5


