
                                                                                                       

FDI Sydney 2023 
17. september – 8. oktober  

2023 
 

 
 

Australiens flotte natur og unikke dyreliv drager de fleste mennesker. 
Dette enestående kontinent mod syd, kan du opleve i selskab med gode kolleger og vores rejseleder før 

og efter FDI Sydney. 
 

Turen er sammensat, så du oplever de mest ikoniske områder 
fra de enorme naturområder i Kakadu National Park, den magiske stemning 

ved Ayers Rock og den endeløse outback i Australiens røde hjerte, 
via smeltediglen Sydney til regnskov og koralrev ved Cairns 

ligeledes venter aboriginernes mere end 40.000 års historier krydret med et varieret dyreliv 
 

Det tropiske Queensland byder på snorkling på koralrevet, 
svævetur henover regnskoven og ikke mindst en spændende udflugt til Cape Tribulation, 

hvor regnskoven møder Stillehavet 
  
 
 



                                                                                                       
 
Tandlægeforeningen & OurWorld A/S har fornøjelsen, at præsentere denne storslåede rejse til FDI 2023 i 
Sydney med rundrejse i Australien. 
 
 
M: Morgenmad 
F: Frokost 
A: Aftensmad 
 
 
17.september: Afrejse mod Singapore 
Afrejse fra København med Singapore Airlines kl. 
12.20 til Singapore. Flyvetiden er 13 timer. 
Undervejs vises der film og der serveres mad og 
drikke. Forplejningen på flyet er inklusiv. 
  
18.september: Singapore - Cairns 
Vi ankommer til Singapore kl. 06.20, hvor vi skal 
skifte fly. Vi flyver videre kl. 08.30. Ankomst i Cairns 
kl. 17.25, hvorefter vi kører til hotellet. 
Overnatning: Crystalbrook Flynn 
 
19.september: Koralrev og Frankland Island     M, F 
The Great Barrier Reef er verdens største koralrev 
og det strækker sig fra Cape York og lidt over 2.000 
km sydpå.  
Vi starter dagen med at sejle ud til Fitzroy Island 
National park. Her bruger vi en time i den smuke 
nationalpark, før vi fortsætter ud til Great Barrier 
Reef. 
Ved Great Barrier Reef har vi 4 timer til at snorkle 
og bade i selskab med udvalgte marine eksperter, 
som vil guide os både til vands og til lands. Snorkling 
blandt farvestrålende koraller og tropiske fisk er 
svært at beskrives, det skal opleves. Alt udstyr som 
svømmevest, snorkel, finner mv. er inklusive. 
Der vil være mulighed for at tilkøbe dykning med 
iltflasker. 
Frokosten er en dejlig buffet med forskellige 
specialiteter samt tropisk frugt.  
Aftenen er til fri disposition. 
 
20. september: Fridag Cairns   M     
Dagen er til fri disposition. Cairns er fyldt med 
spændende oplevelser. Hvad med en tur med 
varmluftsballon i solopgangen eller besøge en 
krokodillefarm eller sukkerrørsplantage eller måske 
bare en rolig dag ved hotellets pool. 

Al badning fra kysten er ikke tilrådeligt, da der af og 
til ses saltvandskrokodiller. 
 
Rejselederen står naturligvis til rådighed og har altid 
et forslag til en interessant dag.   
 
21.september: Udflugt Cape Tribulation    M, F 
Dagen i dag byder på en heldagsudflugt til Mossman 
Gorge og Cape Tribulation.  
Vi kommer til at køre gennem noget af den ældste 
regnskov i verden, vi skal vandre en tur i Mossman 
Gorge samt krydse Daintree River inden vi kommer 
til Cape Tribulation, hvor regnskoven bogstaveligt 
talt møder Stillehavet.  
Vi har nu bevæget os et godt stykke mod nord og er 
med alt tydelighed et langt væk fra den primære 
civilisation.   
I løbet af dagen tager vi på en flodsejlads, hvor vi 
formentlig kan se de store saltvandskrokodiller 
solbade langs floden. 
Vi får undervejs serveret en BBQ frokost.  
 
22. september: Fridag Cairns M 
Dagen er til fri disposition.  
Rejselederen vil være behjælpelig med forslag til 
spændende oplevelser, såfremt det ønskes. 
 
