
den store rundrejse i 
AustrAlien
22 dage med dansk rejseleder

Pris kr. 39.995,- Tillæg for enkeltværelse: kr. 6.940,- (Turene gennemføres ved minimum 20 deltagere)

turen kort: 
1 nat i Bangkok • 4 nætter i sydney • 3 nætter i Cairns • 1 nat ved ayers rock • 1 nat ved kings Canyon  
• 2 nætter i alice springs • 1 nat i adelaide • 1 nat ved mt. gambier • 3 nætter i melborne • 1 nat i singapore

Prisen inkluderer:
•  alle nævnte flystrækninger i dagsprogram.
•  dansktalende rejseleder på hele rejsen samt lokale 

engelsktalende guider.
•  lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg 
• måltider jf. rejseplan
• sightseeing i Bangkok.
• sightseeing i sydney.
• Heldagstur til Blue mountains.
• Heldagstur til great Barrier reef.
• 3 dages safari i det røde center.
• sightseeing i adelaide
• ½ dags rundtur i alice springs.
• ½ dags rundtur i melbourne.
• Udflugt til Philip Island.
• sightseeing i singapore.
• Visum til australien.
•  Bidrag til sikkerheds- og garantifond.

Prisen inkluderer ikke:
• drikkevarer og måltider ud over de nævnte
• afbestillings- og rejseforsikring
• drikkepenge

I forbindelse med tilmeldingen skal vi bede om kopi af pas.

rejsen går til australien… til et land fyldt med farverige og fa-
scinerende kontraster.
australien rummer det hele for den oplevelsesvillige rejsende,
for australien er ikke bare et land, det er en verdensdel, der by-
der på krystalklart vand med verdens længste koralrev, kolossale  

ørkenområder, charmerende storbyer og arkitektur i verdens-
klasse. 
at opleve australien ville tage måneder, men denne rejse vil 
give dig et godt indblik i dette lands storslåede naturscenerier 
og helt karakteristiske ånd.

AfrejsedAto:
21. okt. 2010  kr. 39.995,-
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21. oktober: Afrejse mod Bangkok
midt på dagen mødes vi i københavn, hvorfra vi flyver til 
london med British airways. I london skifter vi fly til Qantas 
- australiens nationale flyselskab.
Flyvetiden fra london til Bangkok er ca. 11 timer. Undervejs 
vises der film, og vi vil få serveret mad og drikke. Forplejning 
på den oversøiske flyrejse er inkluderet.
  
22. oktober: Bangkok  
Vi ankommer til Bangkok kl. 15.35. Herefter kører vi til vort 
hotel, hvor værelserne står klar. der er tid til at pakke ud. 
På grund af tidsforskellen er det vigtigt at holde sig i gang, 
indtil det er sengetid. Vi anbefaler derfor at spadsere en tur i 
området sammen med rejselederen først på aftenen.
Overnatning: Bangkok Palace hotel

23. oktober: Bangkok – sydney.
efter morgenmaden forlader vi hotellet og begiver os på 
sightseeing. dagens program fører os bl.a. til templet ”Wat 
Trimitr”, hvor Buddhastatuen er lavet af 5,5 tons guld. Videre 
gennem Chinatown til en slangefarm.  Her ser vi, hvordan 
personalet ”malker” slangerne for gift, som siden omdannes 
til modgift. de har eksemplarer af alle de giftige slanger, der 
findes i Thailand – heriblandt kongekobraen. dagen byder 
også på en sejltur på floden, før vi kører til lufthavnen for at 
flyve til australien. (m)

