RACGP CONFERENCE FOR GENERAL PRACTICE
PERTH / 29. september - 1. oktober 2016

- med The Scandinavian Delegation of Family Physicians

Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C
* tlf. +45 70 270 370 * e-mail: info@jesperhannibal.dk

Australien
Australien – drømmen om et land, som er et helt kontinent. Fra Det Indiske Ocean i vest over den
røde ørken i den centrale del af landet til den frodige Stillehavskyst, fra verdens ældste tropiske
regnskov i nord til betagende kyststrækninger og frodige bjerge i syd – Australien er et
landskabernes land og eksemplet på rundrejsen, som vi har nævnt i programmet, er kun en ”dråbe i
havet” m.h.t. muligheder for at opleve dette fantastiske land.
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REJSEPLAN
Mandag d. 26. september 2016
Afrejse fra Skandinavien

tirsdag d. 27. september 2016
Ankomst til Perth
Efter udlevering af bagage finder I selv jeres hotel, Holiday Inn Perth City Centre
Hotellet ligger 10 minutters gang fra kongressen, men samtidig meget tæt
på både centrum og byens hovedgade, Hay Street. Opholdet inkluderer
morgenmad.

Onsdag d. 28. september 2016
Den bedste kur mod jetlag er frisk luft og motion! Så idag venter en heldagstur til den
lille ø, Rottnest Island, som ligger lige udenfor Perth. Øen har fået sit navn efter det lille pungdyr,
quokkaen, som kun findes her. Quokkaen er - hvis man skal dømme efter udseendet - verdens
gladeste dyr. Den ser altid ud som om, den smiler! Man sejler til Rottnest Island, hvor man kommer
nemmest rundt på cykel. I har fri til at cykle hvorhen I vil - øen er ikke ret stor, så I farer ikke vild.
Der er frokost inkluderet, inden turen sidst på dagen går retur til Perth.
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KONFERENCE torsdag d. 29. september - lørdag d. 1. oktober 2016
Overnatning og morgenmad Holiday Inn Perth City Centre

Søndag d. 2. oktober 2016
Der er afrejse fra Perth mod Alice Springs, hvor I har to overnatninger på Aurora Alice
Springs.

Mandag d. 3. oktober 2016
Formiddagen er til rådighed. I eftermiddag bliver der mulighed for at udforske Alice
Springs. Først er der besøg ved "School of Air", hvor man kan se, hvordan børn, som bor tusindvis af
km ude i outbacken, bliver undervist via radio og computer. Der er også besøg ved Royal Flying
Doctors Service og den gamle telegrafstation. Slutteligt er der stop ved Alice Springs Reptile Centre,
inden I igen bliver kørt tilbage til jeres hotel.

Tirsdag d. 4. oktober 2016
Fra morgenstunden bliver I hentet på jeres hotel og turen går nu mod Uluru (tidigere
kendt som Ayers Rock) i Australiens centrum. Turen foregår med en mindre international gruppe, og
I har den samme guide alle dagene. På turen mod Uluru besøges en kamelfarm, hvor det er muligt
at tilkøbe en ridetur på kamel. I den australske outback findes så mange vilde kameler, at de
eksporteres til Mellemøsten! Eftermiddagen tilbringes ved Uluru, hvor der er en guidet gåtur ved
klippen - og solnedgangen nydes med et glas vin. Natten tilbringes i telt (med rigtige senge) - men
først hygges der omkring lejrbålet under den flotteste og klareste stjernehimmel.
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Onsdag d. 5. oktober 2016
Der er afgang før solen står op, så man kan nyde solopgangen over Uluru. Herefter går
turen til Kata Tjuta, hvor der venter en vandretur til "Valley of the Winds". Om eftermiddagen kører I
til Kings Canyon, hvor der er en enkelt overnatning - igen i gode, komfortable telte.

Torsdag d. 6. oktober 2016
Igen idag står man tidligt op. Forude venter en vandretur - enten i bunden af kløften eller til toppen
- og det er med at komme afsted, inden solen står for højt på himlen! Efter endt vandretur begynder
køreturen tilbage mod Alice Springs - læn dig tilbage og nyd den smukke og barske natur. Turen
slutter i Alice Springs sidst på dagen, og der er en enkelt overnatning på Aurora Alice Springs.

Fredag d. 7. oktober 2016
Der er afgang med fly mod Sydney. Fra lufthavnen er det nemt at tage toget ind til
byen. I overnatter tre nætter på Adina Apartment Hotel Sydney

Lørdag-søndag d. 8-9. oktober 2016
Dagene er til rådighed - men der kan arrangeres alt muligt: en guidet rundvisning i
Operahuset, kajaktur i Sydney Habour, klatring på Sydney Harbour Bridge, historisk vandretur i The
Rocks, osv osv. Det er også muligt at tilkøbe en heldags guidet tur til Blue Mountains National Park,
som ligger godt 100 km vest for Sydney.
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Mandag d. 10. oktober 2016
Afgang med fly fra Sydney til Cairns. I har tre overnatninger på Bay Village Tropical
Retreat.
Cairns er centrum for ture til øerne i den nordlige del af Great Barrier Reef og
indgangsporten til regnskoven på Cape York halvøen i det nordøstlige hjørne af Australien.