23.september: Udflugt til Kuranda - Sydney    M 
Det tropiske landskab ved Cairns er domineret af 
regnskov med spetakulære vandfald og smukke søer. 
Først tager vi med veterantoget op til byen Kuranda 
- en meget smuk togtur gennem ikke mindre end 15 
tunneller. I Kuranda er der tid til at opleve byen, 
inden vi skal dybere ind i regnskoven i et 
amfibiekøretøj. Her kommer vi til at lære mere om 
regnskoven, inden vi møder Pamagirri aboriginerne, 
som vil vise os en traditionel dans samt guider os ind 
i deres ”Dreamtime” univers.  
Tilbage i Kuranda tager vi svævebanen ”Skyrail” 



                                                                                                       
tilbage mod Cairns. Lydløst glider vi over 
regnskoven og undervejs er der mulighed for at gå 2 
kortere ture i regnskoven. Aftenfly til Sydney 
kl.19.35 med ankomst kl.22.30. 
Overnatning: Amora Hotel Jamison 
 
24-27 september:  FDI kongres i Sydney 
M 
FDI kongres i Sydney. 
Udenfor kongresarrangementerne står vores 
rejseleder til rådighed med oplevelser i Sydney 
området. 
 
28.september: Sydney – Hunter Valley M,F 
Efter morgenmaden skal vi en tur Australiens 
ældste vinregion Hunter Valley. Vi besøger Audrey 
Wilkinson Wineyard om formiddagen, hvor vi 
naturligvis deltager i en vinsmagning. Vi spiser en 
lækker frokost på Hunter Valley Resort, hvorefter vi 
skal besøge endnu en vingård, Tyrrell’s Wineyard, 
og hvor vi selvfølgelig også skal have en 
vinsmagning. 
 
29. september: Sydney – Ayers Rock   M,A 
Efter morgenmaden er der afgang til lufthavnen. Vi 
forlader østkysten og drager afsted mod det 
centrale Australien til Ayers Rock. 
Efter ankomst kl. 12.35 starter vi med at opleve 
Kata Tjuta ligeledes kendt som ”The Olgas”. Det er 
en samling af 36 klipper, som er af stor betydning 
for det lokale Anangu folks spirituelle verden. 
Vi går en tur i det smukke landskab, før vi 
returnerer til hotellet. 
Der er sat tid af til at slappe af, før vi mødes igen. 
Sidst på eftermiddagen kører vi ud til Ayers Rock, 
hvor vi spiser aftensmad med udsigt til ”The Rock” 
og solnedgangen. 
Derefter skal vi opleve ”Fields of light” Et 
arrangement hvor de lokale underholder og 
fortælling om stjernerne. I området er tændt op til 
50.000 små lamper, deraf navnet. 
Overnatning: Voyagers Desert Gardens 
 
30. september: Ayers Rock - Kings Canyon    M  
Solopgangen ved Ayers Rock. I løbet af en time 
forvandler solen denne sorte klippe til en klippe 
badet i de smukkeste røde og orange farver. Og det 
skal vi opleve. 

Selve stenen er 600 mio. år gammel, 348 m høj og 
over 9 km i omkreds! 
Turen går nu længere ind i outbacken til Kings 
Canyon National Park. Undervejs gør vi stop ved et 
af de ikoniske ”Roadhouses”, som er en  
skøn blanding af tankstation, cafeteria, motel, 
campingplads, refugium for skadede dyr og ikke 
mindst mulighed for at få nogle gode råd om 
outback-livet af de lokale. Vi går en cirka 2 timer tur i 
området, når vi er fremme. 
Overnatning: Kings Canyon resort 
 
1. oktober: Kings Canyon – Alice Springs M 
Vi skal tidligt op, idet der venter en spektakulær 6 
km vandretur i Kings Canyon i morgengryet.  
Halvvejs gennem turen går det stejlt nedad til 
Garden of Eden, et permanent vandhul, der ligger 
som en palmeoase mellem klipperne. Her findes 
palmer, som stammer tilbage fra den tid, hvor hele 
Australien var dækket af regnskov for mange 
millioner år siden.  
Op igen og herfra videre langsomt ned mod 
udgangspunktet.  
Først på eftermiddagen kører vi mod Alice Springs.  
Overnatning: Crowne Plaza Alice Springs Lasseters 
 
