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Indledning
Verden bliver ikke mindre og mindre. Den bliver større og større. For hvert skridt du tager, for hver 
historie du hører, for hver grænse du krydser, for hver ny skik du oplever og for hvert nyt menneske 
du møder, åbner verden sig. Den vokser og bliver større. Også mere elektronisk. Derfor kommer 
den trykte bog ”Rejsen til Australien” nu som ebog.

Hvem er vi? 
Vi er familien Bøtkjær Naamansen,  der består af to voksne, Bettina og Arne, og to børn, Alfred og 
Asta, som på rejsetidspunktet var 5 og 7 år.
Velkommen til min fra blog til bog til eBog og god fornøjelse.

Go Down Under. God tur.
Arne
passioneret motorhometurist

Blog fra Australien
En logdagbog fra en rejse i landet Down Under
Jeg arbejder til dagligt på kontor for rejsebureauet MyPlanet. Til hverdag sidder jeg på en blå kon-
torstol i et kontor, og fra mit vindue, mod nord, har jeg udsigt til de nye ”højhuse i Aarhus. Aahu-
sene. Det kræver adspredelse. Det kræver, at jeg kommer væk bare en gang imellem. Her spiller 
mine ferier en stor rolle.

Jeg er hverken en Jens Bjerre, Søren Ervig eller Lone Gammelgård, blot en gennemsnitsdansker med 
en ustyrlig trang til at rejse og opleve. Ikke at jeg kun lever, når jeg rejser. Sådan er det heldigvis 
ikke. Jeg nyder at være derhjemme, høre ungerne lege, høre P4 Midt-Vest svagt i baggrunden, dufte 
pesto og pasta fra køkkenet og være i gang med at planlægge en ny rejse, som måske eller måske 
ikke bliver til noget, eller suge viden til mig fra en rejseguide eller rejsebeskrivelse. Jeg har stadig 
mange drømme og mange steder, jeg gerne vil besøge.

Dette er ikke en bog
Det du sidder med er ikke en bog. Det er i hvert fald ikke tænkt og skrevet som en bog. Det skete 
bare. Tekst og billeder stammer fra min blog, som jeg skrev, mens vi var undervejs på rejse i Austra-
lien i sommeren 2007. Sproget er ikke ændret, men direkte og spontant, og formuleringerne er fast-
holdt.

Bloggen blev til en bog og nu en ePub - en ebog. Med de fordele og begrænsninger det giver. 
Jeg har ialt, fra jeg oprettede bloggen den 18. april og frem til 26. august, skrevet 77 indlæg. De 63 
indlæg er taget med her. Rejsen til Australien var fra 22. juni til 6. august.var fra 22. juni til 6. august. 
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Den perfekte ferie 
Australien var alt det, vi kunne ønske for en ferie. Vores familie på fire medlemmer fra 5 til 44 år 
stillede meget forskellige krav til juli måned, der var vores sommerferiemåned.

Australien - 6 uger på rejse Down Under
Efter at have besøgt Canada og USA et utal af gange, er jeg vild med at rejse i specielt Canada, og 
jeg følte en form for utroskab, da vi i familien tog beslutningen om, at årets sommerferie ikke skulle 
gå til Canada, Alaska eller det øvrige USA, men til Australien.

Så mange ture til landet ovenpå USA har gjort noget ved mig. Om Australien havde jeg følelsen: 
”Er det så godt, som alle siger?” Vurderet på vores tur Down Under, så er svaret enkelt. Australien 
er et helt unikt og perfekt rejseland for børnefamilier. Ja, for alle. Vi følte hele tiden, at Australien 
var indrettet kun for rejsende. Landet var klistret til med campingpladser, venlige mennesker og 
aussier, der bare ventede på at hjælpe os til gode oplevelser. Det var en perfekt ferie.

