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Verdens mest urbaniserte land, og i tillegg verdens sjette 

største land i flateinnhold. Australia ligger i Oseania sør for 

Indonesia og Papua Ny-Guinea. Det bor i overkant 24 

millioner mennesker i Australia. 

Australia har ikke et offisielt språk, men Engelsk anses for å 

være det nasjonale språket. Valutaen er Australske dollar. 

Australia har en unik flora og fauna, på grunn av kontinentets høye 

alder og svært varierende værmønster. 
 

 

  

 

 

   

  
 

 

 

 

Opplevelser for 
livet. 

Man kan fiske både 
dag og natt.  

Fiske og adventure. 
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Pris: 27.200,- kr    

(Per person ved 8 fiskere) 
 
 

Inkludert i prisen:  

• 9 dager overnatting med frokost  

• 4 dager med fiske og utstyr til fiskingen. 

• Lunsj under fiskingen 

Ikke inkludert i prisen: 
• Flybilletter tur/retur Norge-Australia 

• Transport fra flyplassen i Darwin til hotellet ved 

ankomst. 

• Aktiviteter på dag 8. Dette er en fri dag hvor vi 

tilbringer dagen på Palm Cove. 

• Måltider som ikke er nevnt ovenfor. 

• Flybilletter mellom Darwin og Cairns. 

• Eventuelle overnattinger i Darwin 
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Program: 

Dag 1 – Vi ankommer Darwin, og sjekker inn på et 

hotell i Darwin 

Dag 2 – Heldags fisketur på revene utenfor Darwin, 

reisefølget som ikke ønsker å være med på fisketuren 

kan bruke dagen til å se seg rundt i Darwin.                  

Vi overnatter på hotell i Darwin. 

Dag 3 – Vi reiser til Mary River Wetlands og Point 

Stuart Wilderness Lodge. Det blir ettermiddagsfiske 

etter Barramundi og andre aggressive kampfisker som 

Saratoga og Abbor. Vi overnatter på Stuart Wilderness 

Lodge. 

Dag 4 – Heldags fisketur (6-9 timer). De som ikke 

ønsker å være med på fisking kan reise inn i Kakadu 

Nasjonalpark denne dagen. Til kvelds blir det Mary 

River Wetlands Cruis i solnedgang. Vi overnatter på 

Stuart Wilderness Lodge. 

Dag 5 – Dagstur til Kakadu National Park. På 

ettermiddagen setter vi kursen mot Darwin for å fly 

videre til Cairns samme kvelden. Overnatting på 

hotell i Cairns. 

Dag 6 – Heldags fisketur på revene utenfor Cairns. 

Her blir det mulighet for å grille egen fangst. 

Reisefølge som ikke skal være med på fisketur kan 

bruke dagen til å se seg rundt i Cairns. Vi overnatter 

på hotell i Cairns. 

Dag 7 – Dagstur til Great Barrier Reef, hvor det blir 

mulighet for snorkling og dykking. På kvelden vil vi 

bli transportert fra Cairns til Palm Cove hvor vi vil 

tilbringe de siste dagene av turen. Overnatting på 

hotell i Palm Cove. 

Dag 8 – Vi tar en dag fri, hvor man kan nyte dagen i 

Palm Cove. Overnatting på hotell i Palm Cove. 

Dag 9 – Dagstur – Great Barrier Reef Drive, Wildlife 

Habitat Port Douglas, Morning Tea, Cable-driven 

Ferry, Tropical Lunch, Gauided Reinforest Walk, Cape 

Tribulation Beach, Alexandra Lookout, Daintree River 

Cruise. Overnatting i Palm Cove. 

Dag 10 – Transport fra Palm Cove til Cairns hvor vi 

flyr tilbake til Oslo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

http://www.myllafiske.no/
mailto:fiske@mylla.no