2. oktober: Alice Springs - Darwin       M 
Formiddagen er på egen hånd. 
Når vi mødes skal vi opleve byen og områdets 
attraktioner.  
Den gamle telegrafstation, der var årsag til, at der 
overhovedet opstod en by på disse kanter udforskes. 
Vi ser nærmere på, hvordan sundhedssektoren 
fungerer hos de ”flyvende læger”, Royal Flying 
Doctor Service. Sidst men ikke mindst besøges 
”School of the air”, som er fjernundervisning af 
skolebørn, hvis forældre bor i de afsidesliggende 
områder af Centralaustralien. 
Alice Springs ligger med sine knap 28.000 indbyggere 
midt i den australske ørken. Byen er det naturlige 
centrum for outbackens kvægfarme, aboriginernes 
landsbyer samt et knudepunkt for både transport og 
turisme.  
Først på aftenen flyver vi mod nord til Darwin. 
Darwin er hovedstad i Australiens Northern 
Territory og udgangspunkt for udflugter til Kakadu 
National Park. Men der er også meget at opleve i 
selve Darwin, der bebos af 150.000 mennesker. 
I resten af Northern Territory bor der kun 



                                                                                                       
yderligere 100.000 personer – selv om området er 
på størrelse med Frankrig. Det siger lidt om hvilken  
vild og øde natur, der venter os. 
Overnatning: Hilton Darwin 
 
3. oktober: Darwin - Kakadu  M,A 
Et af de absolutte højdepunkter i Northern Territory 
er Kakadu National Park. Et unikt naturområde med 
storslåede klippeformationer og en frodig flora og 
fauna. Aboriginere har boet i området gennem 
årtusinder, og de har i dag ejerskab over store dele 
af Kakadu National Park og Arnhemland. Vi skal 
udforske deres smukke land med blændende 
udsigter, rigt dyreliv og masser af kultur og historie.  
En af de mest betagende oplevelser i Kakadu 
National Park er aboriginernes hulemalerier under 
klippefremspringene ved Ubirr Rock og Nourlangie 
Rock. Vi vil se værker, som huleforskere mener er 
60.000 år gamle. 
De mange vådområder, flodsystemer og vandhuller 
i Kakadu National Park er hjemsted for et enormt 
fugleliv. De sorte Jabiru storke spadserer stolte 
rundt blandt ænder og gæs, der virker helt uberørte 
af de lurende krokodiller.  
Det pulserer om natten i Kakadu National Park, idet 
næsten 90 procent af Australiens dyr er nataktive.  
I skumringen kribler undergrunden, og natten får 
øjne. Wallabies, kænguruer og de små bandicoots 
giver natten lyd, indtil solopgangen ledsages af 
fuglekvidder i en skøn forening.  
Overnatning: Mercure Kakadu Crocodile Hotel 
 
4. oktober: Kakadu – Katherine  M,F,A 
Fra Kakadu fortsætter vi mod Katherine og Nitmiluk 
national park. 
Dagen byder på store naturoplevelser nåde til lands 
og til vands. Vi skal bl.a. ud og sejle på Yellow 

Water, hvor vi ser krokodillerne i deres naturlige 
omgivelser sammen med fugle, og er vi heldige ser vi 
også de mægtige vandbøfler. En unik tur i smuk 
natur.  
Overnatning: Contour Hotel Katherine 
 
5.oktober: Katherine - Darwin M  
Vi skal tilbage til Darwin i dag, men vi er ikke færdige 
med at opleve området. 
Vi skal på en sejltur til ”Two Gorge”, hvor vi sejler 
gennem det smukkeste område med udsigt til 
klipperne, der rejser sig over os. 
Vi skal også opleve ”Rock art site”. Her finder vi 
malerier der er over 20.000 år gamle. 
I løbet af eftermiddagen er vi tilbage i Darwin 
Overnatning: Hilton Darwin, 2 nætter 
 
6.oktober: Darwin     M,A 
Vi mødes efter morgenmaden og tager på 
sightseeing i Darwin til fods. 
Vi skal opleve byens seværdigheder og høre om da 
japanerne bombede byen i 1942. 
Eftermiddagen er fri indtil vi mødes til ”Farewell 
dinner”. 
 
7.oktober: Hjemrejse   M 
Skulle det hænde, at det blev lidt sent i går aftes, så 
er det heldigt, at vi først skal tjekke ud til frokost. Vi 
kører i lufthavnen først på eftermiddagen og starter 
hjemrejsen til Danmark. 
Vi forlader Darwin kl. 15.45 mod Singapore 
Singapore, hvor vi skifter fly og fortsætter til 
København.  
 
