Australien
med stopover i Singapore
8 - 23 november 2019
Äntligen åker M-magasin till landet ”Down Under” som för många står högt på önskelistan!
Förverkliga din dröm om en resa till Australien med sin fantastiska natur, vilda djurliv, magiska
korallrev, sagolika stränder och spännande öken!
På vägen till Australien stannar vi ett par dagar i vibrerande Singapore för att acklimatisera oss vid
tidsskillnaden. Här kommer vi att se Chinatown, åka på båttur och förstås uppleva Singapores
mest kända och omtalade sevärdhet Gardens by the Bay!
I Australien kommer vi att resa till de tre absolut mest besökta delarna av kontinenten med början
i storstaden Sydney med sitt vackra operahus. Vi beger oss sedan inåt landet till vildmarken för att
uppleva det magiska berget Ayers Rock! Resan avslutas i nordost med regnskogen och Barriärrevet
som absoluta höjdpunkter!
Professionell svensk reseledning av Peter Wik som är med under hela resan, från början till slut!
Som vanligt följer även en representant från M-magasin med och skämmer bort oss!

Dag 1, fredag 8 november:
Sverige – Singapore
Incheckning och avresa från Stockholm kl 09.45 med Singapore Airlines från Stockholm via
Moskva till Singapore där vi landar nästföljande morgon. Ombord serveras flygplansmåltider.

Wik f

Dag 2, lördag 9 november:
Singapore
Ankomst till Singapore tidig morgon och transfer med buss in till vårt hotell där vi kan checka in
och äta frukost. Tid att sova eller slappa vid poolen under dagen.
På kvällen samlas vi igen för att bege oss till färgstarka och myllrande Chinatown för att

promenera längs de smala gatorna med nattmarknaden i full gång. Vi besöker en kinesisk
kalligrafitecknare som visar oss hur man skriver de vackra kinesiska tecknen. Middag
tillsammans i Chinatown varefter vi åker på en båttur längs floden och njuter av det vackert
upplysta Singapore med skyskrapor, koloniala byggnader och statyer. Åter till hotellet för en god
natts sömn.

Frukost och middag ingår.

Dag 3, söndag 10 november:
Singapore
Idag ska vi ut och se mer av Singapore då vi åker på en stadsrundtur samt besöker National
Orchid Garden med över 60.000 orkideplantor. Lunch tillsammans under dagen.
Lite senare på eftermiddagen besöker Singapores mest besökta sevärdhet Gardens by the Bay
där vi ser den kända ljud- och ljusshowen. Det är ett futurististiskt parkområde med två
jättelika och kupolformade nedkylda växthus som skapar andra klimatzoner än den tropiska. Här
finns också ett över 40 meter högt berg med hiss upp till och ett gigantiskt forsande vattenfall. Vi
ser oss omkring och går sedan ut och genom hotellkasinot för att se den spektakulära
vattenshowen. Tid på egen hand i den enorma shoppinggallerian och kanske en tur in på
kasinot för att prova lyckan? Åter till hotellet på egen hand.

Frukost och lunch ingår. ron

Dag 4, måndag 11 november:
Singapore - Sydney
Frukost på hotellet och därefter transfer till flygplatsen för att flyga vidare med Singapore Airlines
till Sydney i Australien. Staden är huvudstad i delstaten New South Wales och den mest folkrika
staden i Australien. Den ligger på Australiens sydöstra kust vid Tasmanhavet och har 4,5 miljoner
invånare. Sydney är byggt på kullarna som omger Port Jackson, allmänt känd som Sydney
Harbour, där det berömda Operahuset och Sydney Harbour Bridge ligger. Vi beger oss till vårt
hotell där vi ska bo fyra nätter. Incheckning och en god natts sömn innan äventyret i landet ”Down
Under” kan börja!

Frukost och flygplansmåltider ingår. ciceron

Dag 5, tisdag 12 november:
Sydney
Frukost på hotellet och därefter ut på en stadsrundtur i Sydney där vi ser Sydney Harbour
Bridge, Darling Harbour, The Rocks, Sydney Tower, Queen Victoria Market och den botaniska
trädgården. Sydney Harbour Bridge förbinder shoppingkvarteren i centrala Sydney med affärs- och
bostadsområdet vid Sydney Harbour. Bron är en populär turistattraktion och kallas lokalt för
”galgen” på grund av sin bågform. I hjärtat av Sydney står den vackra sandstensbyggnaden
Sydney Town Hall med sitt vackra klocktorn som är ett populärt landmärke i staden då trappan
används som mötesplats. Mitt emot ligger Queen Victoria Building och precis intill ligger St.
Andrews katedralen. Turen avslutas med lunch varefter vi ska gå på rundtur i Sydney Opera
House. Operahuset i Sydneys hamn är förmodligen ett av världens mest kända landmärken.
Byggnaden beställdes redan 1955 men invigdes inte förrän 1973. Huset är tillverkat av mer än en
miljon glaserade, vita kakelplattor från Sverige och det iögonfallande taket påminner om stora
segel. Resten av eftermiddagen och kvällen att utforska Sydney på egen hand eller tillsammans
med nyvunna vänner. Frukost och lunch ingår.

