
Dag Från Till beskrivning Attraktion

1 Cairns Cairns Vi hämtades upp 08.55 vid hotellet och var tillbaka 
där ca 18. Vi hyrde cyklop med slipade glas så vi 
slapp använda glasögon och det fungerade perfekt. 
Vi såg massor av vackra fiska, koraller förstås och 
en stor sköldpadda. Tog även en tur med en 
glasbottenbåt, ganska intetsägande, och så kunde 
man gå ner under vattnet i den pontonbrygga vår 
båt lagt till vid. Där fanns ett glasfönster med perfekt 
vy när fiskarna matades. Resan ut och tillbaka, som 
tog ca 1,5 tim varje väg med en mycket 
snabbgående katamaran, var ingen direkt njutning. 
Det hoppade och studsade så det var svårt att hålla 
sig på benen.

Sunlover Reef Cruises, en heldag på revet. 
http://www.sunlover.com.au/

2 Cairns Cairns Kl 13.30 blev vi så hämtade vid hotellet av vår guide 
för dagen och efter att ha plocka upp en familj på 4 
personer från Singapore åkte vi 6 ut med vår guide 
på äventyr. Vi åkte mot Tablelands och fick se 
massor av olika djur både vilda och mer eller mindre 
tama. Några exempel – rock wallabies (som åt ur 
handen på oss), laughing kookaburra, flying foxes, 
tama rovfåglar och ugglor, näbbdjur, opossum mm 
mm. Middag, grillat, åt vi när det mörknat, ute på ett 
picnic ställe intill skogen med opossum och andra 
kvällsdjur som åskådare. Vid 22-tiden var vi så 
tillbaka på hotellet.

Gone Wild With The Locals:   Cairns wildlife safari     
http://www.cairnsinfo.com/gallery/Scenic/1531/

3 Cairns Innisfall Vi hade bestämt oss för att första etappen söderut 
skulle gå lite inåt landet så när vi lämnade Cairns 
blev det på vägen upp mot Tablelands igen. Vid 
Gordonvale svände vi av mot Youngaburra och 
därifrån tog vi söderut till Milla Milla där vi lunchade 
och besökte vattenfallet. Vi 14-tiden hade vi kommit 
till Innisfail ute vid kusten igen och passade på att 
fixa motell för natten. Resten av dan gick vi runt i 
stan där det var karneval. Bl a såg vi hur det går till 
att skala av fåren deras ull.

Sockerrörfält, Curtain fig tree, Milla Milla vattenfall 
http://en.wikipedia.org/wiki/Curtain_Fig_Tree  
                                                 



4 Innisfall Ingham "Startade tidigt från Innisfail och en stund senare vid 
Mission Beach lämnade vi Bruce Highway och 
svängde av ut mot kusten. Skyltar varnade för 
kassowaries och plötsligt såg vi en i skogen nära 
vägen. Så vi stannade, hoppade ur bilen och 
lyckade få en bild innan han försvann in i skogen. 
På platsen fanns en stig genom regnskogen så vi 
passade på att ta en promenad och såg ytterligare 
ett par kausuarer på avstånd mellan träden. Medan 
vi gick i skogen kom den enda regnskur vi råkade ut 
för på hela tiden i Australien och vi kom tillbaka till 
bilen genomblöta. Men vi var ju i regnskogen . . 
(Senare fick vi veta att man aldrig ska närma sig 
kasuarhannar speciellt inte vi denna tid på året när 
dom har ungar. Dom kan vara ganska aggressiva 
och sparkar hårt med sina långa knivskarpa 
tånaglar.)  På vår vidare färd mot Ingham kom vi ut 
på Highway 1 igen. Där såg vi en påkörd stor leguan 
som fortfarande levde tills en långtradare gjorde slut 
på dess pina. I Ingham blev det lunch och 
incheckning på ett motell innan vi gav oss ut i intill 
liggande våtmarker Tyto Wetlands där vi såg massor
av fåglar och stora hopar wallabies."

Mission Beach:  the highest density of
cassowaries in Australia   
http://www.cassowaryconservation.asn.au/Newinformation.htm
Mission Beach:  the highest density of
cassowaries in Australia   
http://www.cassowaryconservation.asn.au/Newinformation.htm
Tyto Wetlands is a unique 90-hectare natural wetland site that 
is home to over 230 species of birds and numerous tropical 
plant species in addition to such native Australian wildlife 
creatures as the wallaby.