8.oktober: Danmark 
Ankomst til Københavns Lufthavn kl. 06.55, 
hvor vi tager afsked med hinanden.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                       
Prisoversigt FDI kongres 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse:   DKK. 23.200,- 
Tillæg for enkeltværelse:    DKK. 29.100,- 
 

Prisoversigt rundrejse 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse:   DKK. 44.785,- 
Tillæg for enkeltværelse:    DKK. 53.485,- 
 
 
Syge afbestillingsforsikring:  8% af rejsens pris 
Rejseforsikring, Gouda Verden Superdækning Kontakt os venligst 
 
Rejsens pris inkluderer: 
 

o Fly: København - Singapore – Cairns// Darwin - Singapore - København 
o Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg 
o Indenrigsflyvning:  Cairns – Sydney 
o Indenrigsflyvning: Sydney – Ayers Rock 
o Indenrigsflyvning: Alice Springs - Darwin  
o Udflugt til Kuranda National Park 
o Rundtur i Alice Springs med stop ved nævnte steder 
o Vandretur I Kings Canyon 
o “Field of Light” med buffet 
o Solopgang og solnedgang ved Ayers Rock 
o Veterantog til Kuranda 
o Svævebane Skyrail til Cairns 
o Sejltur til Great Barrier Reef 
o Udflugt til Cape Tribulation 
o Udflugt til Hunter valley med vinsmagning 
o Overnatninger på gode hoteller  
o Måltider som beskrevet per dag 
o Dansktalende rejseleder, samt lokale engelsktalende guider 

 
Rejsens pris inkluderer ikke: 
 

o Måltider ud over det nævnte 
o Drikkevarer i forbindelse med måltider medmindre det er nævnt 
o Øvrige drikkepenge, f.eks. hvis man beder om en individuel service  
o Forsikringer 
o Visum til Australien 

 



                                                                                                       
Rejsebetingelser 

 
 
Prisændringer 
OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger hæve 
eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på 
væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye 
skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og 
lign. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt og 
senest 20 dage før afrejse. OurWorld A/S kan dog 
aldrig forhøje rejsens pris med mere end 10 %. 
Såfremt dette sker kan rejsedeltageren frit afbestille 
rejsen. 
 
Forbehold 
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på 
rejsen. 
 
Rejsedeltagerens ændring 
Navneændring er efter billetudstedelse som oftest 
forbundet med ændringsgebyr, som er afhængig af 
det enkelte luftfartsselskab. 
 
Rejsedeltagerens afbestilling uden 
afbestillingsforsikring 
Indtil 90 dage før afrejse er depositum tabt. 
 
Senere afbestilling end 90 dage før afrejse medfører, 
at hele det indbetalte beløb er tabt. 
 
Afbestilling skal altid foregå skriftligt. 
 
Sygeafbestillingsforsikring 
OurWorld A/S anbefaler at man tegner en 
afbestillingsforsikring. 
Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen.  
Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan 
påbegynde rejsen pga. død eller alvorlig akut 
sygdom/tilskadekomst, som kræver 
hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje  
 
 
 
 

 
eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede 
eller nærmeste pårørende eller rejseledsager. 
OurWorld A/S etablerer afbestillingsforsikringen ved 
Gouda rejseforsikring.  
 
Rejsedeltagerens ansvar 
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller 
ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der 
ikke forventes nogen godtgørelse. Rejsedeltageren 
skal rette sig efter rejselederens anvisninger samt 
sørge for, at bagage mv. er på rette sted. 
Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver skade 
forårsaget pga. tilsidesættelse af rejselederens 
anvisninger. Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for 
at kende gældende toldregler. 
 
Aflysning/ændring 
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået 
tilstrækkeligt deltagerantal (20). Ved aflysning af en 
rejse godtgøres det fuldt indbetalte beløb. OurWorld 
A/S er forpligtet til senest 20 dage før afrejse at 
underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale 
om en pludselig opstået situation. 
Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis 
tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. 
omlægning af en rejserute, ændring af 
overnatningssteder samt flytte gæster til et andet 
hotel af samme standard.  
 
Rygning 
Rygning i busser og fly er ikke tilladt. Hotelværelserne 
er som udgangspunkt ikke ryger værelser. Ønskes 
rygerværelser vil OurWorld A/S gerne forespørge om 
dette. 
 
Reklamationer 
Skal fremsættes til rejseleder straks. Rejselederen vil 
straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i 
tilstrækkeligt omfang, skal reklamation omgående 
ringes eller sendes skriftligt til OurWorld A/S.    
Evt. godtgørelse pga. flyforsinkelse jf. EU Forordning, 
er mellem flyselskab og deltageren. 

 
 
 
 