24. oktober: sydney
Vi ankommer med fly til sydney kl. 07.05.
det er nu tid til at komme af med det sidste ”jetlag”. derfor 
starter vi opholdet med en rundtur i sydney-området.
Første stop er ved hotellet, hvor vi afleverer bagagen og har 
mulighed for at finde badetøjet frem. 
Herefter kører vi til Bondi Beach, stranden som blev kendt 
under Ol i sydney, da beachvolleyturneringen blev afholdt 
her. Har man lysten, er der mulighed for at dyppe tæerne i 
det dejlige vand. Vi nyder også udsigten fra Watsons Bay, 
hvorfra man har et godt udsyn mod sydney. 
Vi fortsætter til hotellet. efter ankomsten er der tid til at hvile 
lidt, før rejselederen vil tage deltagerne med på en gå tur.
Vi spiser aftensmad på hotellet.
Overnatning: Quality Hotel Cambridge 

25. oktober: sydney
Vi starter dagen med en byrundtur. rundturen bringer os til 
sydney Opera House, sydney Harbour Bridge samt omgiv-
elserne ved The rocks – stedet, hvor de første europæere 
bosatte sig. Herefter fortsætter vi til darling Harbour, der i 
dag er et rekreativt område, men som for få år siden var en 
travl industrihavn.
Vi afslutter rundturen ved Circular Quay i det centrale syd-
ney, hvor der er lidt tid på egen hånd til frokost. Vi mødes 
igen og sejler ud i sydney Harbour på en turbåd. mens vi 

nyder sejlturen, er der kaffe og te.
Herfra er der tid på egen hånd, eller følg rejselederen tilbage 
til hotellet til fods.
Overnatning: Quality Hotel Cambridge (m)

26. oktober: Blue Mountains
Indimellem kan vi læse, at sydney brænder. det er ikke 
helt korrekt. det er oftest træerne i Blue mountains, der 
brænder. den lille bjergkæde bag ved sydney er kendt for 
eucalyptus træerne, der også er årsagen til navnet ”blue 
mountains” – de blå bjerge. 
Vi starter efter morgenmaden på en rundtur i dette om-
råde, hvor vi måske kan være så heldige at se koalaer. 
sidst på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet.
Overnatning: Quality Hotel Cambridge

27. oktober:  sydney
en hel dag i sydney. Benyt den på egen hånd eller sammen 
med rejselederen til at gå på opdagelse i denne fantastiske 
storby. Før afrejsen vil vi orientere omkring forestillingerne 
i sydney Opera House, så der er mulighed for at krydre run-
drejsen i australien med en forestilling i Operahuset. (m)

28. oktober: sydney – Cairns 
efter morgenmaden køres der til lufthavnen, hvorfra der fly-
ves til Cairns i Queensland. afgang fra sydney kl. 09.15, vi er 
fremme i Cairns kl. 11.15. Herfra er der transport til hotellet.
der kan gå lidt tid, før værelserne er klar, hvorfor rejsele-
deren tager deltagerne med på en gåtur til centrum, indtil 
værelserne er klar.
resten af dagen er på egen hånd.
Overnatning: Bay Village Tropical retreat (m)

29. oktober: Great Barrier reef 
Fra morgenen sejler vi ud til great Barrier reef. På turen 
vil besætningen besvare spørgsmål og fortælle om revet. 
Fremme ved revet er der mulighed for at låne dykkerbriller, 
snorkel og redningsvest. livet og mangfoldigheden på og 
ved revet er fascinerende. Farverige koralfisk overalt og en 
sigtbarhed, vi ikke er vant til, gør oplevelsen unik - også for 
ikke-svømmere. der er mulighed for at se nærmere på revet 
fra specialbyggede både med glasbund. 
sidst på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet.
Overnatning: Bay Village Tropical retreat (m,F)

30. oktober: Cairns 
en fridag i Cairns. rejselederen står naturligvis til rådighed. 
(m)

31. oktober: Cairns – Ayers rock
en dag fyldt med kontraster. Fra det frodige og grønne fly-
ver vi til den røde ørken. efter ankomsten til ayers rock 
kører vi til lejren. der overnattes i telte med fast bund 
og rigtige senge. Bad med varmt vand og rigtige toiletter 
findes i umiddelbart nærhed. Vi kører over til The Olgas en 
samling af – store – sten, og hvis vejret tillader det, går 
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vi en tur gennem Valley of the Winds. dagens højdepunkt 
bliver solnedgangen over ayers rock - en oplevelse udover 
det sædvanlige. Herefter er der barbequemiddag i lejren. 
Før sengetid er der mulighed for hygge ved lejrbålet, mens 
stjernehimlen over ørknen giver den smukkeste dekora-
tion, man kan forestille sig.
Overnatning: Telt (m,F,a)