En god ferie i Australien
Inden rejsen til Australien samlede vi følgende stikord til en god ferie: oplevelser, historie, bag-
grund, afslapning, vand, strand, camping, motorhome, museer, legepladser, flybilletter med en god 
rejserute, Great Barrier Reef, Fraser Island, Undara, Sydney og Cairns. Dertil at vi ikke ville køre for 
mange kilometer hver dag. Der skulle være tid nok. Vi ville ikke få noget ud af at stresse ungerne.

Hvad er en blog? Logbog eller dagbog?
En logbog er for mig noget, der hører havet og skibe til. Kaptajnen fører præcise optegnelser af 
vejr, vind, strøm, fart og rute, og hvad der nu ellers kan være nyttigt at vide. En dagbog er daglige 
beskrivelser af store og små personlige oplevelser og betragtninger.

Er en weblog så en logbog eller en dagbog? Jeg kender ikke svaret, men kan det ikke også være 
lige meget. Jeg førte log over vores kørte kilometer, steder vi havde boet, og hvad jeg ellers lige kan 
måle. Jeg skrev dagbog om, hvad vi havde har oplevet, og hvad jeg synes om det. Så min blog må 
være en logdagbog.

Ferie i motorhome
Det var nu 3. år i streg, at vi holdt ferie i motorhome. I 2005 og 2006 gik turen til det nordvestlige 
USA og det vestlige Canada og så i 2007 til Australien. Vi er alle fire ret vilde med at holde ferie i 
motorhome. Det fungerer så godt for os som familie.

Motorhomeferie i Australien
Ferie i motorhome handler om frihed, uafhængighed og lyst Frihed til at lade nysgerrigheden styre 
dagen, ruten og tempoet. Uafhængighed af køreplaner, andre rejsende, indtjekning på hoteller og 
udpakning af tasker hver dag. Ikke noget med at holde ungerne spærret inde på et hotelværelse. 
Sådan en dreng på fem og en pige på syv år har brug for noget plads til at løbe omkring. Og det er 
hver dag.

Lyst til bare at gøre, som det behagede os. Vi kunne bare stoppe ved en legeplads, en strand eller på 
en rasteplads for at få en kop kaffe, når vi havde lyst. Læg dertil det glade liv på campingpladserne 
og Australiens flotte natur, så bliver summen: ferie i motorhome. Hvad mere kan man ønske sig af 
en ferie? Ikke ret meget, hvis min familie og jeg skulle svare.
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Hvor skulle vi hen, du?
Det var tid til forandring. I denne sommeren kunne jeg ikke få lov til at se de smukke canadiske 
bjerge eller lege cowboy på den amerikanske prærie. De seneste to år havde vi været på to fanta-
stiske familieferier i motorhome gennem det vestlige Canada. Der skulle noget nyt til. Der var kun 
godt to måneder til, ungerne havde sommerferie, så vi skulle have besluttet os. Hvor skulle årets 
familietur gå hen?

London er en fantastisk by, men der kan vi altid tage hen. Norge er smuk, men kunne vi være sikre 
på vejret. Australien er Australien. Sol og strand. Outback og rød jord. Utzons operahus og frodige 
Tasmanien.

Australien. Det lød fristende, og min søde hustru kunne få lov til at gå mindernes vej fra en glad 
australsk studietid. Selv om Australien er på den sydlige halvkugle, selv om årstiderne er vendt 
på hovedet, så kunne vi med lidt god planlægning få en god, spændende og varm sommerferie i 
landet Down Under.