5 Ingham Rosslea Första etappen för dagen blev till Townsville. Där 
besökte vi Reef HQ som var ett fantastisk akvarium 
där man hade byggt upp ett levande korallrev med 
massor av fiskar.  Efter sedvanlig lunch (denna 
gång en jättehamburgartallrik) och 
motellincheckning åkte vi till djurparken Billabong 
där vi blev kvar tills stängningsdags.

Reef HQ Aquarium, Townsville   
http://www.reefhq.com.au/home/visitor_info/tickets
Billabong Santuary Wildlife Park  
http://www.billabongsanctuary.com.au/explore_park.html 



6 Rosslea Bowen Målet för dagen bestämdes vara Bowen. På väg dit 
körde vi upp till en utsiktsplats, Inkerman Hill, lite 
öster om Ayr, varifrån man hade milsvid utsikt. Vi 
kom även öven Burdekin River Bridge och visitor 
center där det fanns en stor orm totem en symbol 
för aboriginerna. I Bowen körde vi ut till Horseshoe 
Bay där vi lunchade och gick en promenad men inte 
hittade ledig plats på motell så vi fortsatte till 
Queens Bay, en lång sandstrand. Efter att sedan ha 
letat upp ett motell åkte vi tillbaka till Queens Bay 
och tillbringade ett par timmar längs stranden och 
tog sedan en tur till hamnen Dalrymple Point. Efter 
matinköp sedan till motellet vid ½6. Vid 6-tiden är 
det sedan mörkt.

Plantation Park, Situated on Plantation Creek at the southern 
approach to Ayr, features the Juru walking track which is 
wheelchair friendly, flora, fauna, bird watching and a flying fox 
colony. It is also home to the Burdekin Visitor Information 
Centre, Gubulla Munda Snake, totem of the Juru people, 
Gubulla Munda.and the Gudjuda Reference Group Centre. 

7 Bowen Airlie Beach Efter en tidig promenad i en park i Bowen där vi såg 
bl a en massa Rainbow lorokeets körde vi snabbt till 
Airlie Beach där vi tog in på ett fint motell. I 
samband med incheckning bokade vi också in oss 
på en kvällskryssning samma dag och en flygtur 
över Whitsundays och Stora Barriärrevet nästa dag.  
Till lunch blev det kängurusandwich nere i stan. 
Sedan satt vi vid poolen och solade en stund tills ett 
par kokosnötter ramlade ner alldeles intill oss. Då 
vågade vi inte vara kvar längre. På kvällen åkte vi 
alltså ut på en kvällskryss och såg solen gå ner 
bakom bergen tillsamman med ytterligare ett par. 
Kryssningen gick mest inne i hamnen och var lite av 
en besvikelse. Vi hade hoppats på att komma ut och 
se horisonten och att det skulle vara åtminstone lite 
mer folk på den stora båten.

Airlie Beach, ett mycket trevligt samhälle med 
strandpromenad, municipal swimming pool, många affärer och 
restauranter



8 Airlie Beach Airlie Beach "I god tid före kl 10 när vårt plan skulle starta var vi 
på den närliggande flygplatsen. Vi fick en fin tur med 
jättefina vyer av öarna med vita stränder och de 
stora reven. 
Efteråt körde vi ut till hamnen i Shute Harbour där 
det också var väldigt vackert. På väg tillbaka 
stannade vi och tog kort vid en sumpmark men där 
var inte mycket liv att se.
Satt en stund på motellrummets balkong och 
kopplade av och tog också ett par promenader runt 
om i stan.

Air Whitsunday scenic flight 
http://www.airwhitsunday.com.au/scenic.html

9 Airlie Beach Rockhampton Vi hade en lång resa framför oss denna dag så vi 
startade tidigt (07.30). Via Mackay och Sarina mot 
Rockhampton dit det var ca 50 mil. Mellan Sarina 
och Rockhamton, en sträcka på ca 33 mil fanns 
inget annat än plattland. Förutom en plats 
Marlborough, ett hus med matställe där vi åt och en 
bensinmack, såg vi inte ett hus på hela sträckan. 
Framme i Rockhamton tog vi in på ett motell och 
besökte också ett infocenter där man också hade 
museieverksamhet (typ Skansen) med gamla 
byggnade, inredningar verktyg och maskiner från 
förr. Där fanns också ett par papegojor som ”talade”.