1. november: Ayers rock – kings Canyon 
solopgang over ayers rock er et “must”. derfor starter 
dagen tidligt med morgenmad, hvorefter vi kører ud for 
at se det fantastiske syn, når de første solstråler rammer 
stenen. Herefter er der mulighed for at gå en tur rundt om 
ayers rock og nyde de smukke omgivelser. 
rejsen fortsætter til kings Canyon. 
der overnattes i telte med fast bund og rigtige senge. Bad 
med varmt vand og rigtige toiletter findes i umiddelbart 
nærhed. dette er lidt primitivt, men en stor oplevelse, når 
mørket falder på, og vi har udsigten til stjernerne, mens vi 
sidder omkring lejrbålet.
Overnatning: Telt (m,F,a)

2. november: kings Canyon – Alice springs 
efter morgenmaden skal vi på opdagelse inde i kings Can-
yon. efter en kort opstigning åbenbarer der sig en smuk 
udsigt over området, og vi vil kunne se ned i slugten. midt 
i dette røde landskab kommer vi til en frodig slugt, hvor 
en kilde sørger for ideelle vækstbetingelser. I bunden af 
slugten findes en lille sø, hvor der er mulighed for at få en 
svømmetur - så husk badetøj og håndklæde.
efter frokosten kører vi direkte til alice springs, centrum 
for al handel i den røde ørken. Vi ankommer til alice 

springs sidst på eftermiddagen. 
Overnatning: aurora alice springs (m,F)

3. november: Alice springs  
alice springs - eller alice, som byen kaldes i daglig tale, 
begyndte med telegrafstationen. Vi skal naturligvis se denne 
telegrafstation samt de smukke omgivelser. andre stop på 
dagens rundtur i alice er school of the air. skolen underviser 
børn ved hjælp af radio. nogle af børnene bor over 1000 
km væk fra alice. Vi fortsætter til royal flying doctors, som 
gennem tiden har reddet mange menneskeliv ved at lande 
deres små fly alle mulige og umulige steder i outbacken. Vi 
besøger naturligvis også deres kontor i alice, hvor vi får en 
gennemgang af deres fortid og nutid. sidste stop er anzac 
Hill med udsigt over alice og macdonnell ranges.
eftermiddagen er fri til at se nærmere på alice, evt. sammen 
med rejselederen. (m)

4. november: Alice springs – Adelaide
Vi forlader alice denne formiddag og flyver til adelaide. 
Fremme i adelaide ser vi nærmere på denne lidt oversete 
by, før vi ankommer til vort hotel.
Overnatning: mercure grosvenor Hotel (m)

5. november: Adelaide Mt. Gambier
efter morgenmaden forlader vi adelaide og kører til mt. 
gambier. Vi laver flere stop på rejsen, så der er tid til at 
nyde naturen.
Overnatning: Quality Inn International mt. gambier (m)

6. november: Mt. Gambier - Melbourne. 
Vi er nu på den berømte kystvej ”great Ocean road”, af 

mange opfattet som den smukkeste kystvej i verden. af 
søfolk frygtet på grund af de mange undersøiske rev og klip-
per. langs kysten står mindesmærker over skibe og deres 
besætninger, der gik til grunde på denne kyststrækning.  
Vi gør stop flere steder på køreturen. et af stederne er ved 
de ”tolv apostle” - en række klipper stående ud for kysten. 
dette er også en af de strækninger, hvor vore gæster ofte 
ser koalaer. Vi er fremme i melbourne først på aftenen. 
Overnatning: Clarion suites gateway (m)