Dag 6, onsdag 13 november:
Sydney
Idag ska vi ut på en heldagsutflykt till vildmarken utanför Sydney; Blue Mountains, som är med
på världsarvslistan. Blue Mountains är ingen bergskedja utan ett stort område som ligger på en
sandstensplatå med djupa dalar som lockar till vandring. Namnet kommer från att landskapet är insvept
i ett blåaktigt dis, vilket skapas när oljan från eukalyptusträden avdunstar.
Här åker vi gondol med en hisnande utsikt över dalen under oss. Vi njuter också av den fantastiska
utsikten över Megalong Valley och ser Three Sisters-bergsformationerna vid Katoomba som är
den största staden i Blue Mountains. En aboriginsk legend säger att klipporna formades då de tre
systrarna förvandlades till sten av sin far för att skyddas mot dem mot tre män från en annan stam
som ville gifta sig med dem. Oavsett legend är vyerna imponerande.
Vidare till Featherdale Wildlife Park där vi möter kängurur och koalor i deras naturliga
bushmiljö. Här finns över 270 arter av fåglar, kräldjur, däggdjur och pungdjur. Har vi tur kan vi få
chansen att klappa en koala! En fantastisk dag i naturens tecken!

Frukost och lunch ingår.

Dag 7, torsdag 14 november:
Sydney
Frukost på hotellet varefter vi tillsammans tar båten till Manly Beach för en dag vid havet.
Båtresan tar 45 minuter och går genom magiskt vackra Sydney Harbour. Manly Beach konkurrerar
om utmärkelsen ”mest populära stranden i Sydney” med härliga vågor och långa
strandboulevarder. Stranden anses av många vara Sydneys allra vackraste och till skillnad från
Bondi Beach är stämningen här lite mera avslappnad. Det är populärt att hyra en cykel att se sig
omkring med. Lunch och återresa till hotellet på egen hand.
På kvällen samlas vi för att äta en gemensam middag denna sista kväll i Sydney.

Frukost och middag ingår.

Dag 8, fredag 15 november:
Sydney – Ayers Rock
Frukost på hotellet varefter vi beger oss till flygplatsen för att flyga till Ayers Rock i Australiens
vildmark som är hem åt dingos och vildhästar. Transfer till vårt hotell för en god middag innan
läggdags. Frukost och middag ingår.ag.
Dag 9, lördag 16 november:
Ayers Rock
Frukost på hotellet varefter vi ska ut på en safaritur i vildmarken med sin röda jord och uppleva
det magiska sandstensberget Uluru, även känd som Ayers Rock. Det är aboriginernas heliga berg
som mäter 348 meter över marken och med sina 2.000 meter under mark, är det ett av världens
största naturfenomen. Det magiska med berget är att det skiftar i färg från rött och orange på
morgonen till ljusare brunt och grått på kvällen beroende på solljuset. Många kommer hit för att se
denna vackra färgskiftning från tidig morgon innan solen gått upp till sen kväll efter solnedgången.
På kvällen äter vi en stämningsfull middag i öknen under stjärnorna och ser den magiska
solnedgången vid berget.

Frukost och middag ingår.ag

Dag 10, söndag 17 november:
Ayers Rock – Cairns – Port Douglas
Efter frukost lämnar vi vildmarken för att flyga till Cairns längst upp i norr på Australiens östkust,
i de tropiska delarna av kontinenten i Queensland. Vi beger oss till den tidigare fiskebyn Port
Douglas som ligger cirka en timme med bussen norr om flygplatsen. Port Douglas är en mycket
populär och charmig semesterort med en speciell avslappnad atmosfär. Här ligger många exklusiva
resorts, fina restauranger, butiker och historiska byggnader. På gångavstånd från centrum når du
den vackra gyllene stranden ”Four Mile
Beach”. Många väljer Port Douglas för närheten
till Stora Barriärrevet och regnskogen som vi ska
uppleva under de kommande dagarna. Transfer
till vårt hotell i centrala Port Douglas där vi kan
ta ett dopp i poolen när vi kommit fram. I havet
simmar stingrockor, hajar och
saltvattenskrokodiler så det är tryggare att
svalka sig i poolen, men det finns även skyddade
badplatser med nät vid stranden. På kvällen
utforskar vi charmiga Port Douglas.