Vi måtte træffe en beslutning. Sebastian Klein var på DR TV på jagt efter Australiens mærkeligste 
dyr. Ungerne ville se koala og kænguru. Min hustru var tændt på mindernes vej. London og Norge 
måtte vente. Efter at have set et filmklip fra Tourism Australias kampagne “Where the bloody hell 
are you” var vi ikke i tvivl.
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Stenen, revet og operahuset
En førstegangsrejse til Australien handler ofte om ikoner. Om Ayers Rock i det røde center i Northern 
Territory, om Great Barrier Reef ud for Queensland og det arkitektoniske mesterværk af danske 
Utzon - operahuset i Sydney. Sådan var det også med min første rejse til Australien i 2006. Men 
Australien er meget mere end tre ikoner, og hvad skulle den næste tur indeholde?
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Vores rejse til Australien
En hel weekend brugte vi på at bladre, surfe og pløje rejseguider om Australien igennem. Vi havde 
været igang med Lonely Planet-bøgerne. Der var Australia, New South Wales, Queensland and the 
Great Barrier Reef, Victoria, South Australia, Northern Territory, Outback Australia og East Coast 
Australia. Tasmania og Westen Australia havde vi med 100% sikkerhed valgt fra. Imens vi læste, lå 
et stort Australien folde-ud-kort på spisebordet. Der blev indtegnet ønsker til turen. Vi diskuterede 
også ruten til Australien. Over Nordamerika og Stillehavet eller den mere traditionelle rute over 
Asien. Østen vandt. Hvis det var muligt, ville vi gøre stop i Singapore.

Vores ønsker for rejsen til Australien
Vi ville gerne af sted i 5 til 6 uger. Det skulle være over Østen, gerne med et par dages stop i 
Singapore. Vi ville gerne begynde i Sydney og bruge tiden på østkysten og gerne i en autocamper 
/ motorhome. Nu skulle vi ”bare” have fundet ud af, hvad der var muligt og så have bestilt flybil-
letter.

Flybilletter til Sydney 
Australien. Vi var på vej. Næsten. Vi havde i hvert fald bestilt flybilletter. Vi valgte at bestille billet-
ter med Qantas. Vi skulle flyve ind til Sydney i den australske delstat New South Wales og hjem fra 
Cairns i Queensland. På vej ud til Australien ville vi gøre vi stop i to døgn i Singapore. Mine kol-
legaer havde givet mig flere gode anbefalinger til oplevelser i bystaten Singapore. Nu skulle byen 
tjekkes ud i 48 timer og forhåbentlig gøre flyveturen til Australien lidt lettere.
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Forslag til rejserute 
Efter en uge i USA var jeg tilbage på Australiens-sporet. Efter i seks døgn at have jaget The Real 
America i staterne Wyoming og South Dakota var jeg tilbage i Danmark. Nu var der kun få uger, 
til vi skulle af sted. Jeg skulle tunes ind på Australien og var gået i gang med flere guidebøger og 
rejsebeskrivelser. Planen vi havde lagt var pt.

To døgn i Singapore. Fire døgn i Sydney. Autocamper/motorhome fra Sydney til Cairns. Windsor, 
Cessnock, Hunter Valley. Ballontur over Hunter Valley. Koala Hospital, Port Macquarie. Coffs Har-
bour. Bundjalung NP. Byron Bay. Lamington NP. Warner Bros Movie World / Outback Spectacular 
Show, Gold Coast. Brisbane. Australia ZOO. Noosa NP. Fraser Island, Kingfisher Bay. Hel dag på 
Fraser Island. Hval eller delfinsafari. Hervey Bay. Gladstone/Heron Island- Hel dag på Heron 
Island. Kroombit. Hel dag på Kroombit Locherbar Cattle Station. Carnavon NP. Hel dag i Carnavon 
Gorge NP., Clermont, Cape Hillbourough NP, Mackay. Airlie Beach. Townsville. Hel dag på Magne-
tic Island. Charters Towers. Undara Volcanic NP. Hel dag ved Undara Volcanic NP. Kuranda. Port 
Douglas. Cape Tribulation. Aflevere autocamper/motorhome i Cairns. Fire nætter på hotel i Cairns. 
Regnskov og aboriginal kultur. Ocean Spirit til Michaelmas Cay. River Rafting. Ballontur.

Det var planen, men vi forventede, at turen ville blive helt anderledes. Men skulle vi komme til at 
mangle ideer til, hvor vi kunne køre hen, så var det bare frem med planen.