7. november: Melbourne 
Formiddagen er på egen hånd.
midt på eftermiddagen kører vi sydpå til Philip Island. Øen 
er forbundet til fastlandet med en bro. Vi starter vort besøg 
på øen med at se nærmere på koalaer og kænguruer, før vi 
kommer til øens store attraktion ”penguin march”. Tidligt 
hver morgen forlader pingvinerne deres reder og svømmer 
til havs for at fiske, for så at returnere ved solnedgang 
godt trætte. dette syn er fantastisk, og vi skal naturligvis 
overvære det.
Vi er tilbage i melbourne kort før midnat.
Overnatning: mercure Hotel melbourne (m)

8. november: Melbourne 
denne formiddag har vi en sightseeingtur i melbourne, 
hvor vi kommer forbi de største seværdigheder, som blandt 
andet er parlamentsbygningen, kaptajn Cook’s Cottage og 
Chinatown.
eftermiddagen er på egen hånd eller tag med rejselederen 
på opdagelse i melbourne. (m)

9. november: Melbourne – singapore
denne eftermiddag forlader vi australien og flyver til sin-
gapore. Vi ankommer til singapore kl. 21.30 og fortsætter 
direkte til vort hotel.
Overnatning: Bayview hotel (m)

10. november: singapore – danmark 
Først på eftermiddagen forlader vi hotellet og tager på op-
dagelse i singapore-området. På dagens rundtur besøger 
vi merlion Park, hvorfra der er en smuk udsigt over marina 
Bay. Turen fortsætter til Thian Hock keng-templet, et af de 
ældste buddhist templer i singapore . Vi fortsætter gennem 
Chinatown. sidste stop før middagen er little India, hvor ud-
valget af krydderier er stort og spændende.
Fremme ved lufthavnen går turen hjemad mod danmark kl. 
23.20. (m)

11. november: Ankomst til danmark.
efter et flyskifte i london ankommer vi til københavn  
kl. 15.00.

m = morgenmad
F = Frokost
a = aftensmad

Operaen i Sydney

Ayers Rock ved solnedgang
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ArrAnGeMent
rejserne i dette program er arrangeret af Billetkontoret a/s 
i samarbejde med lokale turarrangører og hoteller.

tilMeldinG
Tilmeldingen foretages hos dit rejsebureau og er bindende 
for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. 
med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af 
have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/
fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke ind-
betales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk 
ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som 
angivet i passet.

dePosituM oG BetAlinG
Ved tilmelding betales et depositum på 10% af rejsens pris, 
dog minimum kr. 1.500,- sygeafbestillingsforsikring skal in-
dbetales samtidig med depositum. restbeløbet betales ikke 
mindre end 60 dage før rejsens start eller sammen med de-
positum, hvis rejsen bestilles senere. særlige regler er gæl-
dende for visse arrangementer, hvor det er tilfældet vil det 
fremgå af prislisten under de berørte arrangementer. når 
rejsen er i forbindelse med en forkøbsbillet gælder reglerne 
(oplyses ved reservationen) for en sådan flybillet. såfremt 
fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil 
man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger 
frem til afrejsen.

AfBestillinG
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført 
andre bestemmelser på dit deltagerbevis: Ved afbestilling 
mere end 60 dage før afrejse efter endelig bekræftelse og 
indbetaling af depositum opkræves et ekspeditionsgebyr på 
10% af rejsens pris dog maksimum kr.1.500,- pr. deltager. 
Ved afbestilling 59-36 dage før afrejsen opkræves op til 
50% af rejsens pris. Ved senere afbestilling vil refundering 
ikke finde sted. Vi anbefaler, at du tegner en afbestillings-
forsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos 
den rejsende eller nærmeste familie. Oplysninger herom fås 
hos dit rejsebureau. såfremt der indenfor et tidsrum på 14 
dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, 
naturkatastrofer,
livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen 
afbestilles vederlagsfrit. det vil dog være en betingelse, at 
offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller 
sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det 
pågældende område. kundens ansvarsfrie afbestillingsret 
gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte 
den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almin-
delig kendt. 

refunderinG Af uBenyttede ydelser
Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser 
kan finde sted.

