
meget særlige klimaforhold og helt anderledes 
udfordringer, de mødte i Australien. 
  I dag er klimaændringerne samt manglen på vand 
og god arbejdskraft de australske landmænds 
største udfordringer. Ved at tænke innovativt bliver 
disse udfordringer til spændende løsninger, som vi  
får indblik i på vores tur gennem den sydøstlige del 
af kontinentet.
  Vi besøger forskellige typer landbrug og 
landbrugsvirksomheder. Fra malkekvæg til planteavl, 
frøavl, vin, får, emuer, meloner og Wagyu kvæg.   
  I programmet for de enkelte dage står der mere 
om de landbrug, vi besøger.

Storslået natur og en særlig kultur 
Turen går fra Sydney til Melbourne og undervejs, 
mellem vores besøg på forskellige landbrug, oplever 
vi Australiens storslåede natur og den særligtkultur. 

Studietur til Australien 
11. - 27. november 2023

Australien er ikke kun et land - det er et helt 
kontinent omme på den anden side af kloden. 
Vi har tilrettelagt en studietur, som giver et godt 
indtryk af, hvad landet byder på inden for især 
landbrug, men også natur og kultur.
 
Der er således masser af inspiration af hente i den 
måde, de australske kollegaer driver landbrug på. 
Mange ideer der er meget anderledes, men også 
brugbare.

Landbruget i Australien
Der har været drevet landbrug i over 15.000 år i 
Australien. Men der har kun været drevet landbrug, 
som vi kender det, i cirka 200 år. Nemlig siden 
europæerne kom til Australien. 
  For at få succes, var de tilrejsende landmænd 
nødt til at tilpasse produktionsmetoderne til de 
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Kort over ruten i bus



  For eksempel på en morgentur blandt vilde 
kænguruer og en vandretur blandt kakaduer. Vi 
kommer til at se dværgpingviner komme op fra 
havet og ind med mad til deres unger, og er vi 
heldige, ser vi også delfiner lege i havet. 
  Vi skal selvfølgelig også se det verdensberømte 
operahus og et akvarium i Sydney. 
  Vi hører om Australiens oprindelige befolkning, 
Aboriginerne og ser de ”De tre søstre” foruden 
Katoomba Falls i Blue Mountains. 
  Vi får også mulighed for at opleve den storslåede 
natur og det fantastiske dyreliv i ”The Great Dividing 
Range”, køre langs ”The Great Ocean Road” og 
håndfodre kænguruer og meget mere. 
Alt dette bliver krydret med den australske 
gæstfrihed og spændende madkultur.

Kort om turen, som er inklusive følgende:
• 17 dage inklusiv ud- og hjemrejse
• Fly København - Sydney og Melbourne – 

København
• 14 overnatninger med morgenmad
• 12 frokoster på restaurant eller madpakke i 

henhold til programmet
• 13 aftensmad på hotel eller restaurant
• Kørsel i moderne bus med aircondition og 

drikkevand i henhold til programmet
• Alle oplevelser og besøg i henhold til 

programmet
• Fra afrejse til hjemkomst er Helle Persson 

rejseleder, der oversætter til dansk ved besøgene 
med videre, så alle kan være med

• Eventuel hjælp til ansøgning af turistvisum til 
Australien

Prisen inkluderer ikke:
• Drikkevarer til frokost og aftensmad (postevand 

vil være inkl. flere steder)
• Drikkepenge
• Lommepenge
• To frokoster
• Transport med sporvogn i Sydney – her skal man 

benytte eget Visa/Master card – ca. 10 kr. pr. 
person

• Andre personlige udgifter som minibar mv.

Pris ved mindst 20 deltagere:
• 48.995 kroner i delt dobbeltværelse
• Tillæg for eneværelser 8.000 kroner
• Forudsætning for disse priser er valutakurserne 

på de relevante valutaer pr. 17. februar 2023
• Se tilmeldingsblanketten for flere oplysninger 

bagerst i programmet 
Yderligere oplysninger:

• Ring eller skriv gerne til Niels Damsgaard Hansen 
mobil 51 41 71 58 eller niels@rejsogoplev.dk

Skriftlig tilmelding
Skriftlig tilmelding sker nemt via hjemmesidens
tilmeldingsblanket - klik her -  eller brug blanketten 
bagerst i dette program, som sendes til Niels 
Damsgaard Hansen på mail niels@rejsogoplev.dk
Se de nærmere betingelser for rejsen på 
tilmeldingsblanketten.  
 