Australiens-turen 
Nu talte vi ikke længere måneder og uger, men dage og timer. Det var snart sommerferie. Ungerne 
var begyndt at tale om flyveturen Down Under. Om koalaer. Om autocamperen og hvem der skulle 
sove hvor. Hvilke dyr vi mon kom til at se, og hvor skulle vi bade. Vi håbede og troede, at det ville 
blive lige som de seneste to år i Canada, hvor ferie i motorhome / autocamper havde været en stor 
familiesucces. Hvorfor skulle det ikke også blive det i Australien?
Vi havde fået styr på hotelovernatningen i Sydney. Det blev The Cambridge, der skulle være vores 
adresse de første dage på australsk jord. Herefter ville vi have en Spirit 4-autocamper fra Maui, selv-
følgelig lejet gennem MyPlanet. Når vi nåede frem til Cairns, skulle vi bo på Cairns Colonial Club. 
De ydre rammer tog form. Nu skulle vi “bare” have givet den midterste del af turen indhold.

Krise. Kun 80 kg med på ferie 
Vi var nået til et vigtigt tidspunkt for turen til Australien. Overvejelserne om hvad skulle vi have 
med? Hvad skulle i taskerne? Tidspunktet hvor en familiekrise hurtigt kunne opstå, hvis vi ikke 
greb det rigtigt an. Heldigvis havde vi god erfaring med at pakke - og med hinanden. Vi kendte 
faldgruberne. Min hustru kendte mig.

Mit udgangspunkt før en rejse er altid: Vi har for meget med. “Det her får vi aldrig brug for” og “Er 
det her også nødvendigt?” er mine faste replikker i vores rejsemanuskript.
Det var første gang, vi som familie skulle til Australien. Det gav os en ekstra udfordring, da vi mest 
har rejst til Canada og USA. Frem til 2006 måtte vi fire personer på vores oversøiske rejser til Nord-
amerika have 2 stykker bagage med hver.

Hvert stykke indtjekket bagage måtte veje 32 kilo. Det gav 4 personer x 2 stykker bagage x 32 kilo. 
Det var siger og skriver 256 kilo.

Et kvart ton med på ferie. Hvem har brug for det?
Det har aldrig været nødvendigt med 256 kilo eller otte tasker, men friheden til at kunne gøre det 
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fremmer pakkeprocessen. Nu var det dog ”kun” tilladt for hver rejsende at have to stykker bagage 
på hver 23 kilo med til Canada og USA. Det gav stadig vores familie på fire personer mulighed for 
at have næsten 200 kilo med. Det skal lige siges, at på min uge-tur til New York City i februar havde 
jeg 7 kilo med på udrejsen.

Nu til Australien
Her var reglerne nogle helt andre. Det var ikke store overvægtige amerikanere med behov for meget 
bagage, der flyver mellem Europa og Australien via Asien. Krise? Vi måtte hver “kun” have et styk 
bagage på max 20 kilo med. Vores familie skulle klare sig med 80 kilo med på ferien. Mon vi kunne 
begrænse os? Min hustru beroligede mig. Det skulle nok gå. Selvfølgelig. Det har det altid gjort.

Problemet var ikke, hvor meget vi måtte have med til Australien. Det skulle nok gå. Problemet var, 
hvor meget vi måtte have med hjem. Her var den samme 20 kilo regel gældende.

Hvordan med visum til Singapore? 
Panik. Vågnede klokken 05.03. Gennemsvedt. Panik. Panik. Vi havde ikke visum til Singapore. Jeg 
gik straks på nettet. Vi skulle være 48 timer i Singapore. Skulle vi egentligt have visum? Til Austra-
lien var det nødvendig med et elektronisk visum. Det havde vores rejsekonsulent hos MyPlanet 
(min gode kollega Maria) sørget for, men havde hun glemt Singapore?