PrisændrinGer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (februar 2010) gæl-
dende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan 
rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af sti-

gende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), 
ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. eventu-
elle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens 
påbegyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgen-
de principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter 
og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger 
kr. 100,- Valutaændringer på mere end + 5% eller - 10% i 
forhold til prislistens udgivelsesdag. Prisændringen vil alene 
omfatte omkostninger vedrørende landarrangement. gener-
elle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald 
på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår 
rejsen er bestilt eller betalt.

rejseforsikrinG
alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på 
det kraftigste, at der tegnes en forsikring, som dækker om-
kostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtrans-
port i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar 
med mere. Oplysninger herom fås hos dit rejsebureau.

flyrejsen
såfremt de udover den anførte rejserute har særlige krav til 
dit billets fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbeviset. 
Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annul-
lering kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/
faktura. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at 
dit navn(e) på deltagerbeviset og især på alle billetter stem-
mer overens med dit aktuelle pas. kunstnernavne og mel-
lemnavne må ikke benyttes som efternavne. såfremt der 
er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, 
kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. 
afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens 
side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

overdrAGelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. 
i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødven-
dige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På 
grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette 
ikke tilrådeligt, da hele billettens pris da er fortabt. såfremt 
overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skrift-
ligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves 
et gebyr på kr. 450,- per person. Ved overdragelse hæfter 
den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for 
betaling af et restbeløb og omkostninger, der følger af over-
dragelsen.

AflysninG
rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstæn-
digheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke 
har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force 
majeure-lignende forhold) I dette tilfælde refunderes rej-
sens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på 
erstatning.

ArrAnGørens AnsvAr
Billetkontoret optræder som agent for lokale hoteller og 
agenter. Billetkontorets ansvar for mangler samt person- 
og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore 

leverandører har i henhold til internationale konventioner 
for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa konven-
tionen, skibsrejser: athen konventionen, togrejser: COTIF/
CIF konventionen. erstatningsbeløbene i de internationale 
konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader 
i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000,- Ved 
skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for 
ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport for 
eksempel ca. kr. 120,- pr. kg. indskrevet bagage.

kundens AnsvAr
kunden er forpligtiget til: 
• at sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder 

fra indrejse datoen) og de for rejsens gennemførelse nød-
vendige visa og vaccinationer, 

• at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden 
tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. 

• at optræde således, at medrejsende ikke føler sig ge-
neret. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af 
arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den 
videre deltagelse i turen.

reklAMAtion
reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet 
eller dets stedlige repræsentant så snart manglen kon-
stateres, således at Billetkontoret straks kan forsøge at 
afhjælpe forholdet.
krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på 
stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid 
efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem rejsebureau 
og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen 
indbringes for Pakkerejse ankenævnet,
skodsborgvej 48C, 1., 2830 Virum (telefon: 4546 1100). Bil-
letkontoret er medlem af danmarks rejsebureau Forening 
og er dermed forpligtiget til at følge de af nævnet afsagte 
kendelser. Billetkontoret er endvidere medlem af rejsega-
rantifonden.

værnetinG oG lovvAlG
Værneting: sø- og Handelsretten i københavn. eventuelt 
søgsmål mod Billetkontoret skal afgøres efter dansk ret og 
anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

PAs, visuM, vACCinAtioner
kontakt det pågældende lands ambassade for oplysning 
ang. visum. Udenlandske statsborgere bør søge oplysninger 
om de krav, der stilles til eventuelt visum. den rejsende skal 
endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed stats-
borgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. 
Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning 
ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende 
overfor arrangør/rejsebureau. 
kontakt venligst jeres læge, statens seruminstitut eller rig-
shospitalets rejseservice for oplysninger om vaccinationer.

med forbehold for trykfejl i program/prisliste.

GENERELLE BETINGELSER

TeknIsk arrangØr: BIlleTkOnTOreT a/s. rejsegaranTIFOnden nr.: 650