Rockhampton Heritage Village

10 Rockhampton Rockhampton Dagen inleddes med en tur längs scenic road ut till 
Yeppon. Vi stannade där och plockade snäckor på 
stranden och var runt och tittade på omgivningarna. 
Besökte Captain James Cook monument. Körde 
sedan vidare till Emu Park och tillbaka till 
Rockhampton och checkade in på ett annat motell. 
Efter att ha stoppat i oss en god biffstek på ”Hogs 
Breath” en restaurang som hade bättre mat än vad 
man kunde tro av namnet handlade vi lite och 
avslutade sedan dagen i Rockhampton Botanical 
Garden and Zoo.

Rockhampton Botanical Garden and Zoo.
Captain James Cook Monument



11 Rockhampton Biloela Från Rockhamton körde vi först till Mount Morgan 
som ligger lite inåt landet från Bruce Highway 
räknat. Där besökte vi den gamla järnvägsstationen 
som också var informationscentral. Där fick vi en 
karta över stan som ledde oss upp till en utsiktsplats 
varifrån man fick en fin vy över den nedlagda 
guldgruvan innan vi också besökte museet som 
visade mycket från det gamla gruvsamhället. Nästa 
etapp blev till Biloela och på väg dit åt vi lunch på ett 
litet ställe mitt i nowhere.
Vi bestämde oss för att övernatta i Biloela och efter 
motellincheckning körde vi runt i omgivningarna bl a 
ut till en ”damm” där det fanns lite fåglar. Men det 
var en plats som vi snabbt lämnade p g a en grupp 
mycket högljudda ungdomar som bestämde sig för 
att gå ner till sjön samma väg som vi. Inget lugn att 
hoppas på alltså. Istället så vi flera Wallabies vid en 
höjd som vi körde upp till för att se på utsikten.

Mount Morgan Railway Station

12 Biloela Gladstone Direkt till Gladstone, ca 12 mil. Fick lite tips om 
fågelskådning på ett informationscenter, handlade 
och letade upp ett motell. Sedan ägnade vi flera 
timmar i stans botaniska. Avslutade med en tur till 
en strand som visade sig inte vara mycket att ha. 
Blåsigt och lite trist. 

13 Gladstone Bundaberg Vi lämnade Gladstone vid ½9-tiden och körde först 
till Tannum,s Sands som hade en fantastisk strand. 
Körde sedan vidare via Agnes Water till en ort som 
heter 1770 (döpt efter året James Cook upptäckte 
Australien). Vi gick en promenad ut på udden vid 
platsen där James Cook sägs ha landstigit. 
Bundaberg blev sedan slutmål för dagen. Efter 
motellincheckning körde vi först till Bangura där 
stranden inte var något vidare så vi körde istället till 
Bunnets Head där vi badade innan vi körde vidare 
till Mon Repos, stranden där sköldpaddor om någon 
månad förväntas komma in och lägga sina ägg. Vi 
såg ett par fågelarter vi inte sett förut, en White-
bellied Sea Eagle och en liten grön-gul ”honey-
sucker”. Vi såg också känguruer på ett fält som vi 
hade att hoppa iväg för att få lite fina bilder. 

Badstrand vid Bunnets Head
Mon Repos där som man kan skåda sköldpaddor i november



14 Bundaberg Hervey Bay Startade 08.24 med att köra direkt till Hervey Bay 
och checka in på ett motell vid 11-tiden. Samtidigt 
bokade vi in oss på valsafari samma dag och en 
resa till Fraser Island nästa dag. Till valsafarin blev 
vi hämtade redan kl 12 så det blev inte lång rast på 
motellet. Båten avgick 13 och vi kom tillbaka till 
motellet vid 18-tiden efter att ha sett massor av 
knölvalar som visade upp sig i många olika poser. 
Vi handlade som vanligt på Coles på kvällen och åt 
sedan varma mackor på rummet. Lunch hade vi ätit 
i form av buffémat på båten.

The Fraser Island Company combined tours:  ½ day 
whalewatching and 1 day on Fraser Island    
http://www.fraserislandco.com.au/