Frukost ingår.ag

Dag 11, måndag 18 november:
Cape Tribulation & Daintree Rainforest
Frukost på hotellet varefter vi ska på heldagsutflykt till Cape Tribulation & Daintree
Rainforest. Vid Cape Tribulation, norr om Port Douglas, möts det Stora Barriärrevet och den
tropiska regnskogen vid kusten. Det är det enda stället i världen där två världsarvsområden möts.
Landskapet är spektakulärt! Daintree är världens äldsta tropiska regnskog, 135 miljoner år
gammal. Området har en stor kulturell betydelse för aboriginerna som sett det som sitt hem i
tusentals år. Den är också hem åt jordens största urval av växter och djur och vi kommer att se
fjärilar, krokodiler, sköldpaddor, reptiler och mängder av fåglar under vår tur i regnskogen
tillsammans med en infödd guide. Här finns en 600 miljoner år gammal ormbunke och en tredjedel
av landets alla reptiler, grod- och pungdjur samt över 400 fågelarter. Vi åker också en tur på
Daintree River genom den täta regnskogen för att titta efter krokodiler som gärna ligger på
sandbankarna och spanar. Åter till hotellet efter en händelserik dag i ett fantastiskt landskap.
Kvällen på egen hand att smälta alla intryck. Frukost och lunch ingår.ag

Dag 12, tisdag 19 november:
Port Douglas
Frukost på hotellet och en dag på egen hand för sol, bad och egna utflykter. Reseledaren tipsar
gärna om sevärdheter, restauranger, shopping och strandhäng! Frukost ingår.
Dag 13, onsdag 20 november:
Port Douglas - Stora Barriärrevet
Frukost på hotellet varefter det är dags för ännu en höjdpunkt på resan, nämligen Stora
Barriärrevet. Det är känt som världens åttonde underverk och är 340 000 kvadratkilometer stort
och sträcker sig 2000 kilometer längs Queenslands kust. Vi åker ut med en katamaran på Stora
Barriärrevet och ankrar vid en ponton i yttre delen av revet. Den som vill kan prova på att
snorkla eller åka ner i en halvt nedsänkt båt med glasgolv för att se alla vackra färgglada fiskar och
fantastiska koraller. Stilla havet är ca 30 grader varmt så passa på att ta en behaglig simtur.
Den som vill kan flyga med helikopter (mot kostnad) över revet för att få ett fågelperspektiv av
detta underverk. Frukost och lunch ingår.ag

Dag 14, torsdag 21 november:
Port Douglas
Frukost på hotellet och en dag på egen hand för sol, bad och egna utflykter. Reseledaren tipsar
gärna om sevärdheter, restauranger, shopping och strandhäng! På kvällen äter vi en gemensam
avskedsmiddag tillsammans. Frukost och middag ingår.
Dag 15, fredag 22 november:
Port Douglas – Singapore - Sverige
Frukost på hotellet och förmiddage i Port Douglas för att njuta av den sista solen innan vi på
eftermiddagen åker till Cairns för att påbörja vår hemresa med flyg till Singapore. Här byter vi flyg
för vidare färd till Sverige via Moskva med samma plan.

Frukost och flygplansmåltider ingår.ag

Dag 16, lördag 23 november:
Sverige
Tidig morgon landar vi i Sverige med bagaget fullt av fantastiska minnen! Flygplansmåltider ingår.
Hotellen
Singapore 9-11 november, 2 nätter
Grand Pacific Hotel 4* www.hotelgrandpacific.com.sg
Sydney 11-15 november, 4 nätter
Travelodge Hotel Sydney Martin Place 3* www.travelodge.com.au
Ayers Rock 15-17 november, 2 nätter
The Lost Camel Hotel 3* www.accorhotels.com
Port Douglas 17-22 november, 5 nätter
Mantra PortSea Hotel 3* www.mantra.com.au

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant

SEK 59.995
SEK 60.995

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.

I priset ingår:
• Flyg i ekonomiklass med Singapore Airlines Stockholm–Singapore-Sydney t&r.
För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian.
• Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras)
• Klimatkompenserad flygresa t&r
• 13 nätter i delat dubbelrum på hotell enligt ovan inkl frukost
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter och aktiviteter
• 13 frukost, 5 luncher inkl en måltidsdryck och 5 middagar inkl ett glas vin
• Peter Wik som reseledare under hela resan
• Representant från M-magasin
Ingår ej:
• Enkelrumstillägg 13 nätter
SEK 10.995
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet
• Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Resevillkor och övrig information
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (15/1-19).
Vi reserverar oss för valutakurs- och programförändringar.
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 8.000 per person erlagts
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 60 dagar innan
avresedatum. All betalning sker mot faktura.
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 60 dagar innan avresa gäller SEK 8.000 i
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 60 dagar före avresa gäller 100%
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg.
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat
försäkringsbolag. Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com