Sidste frist for tilmelding 14. 
august 2023

https://rejsogoplev.dk/tilmelding.html


Program dag for dag 
- alle tider er lokale og nogle få af landbrugsbesøgene er endnu ikke helt på plads - små ændringer kan ske

deligt blev distriktet især frekventeret af søfolk og 
prostituerede. I dag er det et smukt og spændende 
område, der emmer af den særlige afslappede, 
australske stemning. 
Vi ender på Circular Quay, der siden den første flåde 
kastede anker her, har været omdrejningspunktet 
for livet i Sydney. Vi får vores eftermiddagskaffe om-
bord på et eftermiddagscruise gennem Sydney Har-
bour – verdens største naturlige havn. Her oplever vi 
blandt andet Operahuset, Sydney Harbour Bridge og 
den spektakulære natur fra søsiden. 
For dem, der ønsker det, er der sidst på eftermid-
dagen mulighed for at gå en tur i Sydneys smukke 
botaniske have.

Lørdag 11. november
12.00 Vi mødes til check in i Terminal 2 i Køben-
havns lufthavn
14.20 Afgang med Emirates EK 152 mod Dubai
23.45 Ankomst til Dubai

Søndag 12. november
02.00 Afgang med Emirates EK 414 mod Sydney
22.30 Ankomst til Sydney
Efter at vi samlet har været igennem formaliteterne 
omkring paskontrol, told og immigrationsmyndighe-
derne er der transfer til hotel Park Royal Harbour 

Mandag 13. november
Morgenmad på hotellet
Vi starter vores tur i den skønne by med en gåtur til 
Darling Harbour, hvor vi oplever Australiens særlige 
dyreliv. Vi kommer blandt meget andet til at opleve 
farvestrålende koraller, gopler og flere slags hajer på 
nær hold i akvariet samt kænguruer, krokodiller og 
koalaer i en lille Wild Life Park
Ved akvariet er der mulighed for at købe frokost 
(ikke inkluderet)
Herefter går turen til The Rocks, som er det ældste 
distrikt i Sydney. Her blev de første bygninger opført 
i 1788 i sandsten - deraf navnet The Rocks. Oprin-



Aftensmaden (drikkevarer ikke inkl.) indtager vi på 
The Opera Bar, som er et populært udendørs spise-
sted ved Operahuset. Her nyder man maden (og en 
kold øl?) med udsigt til byens liv og seværdigheder.
Vi kan tage sporvognen (ikke inkluderet) tilbage til 
hotellet, eller måske vil nogle opleve lidt mere af 
byens natteliv?  
Samme hotel som dagen før

Tirsdag 14. november
Denne morgen skal vi tidligt op, da vi skal på en 
guidet tur gennem ”Sydney Fruit and Vegetable 
Market”. Markedet er Australiens største af sin slags 
med over 120 forskellige ferskvaregrossister. Her 
laves aftaler således, at der leveres frugt og grønt til 
over en tredjedel af Australiens befolkning. 
Morgenmaden indtager vi efter den guidede tur på 
en cafe på markedet.
Herefter kører vi vest om Sydney for at besøge en af 
Australiens største mælkeproducenter, hvor omkring 
2.000 køer malkes tre gange i døgnet.
Herfra kører vi til The Blue Mountains, hvor vi får en 
let frokost (inkluderet uden drikkevarer).
The Blue Mountains er på Unescos verdensarvsliste. 

Det er er et smukt og spændende område, hvor tæt 
skov brydes af dybe dale, nøgne sandstensklipper og 
små bjergbyer. 
Eftermiddagens tur er en 720 meters rejse i en 
kabeltrukket glaslift med en enestående udsyn over 
områdets fantastiske natur og seværdigheder samt 
en tur med verdens stejleste jernbane og en cirka en 
kilometer gåtur (fem kilometer for dem, der ønsker 
det) i nationalparken.
Vi spiser tidlig aftensmad (inkluderet uden drikke-
varer) i Katoomba, inden vi ser solnedgangen over 
”The Three Sisters”.
Vi bor på Bathurst Explorers Motel