15 Hervey Bay Hervey Bay Väckning var ställd på 6 eftersom vi skulle hämtas kl 
07.35 för resan ut till Fraser Island. Till skillnad från 
föregående dags väldigt tuffa sjöresa ut till valarna 
blev det en lugn och behaglig färjetur ut till Fraser 
Island. Färjan angjorde ön på en sandstrand och 
sanden var så mjuk att det var svårt att gå i den, 
som att vandra i djup snö nästan. I buss åkte vi 
sedan runt på ön på diverse småvägar genom 
skogen och ute på stranden. På stranden stod ett 
litet plan som vi och några andra orädda personer 
följde med på en kort flygtur över ön och ut över 
havet. Planet startade och landade i sanden på 
stranden. Efter den turen blev vi upplockade av 
bussen igen och efter ett par stopp längs standen 
skulle vi upp i skogen igen. Men bussen fick ett fel 
på växellådan och det var med nöd vi hann upp från 
stranden innan vi blev fast p g a att de var tid för 
högvatten. Vår skickliga chaufför lyckades 
emellertid fullfölja hela resan trots problemen och vi 
kom i tid till färjan. Och vi såg faktiskt en dingo, den 
enda vilda på hela tiden i Australien.
På kvällen körde vi till en närliggande restaurang 
som motellet tipsade om och åt en Seafood Basket.

The Fraser Island Company tour +                  Air Fraser Island 
flight    http://www.airfraserisland.com.au/html/scenic.html



16 Hervey Bay Tin Can Bay Vi körde direkt till Tin Can Bay där man varje 
morgon kunde få mata vilda delfiner.  Som vanligt 
började vi med att hitta ett lämpligt motell och sedan 
tog vi oss ut till platsen där delfinerna kom in. 
Givetvis vr dom inte kvar fram på dagen men vi ville 
försäkra oss om att hitta och dessutom passade vi 
på att se oss omkring eftersom omgivningarna var 
fina.  Där fanns t ex en lång strand med många 
sjöfåglar, krabbor och annat. Vi hann också med en 
lunch på en bistro i stan och att sola och läsa en 
stund vid motellets pool. Dagen avslutade vi sedan 

17 Tin Can Bay Caboolture "Denna morgon var vi uppe tidigt och på plats redan 
7.15 för att träffa delfinerna. Då hade två stycken 
redan anlänt. En stund senare kom ytterligare en. 
När man stod i vattnet kom dom fram alldeles intill 
oss. Exakt kl 8 började matningen. Bara en fisk per 
person och totalt bara 20 % av delfinernas 
dagsbehov ransonerades ut för att inte göra dessa 
djur för beroende av människorna. En del fåglar höll 
sig när och försökte snylta till sig fisk dom också. 
Fräckast var pelikanerna som inte var minsta 
skygga.
Innan vi lämnade Tin Can Bay ägnade vi lite tid åt 
fågelskådning även på denna ort.
Dagsetappen blev till Caboolture strax norr om 
Brisbane. Stan hade en jättefin park med massor av 
vilda fåglar och stora ödlor. Efter lunch och 
matshopping gick vi dit och vandrade runt i flera 
timmar. Parken hade ett särskilt område för 
utomhusbröllop och när vi skulle lämna pågick en 
bröllopsceremoni för fullt där.

Barnacles Dolphin Centre, Tin Can Bay,  
http://www.barnaclesdolphins.com.au/



18 Caboolture Brisbane Första dagen i Brisbane och vi letade först upp ett 
motell nära flygplatsen och bokade in oss för våra 
två sista nätter i Australien. Dessutom bokade vi en 
natt först inne i central Brisbane. Tog en snabbtur ut 
till flygplatsen för att orientera oss om 
hyrbilsåterlämning mm och tog oss sedan in till city 
med benägen hjälp från Mathilda, vår trogna GPS 
som servat oss väl under hela tiden i Australien. 
Köpte en dagsbiljett för stadens vattenvägs-
spårvagn, CityCat, ett trevligt sätt att komma till och 
från centrum.  Efter incheckning och en smaskens 

http://www.brisbaneinformation.com.au/information/brisbane/tr
ansport/brisbane-citycat-and-cityferry.html

19 Brisbane Brisbane På morgonen åkte vi ut till Mount Coot-tha där man 
hade utsikt över hela Brisbane. Vi besökte också 
intilliggande Botanical Gardens och satt senare vi 
motellpoolen tills solen försvann bakom husen. På 
kvällen började vi så smått packa inför vår avresa.

Mount Coot-tha lookout point        http://www.
brisbanelookout.com/pages/general_info.html
+ Botanical Gardens

20 Brisbane Avresa till Singapore



Brisbane flyg över Fraser Island matar rock wallabies Grindval hoppar för oss

Yellowbellied sunbird på bilspegeln Rainbow Lorikeet i ett träd Wallaby 

Cassowary smiter in i skogen 

Fig curtain tree Vackra coraller Matar delfiner Tin Can Bay

Jakarandan blommor överallt

Korallöar från luften Ödla Flying foxes mitt in i Cairns


