
Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den 11- 14.april 

2018 
Afrejse København den 1.april 2018 til 21.april 2018 

 

Hermed følger den endelige rejseplan og pris i forbindelse med Konvention i Melbourne i Australien april 

2018. 

Alle 9 flyvninger er nu bekræftet og den endelige flypris for 2018 er bekræftet og programmet er endeligt 

udfærdiget efter dette.  

Rejsen bliver 1 dag længere med afrejse fra København den 1.april 2018 og hjemkomst som planlagt den 

21.april 2018. Vi får 2 nætter i Brisbane ved ankomst til Australien, som bevirker, at vi får en hel dags tur 

der. Dejligt morgenbord er blevet inkluderet.  

Vi flyver op til The Great Barrie Reef, til Proserpine og får derved en ekstra dag og nat, altså 4 nætter som 

igen giver os en ekstra udflugts dag. Her har jeg valgt at bestille dejligt tropisk morgenbord på hotellet. 

 Den 10.april flyves fra Proserpine til Brisbane og videre efter 2 timer til Melbourne. 

Ovennævnte er de største ændringer siden første udkast til rejsen. Se venligst dag til dag programmet. 

 

  

 

 

 

. 

Dollar kursen kan være en faktor som vi ikke har kontrol over før den dag billetterne skal udstedes, det er en 

måned før afrejse, altså 1.marts 2018.    

Vi flyver fra København.  

01.04.18  København direkte til Singapore med Singapore Airlines fly afgang kl.12.30. Mødetid 10.00 

 



02.04.18 – 04.04.18 Ankomst til Singapore kl. 06.30 hvor der bliver 2 nætter stopover i Singapore som er 

en dejlig og spændende by. Der vil være transport fra Lufthavn til 4 stjernet hotel. Der vil blive tour i 

Singapore og dejlig middag og en skøn aften. Efter 2 nætter i Singapore flyver vi 

04.04.18  til Brisbane fly afgang fra Singapore kl.09.40 og ankomst kl. 19.30 til delstaten Queensland på 

Australiens østkyst, som er en enestående flot delstat. Brisbane er en dejlig by.  Vi har 2 nætter i Brisbane. 

05.04.18 Vi nyder Brisbane og udflugt i og omkring Brisbane. 

06.04.18  Bus afgang kl.10.30 hvor vi har flyafgang kl. 13.10 til nord Queensland op til Great Barrie 

Reef området ankomst kl. 14.55  til Proserpine. 

06.04.18 –10.04.18  Bus til Airlie Beach, på dejligt hotel. Skønne oplevelser venter os her. Vi kommer ud 

på 3 Øer på The Great Barrie Reef. 

 

Jeg har valgt at vi flyver op til The Great Barrie Reef, så vi får så meget tid som muligt der.  The Great Barrier 

Reef ”En naturens største gaver til verden ” som også nu er under UNESCO naturarv. Det er verdens største 

koral rev som er 2.000 km langt og 200 meter dybt. Havet er azurblåt, rent og pragtfuldt, fyldt med de 

skønneste fisk og planter. Der er mere end 2000 individuelle koralrev og 71 øer. 400 forskellige koraler. Vi 

overnatter på dejlige Hotel. Klimaet er subtropisk. Det er Australsk efterår, som minder om dansk sommer. 

Jeg har indlagt en ekstra udflugts dag i dette område. 

10.04.18 Bus afgang kl.11.30 fra hotel til lufthavn PPP og flyafgang kl. 15.25 PPP til BNE ankomst 

BNE kl.16.55. Afgang til BNE til MEL 18.55 ank MEL 21.20  

Konvention i Melbourne 2018: Nu deles flokken og de enkelte tage til deres indkvartering hvor man 

ønsker at bo under konvention.  Husk at bestille hotel fra 10.04.18 til den 15.04.18 Da konvention først 

slutte sidst på eftermiddagen den 14.04.18. 

Du lave selv din reservation angående ophold under konvention. Jeg vil gerne hjælpe hvis det ønskes. I 

dagene under konvention, vil der være mange muligheder for at nyde Melbourne og omegn. Man kan også 

melde sig til konventions egne tilbud om ture i området, eller vi laver vore egne. Kun fantasien sætter 

grænserne. Kysten øst for Melbourne er meget fantastisk og et besøg værd.  

11.04.18 – 14.04.18 Konvention 



Mange har tilmeldt sig på nuværende tidspunkt og man har valgt at bo forskellige steder, nogle deler en 

lejlighed, ofte 3 eller 4 personer. Andre har valgt hotel.   

15.04.18 – 17.04.18 Det er bestemt, at vi skal nogle dage til Tasmanien, hvor kronprinsesse Mary er født.  

Alle møder i Melbourne lufthavn den 15.04.18 kl. 08.40 flyafgang til Hobart er kl. 10.40 vi flyver med VA 

1320. Ankomst Hobart kl. 11.55 bus til hotel. Fri til at nyde området hvor vi bor.  

16.04.18 Udflugt i og omkring Hobart, men også mulighed for på egen hånd at nyde lidt af Tasmanien. 

17.04.18  Bus afgang til HBA lufthavn 07.00 flyafgang HBA til SYD 10.00 ankomst Sydney 11.50. 

Bus til hotel. Vi slapper af og nyder resten af dagen i området.18.00 Buffet i Sydney Tower 

18.04.18 Sydney Day Tour og besøg i Sydney Operaen. 

19.04.18 Busafgang fra hotel kl.08.00 til Sydney Air port. Fly afgang til Singapore kl.11.00 

ankomst Singapore kl. 17.20. Bus til hotel og overnatning. 