Til USA har jeg altid indrejst visumfrit, men skal altid udfylde forskellige formularer. Hvordan med 
Singapore? Jeg havde ikke før dette øjeblik skænket den lille bystat en tanke i retning af et visum. 
Har Singapore egentligt en ambassade i Danmark? 

Jeg gik på nettet for at finde et svar. Findes det. Svaret. Findes det helt sikkert her. På Udenrigsmi-
nisteriets hjemmeside kunne jeg hurtigt konstatere, at Maria havde 100% styr på tingene. Vi skulle 
ikke have visum til Singapore.

Visumregler Singapore
Visumfri i indtil 3 måneder. Pas skal være gyldigt 6 måneder udover opholdet.

Tøjet og vægten
Der var ikke uger og dage, til vi skulle af sted, men timer og minutter. Vores tasker (dufflebags) var 
fundet frem. Det meste af tøjet lå klar. Nu skulle det bare i taskerne.

Igen havde min hustru klaret os igennem udfordringen. Finde det rigtige tøj og den rette mængde. 
Vi havde lag på lag tøj med, så vi kunne klare alle vejrtyper. Vi måtte have 80 kilo med. Vi ejer ikke 
en badevægt, så mit bedste bud var at vi havde 55, men svaret ville vi få i lufthavnen.
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Pakkede tasker og på vej Down Under 
Så kom dagen, hvor vi skulle af sted. Fire tasker, godt fire timer, otte stykker rugbrød med lever-
postej og bønnepostej, en kop kaffe og et togskifte senere tjekkede vi ind på værelse 1110 på Hilton 
Copenhagen Airport. En god begyndelse på vores Australienseventyr.

Første stop København
Ungerne klarede togrejsen meget fint. Lidt læsning, lidt spisning, en smule Nitendo DS lite og nogle 
enkelte formaninger, og vi kom gennem turen uden de store skrammer. Familieidyllen holdt den 
første halve dag. Indtil Odense var der forbløffende få med toget. Efter Odense var hvert sæde fyldt 
op.

Hilton Copenhagen Airport
Den sidste halve time inden vi nåede Kastrup Lufthavn, talte børnene ikke om andet end Hotel 
Hilton. De store værelser, udsigten, de mange TV-kanaler - ikke mindst Disney Channel og så den 
uden sidestykke fantastiske morgenmadsbuffet. De boede i vinterferien på Hilton, og det har sat 
sine mærkbare spor. Selv om man kun er fire og seks år, så kan man godt værdsætte god kvalitet. 
Som Alfred på fire siger: ”Jeg vil hjem til Hilton.” Hilton forstår at få os til at føle os hjemme. En god 
kvalitet for et hotel.

Beliggenheden ved Kastrup Lufthavn gør Hilton perfekt plus, at toget går lige til døren. Når vi 
rejsende kommer med toget fra provinsen, så er det nemt at komme til hotellet, og det er nemt at 
skulle videre til lufthavnen. I lufthavnsområdet er der flere spisemuligheder, også fast food, når det 
skal være nemt og enkelt med de trætte små mennesker.

Hvad havde vi i taskerne?
Vores dufflebags var fyldt med lidt legetøj (Pokemon, go-gos, en bold, littelest pet shop – dyr), to 
tøjdyr, lidt forskellige børnebøger (De Fem, Brøderne Løvehjerte), skåle og bestik, lommelygte, lom-
mekniv, skriveredskaber, farver, håndklæder, badetøj og med lag på lag tøj, fra inderst til yderst, 
men også solhatte, regntøj, fleece, handsker og huer.

Vi var klar til al slags vejr. Fra de kolde bjergrige egne ved Canberra til de varme regnskove ved 
Cairns. Men det var også sommerferie, og det betød shorts. Jeg var optimistisk og troede på, at hele 
ferien kunne klares i shorts. Altså flere par shorts – jeg bliver nok nødt til at skifte undervejs eller 
vaske dem.