Tirsdag d. 11. oktober 2016
En sejltur til verdens største koralrev er et "must", når man er i denne del af Australien
- og det er netop, hvad der venter jer idag! Der er mulighed for at snorkle - eller blot betragte livet
under havets overflade fra undervandsobservatoriet. Turen ender i Cairns igen sidst på dagen.

Onsdag d. 12. oktober 2016
Nord for Cairns - i området omkring Port Douglas - bor Kuku Yalanji-folkets
efterkommere. Det er en aboriginerslægt, som har boet her i mange tusinde år. I mødes med Kubirri
Warra brødrene og går på jagt efter mudcrabs sammen med dem. Ved Mossman Gorge nyder I en
skøn frokost - og en vandretur, hvor I lærer mere om den unikke flora og fauna i regnskoven. Hvis I
har lyst, er det muligt at bade i et af vandfaldene. Turen er en unik mulighed for at komme tættere
på aboriginerkulturen her i det nordlige Australien. I er tilbage i Cairns sidst på dagen.
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Torsdag d. 13. oktober 2016
Der er afrejse fra Cairns mod Skandinavien.

Fredag d. 14. oktober 2016
Ankomst til Skandinavien.
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PRISOVERSIGT
Alle priser er med forbehold for ændringer.

Kun konference (ankomst i Perth tirsdag den 27. september og afrejse 2. oktober):
GP16-konference i Perth, Australien 21. september - 2. oktober 2016

•
•
•
•

Fly Skandinavien-Perth, t/r
Flyskatter
5 overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
Bidrag til Rejsegarantifonden

Pris pr. delegeret:
Pris pr. ledsager i delt dobbelværelse:

DKK16.995,DKK9.995,-

Post-tur: Den store Australien-rundrejse
• Indenrigsfly: Perth - Alice Springs - Sydney - Cairns - hjemrejse fra Cairns
• Flyskatter
• 3 nætter på turistklasse hotel i Alice Springs
• Halvdags tur i Alice Spring til bl.a. Royal Flying Doctors Service
• 3 dages guidet tur fra Alice Springs til Uluru og Kings Canyon med overnatning i telt inkl. fuld
pension
• 3 overnatninger på 4* hotel i Sydney
• 3 overnatninger på turistklassehotel i Cairns inkl. morgenmad
• Heldags guidet tur til Great Barrier Reef inkl. morgenmad
• Heldags guidet tur til Mossman Gorge og Kubirri Warra-brødrenes hjemstavn inkl. frokost

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

DKK19.995,-

HUSK: Der kræves visum til Australien!
Rejsen er underlagt vores generelle bestemmelser:
http://www.hannibal.dk/generelle-bestemmelser/
Prisen er med forbehold for ændringer. Bemærk ligeledes, at nogle af turene har begrænset antal
pladser.
Bemærk: rejsen her er blot et forslag og foregår på såkaldt "individuel basis". Det er naturligvis
muligt at forlænge rejsen og besøge andre dele af Australien før eller efter konferencen. Rejsen kan
tilrettelægges efter individuelle ønsker - venligst kontakt Jesper Hannibal Rejser, såfremt der er
andre ønsker til rejsen.
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TILMELDING 2016
Ja tak, jeg vil gerne med på rejsen til Australien
❑ Jeg vil gerne holdes underrettet om fremtidige kongresser via nyhedsbreve fra The
Scandinavian Delegation of Family Physicians. Husk at oplyse e-mail adresse.
Navn:__________________________________________________________________
Vigtigt at navn stemmer overens med navn i pas!

Adresse:_________________________________________________________________
Postnummer:__________ By:_____________________ Land:______________________
Mobilnummer:___________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Følgende rejser sammen med mig:
Bemærk venligst, at navne skal være angivet, som de står i passet. Oplys venligst alder, hvis personen er et barn.

Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Vi ønsker afrejse fra:________________________(skriv byens navn)
Indkvartering i
❑ Enkeltværelse ❑ Dobbeltværelse (twin bed/separate senge) ❑ Ekstra opredning
Depositum oplyses af vort rejsebureau.
❑ Jeg ønsker afbestillingsforsikring. Dækker indtil afrejsen ved akut opstået sygdom hos den
rejsende eller nærmeste familie.
❑ Jeg ønsker at få tilsendt tilbud på rejseforsikring. Kan kun tilbydes deltagere med adresse i
Danmark.
Dato:______________________ Underskrift ____________________________________
Sendes til: The Scandinavian Delegation of Family Physicians. Kogtvedvænget 9P, DK 5700
Svendborg. Mobil +45-40137092. Email: apelch@dadlnet.dk
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