Onsdag 15. november
Morgenmad på hotellet
Dagens program starter med ”Central Tablelands 
Livestock Exchange” i den lille by Carcoar. Her sker 
det ugentlige salg af får og geder. Vi mødes med en 
lokal husdyragent, der fortæller os om denne form 
for køb og salg af får og geder.
Derefter går turen til Cowra, en lille by 310 meter 
over havets overflade. Her møder vi ”Årets Farmer”, 
der er dyrker grønsager.
Efter frokost (inkluderet uden drikkevarer) i Cowra 
kører vi til byen Young og besøger en kirsebærplan-
tage.
Turen forsætter gennem et område, der er kendt 
som MIA – Murrumbidgee Irrigation Area. Dette er 
et 84.000 kvadratkilometer stort område, hvor loka-
le floder og å-systemer bliver kontrolleret og afledt 
til vanding med henblik på produktion af fødevarer.
Vi bor på The Grand Motel
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)



Torsdag 16. november
Morgenmad på hotellet
Dagen byder på fire besøg i det meget frugtbare 
området. 
Først besøges en frugthave, hvor de i næsten 20 år 
har produceret blodappelsiner og herefter et firma, 
der siden 2012 har specialiseret sig i udstyr til pro-
duktion af bomuld.
Efter frokost (inkluderet uden drikkevarer) besøger 
vi en producent af ris, der giver os et indblik i, hvilke 
udfordringer tørke og restriktioner har på brugen af 
vand til vanding. Herefter besøger vi en farmer, der 
dyrker kernefri vandmeloner.
Vi kører tilbage til samme hotel som dagen før
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Fredag 17. november
Morgenmad på hotellet
Vi starter dagen med at besøge en feedlot til kvæg. 
En produktionsform, der i højre og højre grad bliver 
anvendt flere steder i udlandet. Vi hører om fordele 
og ulemper ved denne produktionsform, som er helt 
ukendt i Danmark. 
Herefter kører vi til den lille by, Junee, kendt for sine 
store korndepoter, hvor vi spiser frokost (inkluderet 
uden drikkevarer).
Om eftermiddagen besøger vi en farm, der opdræt-
ter emuer til produktion af olie. Olien kommer fra et 

lag fedt på emuens ryg, og det siges, at den blandt 
andet lindrer symptomerne ved eksem og psoriasis. 
Indkvartering på Albury Townhouse Motel i Albury. 
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Lørdag 18. november
Morgenmad på hotellet
I dag skal vi besøge Murray Scholz. Der udover sit 
landbrug besidder flere bestyrelses- og direktørpo-
ster i div. foreninger og organisationer med tilknyt-
ning til australsk landbrug. 
Hans landbrug består af 570 ha. agerbrug og en 
produktion af lam samt fedekvæg.
Murray er kendt bredt for sin innovative og progres-
sive landbrug, og han har glædeligt holdt foredrag 



om dette i Canada, Indien, Japan og flere steder i 
Australien. Han er blandt de førende, når det gælder 
at implantere teknologiske løsninger til optimering 
i landbruget. De seneste 10 år har han arbejdet på 
at forbedre produktionen trods det tørre landskab. 
Dette betyder blandt andet, at jorden nu bliver dyr-
ket pløjefrit og sået med disc-seeder, og foderet til 
hans lam primært består af fire forskellige afgrøder, 
der er sået samtidig på samme areal.
Aftensmaden (inkluderet uden drikkevarer) indtager 
vi i den lokale SS&A Klub. Her vil vi få serveret et ty-
pisk australsk pub-meal, og herefter er der mulighed 
for at opleve klubbens bar, live musik, kasino mv.
Samme hotel som dagen før

Søndag 19. november
For de morgenfriske (kl. 6 – 8) er der mulighed for 
en tur til den lokale golfbane for at se de vilde kæn-
guruer. Her vil (sandsynligvis!) være mulighed for 
at komme meget tæt på disse fantastiske dyr, mens 
de spiser frisk græs, før de lægger sig i skyggen og 
sover resten af dagen. På golfbanen er der også 
mange papegøjer, og i søen kigger de små skildpad-