20.04.18 Fridag til handel, kunst, kultur. Eventuelt fælles middag enten på vort hotel eller i lufthavnen. 

Vi skal være i lufthavnen kl. 21.00 fly afgang til SYDSIN kl. 23.50.  

21. 04. 18 Ankomst København 06.25 

Kort oversigt over rejsen: 01. 04.18 Fly København – Singapore kl.12:30 ankomst Singapore kl.06:30 + 1 = 

ankomst den 2. 4. 2018. 2 nætter i Singapore med dejlig Singapore by tur og 1 middag.  

04. 04. 18 Afrejse SIN kl.09:40 ank. BNE kl.19:30. 2 nætter i Brisbane. 

05. 04. 18 Vi nyder Brisbane og området udenfor Brisbane. Dag tur.  

06. 04. 18 Busafgang kl.10.00 til BNE Lufthavn. Flyafgang kl. 13.10 til Proserpine(PPP) ankomst kl. 

14.55 bus fra lufthavn i Proserpine til Airlie Beach til vort hotel. 4 nætter ved the Great Barrier Reef og 

meget mere. 

10. 04. 2018 PPP kl. 15.25 til BNE ankomst kl. 16.55 

BNE kl.18.55 til MEL kl. 21.20. 

 

Konvention dage og ophold i Melbourne udenfor denne rejses pris.  



15. 04. 2018 All møder i Melbourne lufthavn kl. 08.40 – Hobart på Tasmanien kl. 10:40 ank. Hobart kl. 

11:55 

Transfer til hotel og tur på Tasmanien. Mulighed for på egen hånd at udforske Tasmanien, hvis det ønskes. 

 

 

 

 

17. 04. 2018 

Hobart – Sydney 10.00 ank. Sydney kl. 11:50 

transfer til hotel i Sydney.   2 nætter i Sydney, Tur i Sydney operahuset. Buffet i Sydney Tower og City tur.  

 

 

19. 04. 2018 

Sydney – Singapore kl. 11:00 ank. Singapore kl. 17:30 

Transfer fra lufthavn til hotel i Singapore t/r og 1 overnatning i Singapore og hele d.20.04.18 fri. 

 



 

20. 04. 2018 

Singapore til København kl. 23:50 ank. København kl. 06:25 + 1 = ankomst København den 21. 04. 2018 

Inkluderet i prisen er: Direkte fly København til Singapore med Singapore Airline, alle flyvninger i 

Australien som i programmet. 

Alle overnatninger minus de 5 nætter fra 10.04.til 15.04 i forbindelse med konvention i Melbourne 

Turer i Queensland 

Tur til Tasmanien som omtalt 

Tur til Sydney som omtalt 

Rejseleder Benedikte Ehlers 

Pris: fra København t/r. inkl. lufthavneafgifter m.m. rejsegarantifond og alt som i programmet. 

Samt 2 x Morgenbord i Brisbane. 4 x Morgenbord i Airlie Beach.1 middag i Singapore. 1 buffet i Sydney 

Tower, med udsigt over hele Sydney. 

Udflugts dage som i dag til dag programmet: 1 i Singapore. 1 i Brisbane. Ø tur ved The Great Barrie Reef 

samt endagstur omkring Proserpine. Dag ture på Tasmanien og Sydney. 

Udrejse fra København 1.april 2018 til 21.april 2018 i alt 28.900,- 

Eneværelses tillæg kr. 4.500,- 

20.juni 2017 bedes Depositum 5.000,- indbetales 

15. 01. 2018 restbetaling 23.900,- og eventuelt eneværelse tillæg og visum. 

Indenrigs fly: Udrejse fra Billund, Ålborg og anden indenrigs lufthavn til Kastrup er muligt. Lad mig vide om 

det ønskes. Billet pris ca. 1.490 t/r.  

Mange finder selv en løsning Jylland til København t/r. 



Konvention ophold er særskilt afregning. 

Visum: 

Vi kan være behjælpelige med Visum, det kræver blot at vi får en kopi af pas.  Pas skal være gyldigt mindst 6 

måneder efter hjemrejse til Danmark, altså til mindst oktober 2018. Prisen for visum 39 Euro = ca. kr. 300, 

Navn: Skal være i henhold til pas og korrekt format (Efternavn / Fornavn Mellemnavn Mr /Ms) 

Forsikringer: Den enkelte skal selv tegne afbestillingsforsikring og rejseforsikring. 

Afbestillingsforsikring: Skal tegnes sammen med depositum indbetalingen. 

Forsikring kan tegnes ved Egons Rejser. Hvis det ønskes venligst kontakt mig. 

Indbetaling til rejsen sendes til Egons Rejser: 

Jeg er ansat som tur koordinator for Egons Rejsebureau, Industrivej 25-Dk 4200 Slagelse og derfor skal alle 

indbetalinger sendes til dem. Det vil sige, at alle som rejser med mig er dækket af rejsegarantifonden og 

rejsebureauforeningen. Du/ I vil modtage faktura og rejsebevis med mere fra Egons Rejser. 

For de som ikke nu har tilmeldt sig denne skønne rejse endnu, vil jeg gerne have tilmelding inden den 

25.juni 2017 hvis muligt, så jeg kan holde de reserverede fly billetter og de reserverede hotelværelser.  

Det vil være muligt at tilmelde sig efter 25.juni og indtil jeg ikke kan få flere flybilletter og hotel værelser 

Tilmelding til be@egons.dk  

Med venlig Inner Wheel hilsner 

Benedikte Ehlers 

DISO D45 

Fløjelshøj, Katrinedal, 8654 Bryrup. 75 75 18 10 / 20 27 36 99 
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