På Hilton var der en badevægt på badeværelset, så jeg havde mulighed for at veje taskerne. De 
vejede 12, 14, 15 og 16 kilo. Samlet 57 kilo. Der var stadig plads til lidt indkøb i Australien, inden vi 
ramte grænsen på 80 kilo.

Når vi rejser ud, synes jeg hver gang, vi har for meget med, men som min hustru altid siger: ”Vi har 
det med, som vi gerne vil have” – og så kan det jo ikke blive bedre.

Hilton - En femstjernet start på en rejse
25. maj i år var jeg på vej til USA og boede også på Hilton. Dengang skrev jeg følgende på min Wyo-
ming og South Dakota-blog - og det var stadig gældende den 22. juni og starten på vores rejse Down 
Under:
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En god rejse begynder med en god nats søvn. Begynder uden stress.

Hvis Hilton Copenhagen Airport var god nok til Kylie Minogue, Tony Blair, Mark Knopfler, Bill 
Gates og Casper Christensen, da han i “Klovn” blev nødt til at flytte på hotel, så kunne min kollega 
Maria og jeg vel også holde det ud for en nat. Derfor havde vi valgt at overnatte på Hilton i Kastrup 
Lufthavn.

For os, som kommer fra den jyske halvø, var det en perfekt løsning, når vi skulle videre ud i den 
store verden med et morgenfly og være i Kastrup Lufthavn kl. 08.00. Vi skulle ikke tænke på tidlige 
fly fra Jylland til København, der kunne være forsinkede. Eller om toget nåede frem til tiden. Ingen 
stress og jag.

Fredag aften kl. 23.39 rullede DSB ind lige under teminal 3 i lufthavnen. Der var kun to elevatorture 
og nogle få skridt, og vi stod i foyeren på det smukke skandinavisk designede Hilton hotel, der 
osede af kvalitet og design og ikke var overpyntet. Dansk (skandinavisk) design når det er bedst. 
Minimalistisk. Dertil let, lyst og venligt. Møblerne på hotellet var en lang udstilling i møbelkunst. 
Klassikere som Arne Jacobsens stole, Ægget og Svanen, og Eilertsen sofa havde fundet vej, men 
også praktiske IKEA var repræsenteret.

Jeg boede på 10. sal i værelse 1030 og havde udsigt til terminal 3 og hele Kastrup Lufthavn, men 
alle tolv etager og 376 værelser, hvor det mindste værelse på 33 kvadratmeter, er større end min 
stue derhjemme, og er et langt udstillingsvindue af mesterligt skandinavisk håndværk. Jeg havde 
på værelset B&O TV og B&O radio, to telefoner, internetforbindelse og store panoramavinduer fra 
gulv-til-loft. Badeværelset, som var større end mine børns værelser, var som taget ud af det seneste 
Bo Bedre.

Min hustru og børn besøgte Hilton i vinterferien. Børnene taler stadig om Hilton og den fantastiske 
morgenmad, selv 4 måneder efter de boede der. Det havde gjort indtryk på de små. Søndagsbrun-
chen vil jeg slet ikke fortælle om, men blot opfordre til at få bestilt bord og komme af sted - go go 
go. Nu skulle jeg videre til the Real America - Wyoming og South Dakota i USA. Først skulle jeg dog 
lige ned i restauranten og have morgenmad.

Var det dyrt at bo på Hilton? Set i lyset af hvad det kostede at rejse ud, så var pengene for en god 
nats søvn på Hilton givet godt ud. Det var en god start på rejsen.

Før turen til Australien
Med familien boede jeg også på Hilton og sammen fik vi de samme indtryk, som jeg havde fået før 
turen til Wyoming og South Dakota i maj. Det var en perfekt start på rejsen.

Fakta - Fredag den 22. juni
Oplevelser: Togturen til København.
Overnatning: Hilton Copenhagen Airport, Ellehammervej, Kastrup.