der frem. 
Morgenmad på hotellet
Klokken 11 kører vi til Lake Hume, som er en men-
neskeskabt sø med et areal på cirka 20 hektar. Den 
forsyner store områder med drikkevand, vanding til 
landbrug og elektricitet fra store vandturbiner. 
Ved Lake Hume vil vi sammen tilberede en traditio-
nel, australsk søndags barbecue frokost (inkluderet 
uden drikkevarer).
Efter frokost er det muligt at nyde egen medbragt 
drikkevarer ved søens bred eller tage sig en svøm-
metur i søen.
Samme hotel som dagen før
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Mandag 20. november
Morgenmad på hotellet
I dag skal vi besøge Baker Seed Co. Baker Seed er en 
frøvirksomhed, der leverer udsæd til alt fra hvede, 
byg og raps til lupiner, bønner samt tidsler.
Firmaet startede i 1969 og har siden da været fami-
lieejet. I dag er Baker Seed ledet af Ashley Fraser, 
der er gift med 4. generation Baker. 
Baker Seeds er blandt de største og mest moderne 
af sin art. Det kan være svært at beskrive et firma 
som dette, men vær beredt på en rundvisning, hvor 
vi alle vil blive imponeret over hvor moderne, kun-
devenlig, innovativ og stort en virksomhed af denne 
type kan være.  
Efter en let frokost vil vi besøge den lokale Botaniske 
Have og afslutte eftermiddagen på en lokal cafe eller 
iskiosk.
Samme hotel som dagen før
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)



Tirsdag 21. november
Morgenmad på hotellet
Vi kører til Tahbilk, hvor der er en vingård kendt for 
sine særdeles gode vine. 
Tahblik ligger i det område, den oprindelige befolk-

ning kaldte ”Tablik-tabik”, hvilket betyder ”stedet 
med de mange vandhuller”. Gården har været 
familieejet i over 100 år, og produktionen er CO2-
neutral.  
Frokosten (inkl. et glas vin) får vi på vingården efter 
en rundvisning, fortælling om produktionsformen og 
vinsmagning.
Efter en kort køretur ankommer vi til Euroa, der 
er en skøn lille, autentisk australsk by, der oser af 
charme og ro.
Vi går langs Seven Creek i den lokale park, før vi er 
i Euroa Butter Factorys have. Euroa Butter Factory 
er et nedlagt mejeri, der nu fungerer som hotel og 
bryllupslokaler. Her får vi kaffen (inkluderet), mens 
vi nyder den smukke prydhave, de spændende byg-
ninger, den lille køkkenhave og kakadue-papegøjer-
ne, der flyver omkring os.
Aftensmad på restaurant eller hotellet (inkluderet 
uden drikkevarer) 
Vi skal bo på Euroa Motor Inn

Onsdag 22. november
Morgenmad på hotellet
Første besøg er på Charlies farm, hvor hovedproduk-
tionen er merino-uld. Charlie er en meget, frisk ung 
landmand, der driver et landbrug med respekt for 
dyrenes velfærd og jordens ressourcer. Han fortæl-
ler meget gerne om de glæder og udfordringer, der 



er ved at opdrætte får og producere uld i nutidens 
Australien. 
Gården er på 1.400 hektar, og der er omkring 7000 
moderfår.
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Om eftermiddagen kører vi først til Gooram Falls, 
der er et smukt naturområde. Herfra fortsætter vi 
til ”Sevens Creek Wagyu”. På denne over 300 hektar 
store farm opdrættes fuldblods wagyu-kvæg. Far-
men er blandt de førende inden for sit særlige felt, 
og ejeren har blandt andet været i Europa for at 
dele sine viden om denne helt særlige nicheproduk-
tion. 

Efter at have set produktionen griller vi selv vores 
aftensmad i de naturskønne omgivelse – selvfølgelig 
en wagyu-bøf (inkluderet uden drikkevarer).
Samme hotel som dagen før

Torsdag 23. november
Tidlig morgenmad på hotellet, hvorefter turen fører 
os sydpå til den historiske guldmineby Ballarat.
Her er der mulighed for at opleve det levende mu-
seum, Sovereign Hill Museum, på egen hånd. I dag 
er frokosten ikke inkluderet, fordi der er flere steder, 
hvor vi kan købes god frokost i museets gader.
Herefter kører vi til Warrnambool, hvor vi besøger 
Flagstaff Hill Maritime Museum, hvor vi får nyttig 
baggrundsviden til fredagens tur langs Great Ocean 
Road.
Vi overnatter i Port Campbell, der trods sine under 
500 indbyggere er en hyggelig og farverig by kendt 
for sit høje antal restauranter, cafeer og gallerier.
Vi bor på Southern Ocean Motor Inn 
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Fredag 24. november
Morgenmad på hotellet
Turen går langs den unikke og smukke ”Great Ocean 
Road”. Vi oplever de smukkeste strande, udsigter 
i verdensklasse, regnskov, vandfald og dramatiske 
klippeformationer. 
Great Ocean Road, som er bygget af hjemvendte 
soldater i perioden 1919 til 1932, er dedikeret til de 
mange soldater, der blev dræbt under 1. Verdens-
krig - og er i dag verdens største krigsmindesmærke.



Undervejs på den helt særlige vejstrækning stop-
per vi ved flere seværdigheder, så vi rigtig kan nyde 
den enestående tur. Vi stopper blandt andet ved ”de 
12 apostle”, der oprindeligt hed ”Sow and Piglets”, 
men som skiftede navn i 1960’erne, da man mente 
at dette ville tiltrække flere turister. Vi gør også 
holdt ved London Bridge, hvor man tydeligt kan se, 
hvordan kystlinjen af sandsten langsomt smuldrer 
og skifter struktur på grund af den kontinuerlige ero-
sion fra vejr og hav.
Vi bor på hotel Mercure Southbank
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Lørdag 25. november
Morgenmaden på hotellet
Vi kører til Moonlit Sanctuary, der er en hyggelig 
naturpark med mulighed for at håndfodre kængu-
ruer og se koalaer, slanger, dingoer og meget mere. 
For de mere modige kan der tilkøbes mulighed for at 
komme helt tæt på slanger, dingoer og koalaer. 
Vi spiser frokost i parken med udsigt over parkens 
dyr (inkluderet uden drikkevarer).
Herefter går turen til Phillip Island, hvor vi skal 
besøge Koala Conservation Reserve. Her skal vi se 
koalaer og høre om, hvad medarbejderne gør for at 
bevare dette forunderlige dyr i den australske natur.
Solnedgangen betragter vi ved stranden, hvor 
dværgpingvinerne vil komme op fra havet og vralte 
ind til deres nyudklækkede unger.
Samme hotel som dagen før
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Søndag 26. november
Morgenmad på hotellet.
Efter morgenmaden oplever vi Melbourne og slut-
ter turen af på Queen Victoria Market. Her er der rig 
mulighed for at købe alt fra frisk kød, fisk og frugt til 
tøj samt souvenirs i en af de over 600 boder.
Inden, vi kører til lufthavnen, spiser vi en sen fro-
kost/tidlig aftensmad (inkluderet uden drikkevarer) 
på en pub, der er kendt for sit gode, australske køk-
ken.
20.30 Check in til hjemrejsen i Melbourne lufthavn 
22.30 Afgang med EK 407 mod Dubai

Mandag 27. november
05.40 Ankomst til Dubai Lufthavn
08.30 Afgang med EK 151 mod Københavns Lufthavn 
12.30.Ankomst til København



Tilmeldingsblanket (BRUG helst hjemmsiden her) Australien 11. til 27. november 2023 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 8.000 kr. pr. person):

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - sæt kryds: 

Prisen for turen er 48.995 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for valuta 17. februar 2023 (mere end +-5 %). 
Prisen kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 20 deltagere - deltagerne bliver spurgt 
herom.

Har I/du ikke har en rejseforsikring (SKAL være ERHVERVS-rejseforsikring hvis du/ I har landbrug eller anden 
tilknytning til landbruget), så spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt 
at have en gyldig rejseforsikring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET 
dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent + lille statsafgift af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som 
følge af sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. 
Spørg gerne herom.

Depositum 17.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 
14. august 2023. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
15. oktober 2023. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
aflyses den, får du din depositum retur. Ved din annullering efter bekræftelse af bestilling er der et annul-
leringsgebyr på kr. 14.500,- pr. person, og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved din annullering senere 
og indtil 15. oktober 2023 er depositum tabt. Ved din annullering fra og med 16. oktober 2023 eller ved 
manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for 
at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.

Sidste frist for tilmelding 14. august 2023

https://www.rejsogoplev.dk/tilmelding.html

