
med gode senge, bøjlestativ,
køleskab og altan ud over åen.
Det står på pæle, og vi har
eget bad og toilet, så vi får ik-
ke brug for lommelygten de
to nætter, vi bor i Mornington
Wilderness Camp. Vi skal dog
huske at lukke låget på toilet-
tet, for ellers hopper der små
frøer op. Det er koldt om nat-
ten, så vi får brug for alle tæp-
perne i teltet.

Det er koldt og mørkt at ta-
ge bad næste morgen kl. 5,
hvor vi står op for at være klar
til en guidet fugletur kl. 6.
Men vi bliver belønnet, for
sikken morgen i vildmarken. 

Vi kører de 80 km tilbage til
Gibb River Road. Her står
Morningtons postkasse, så nu
kan vi poste  kortene, hvor vi
fortæller om Kimberley, som
det så ud, inden europæerne
kom med deres kvæg for om-
kring 100 år siden.

Naturen raser og råder
Den tropiske savanne i Kim-
berley er tør, og det er svært at
finde vand. Derfor har vi altid
vores vanddunke med, og
bussen har indbygget vand-
tank. Det er over 30 grader
om dagen, men luftfugtighe-
den er helt nede omkring 25
procent på denne årstid, så
varmen er ikke ubehagelig, og
der er kun få insekter. Alle har
hat på og bruger solcreme, og
på udflugterne er det op til
den enkelte, hvor langt man
vil gå ind i kløfterne eller op
på klipperne. Her er flot og
anderledes.

Vores lejr El Questro ligger
ved Emma Gorge. Kløften
blev i 2005 ramt af en cyklon,
der ændrede flodens løb og
nedlagde 39 af 55 telte i lejren.
Klippestykker lå halvanden 
meter højt i teltene efter
cyklonen. Derfor bor vi i et

helt nyt og dejligt telt.
Vi har bryllupsdag og bliver

fejret af gruppen med cham-
pagne. Til gengæld skal vi for-
tælle historien om, hvordan vi
mødtes for 32 år siden. Det
bliver en fin aften i den åbne
restaurant. Vores lille rejse-
gruppe er kittet godt sam-
men, og vi synes alle, at turen
er en stor succes.

El Questro ligger tæt på Ze-
bedee Springs, hvor vi bader i
varme kilder under gamle
sjældne Livingston-palmer,
og lige op til Emma Gorge,
hvor vi går en lang tur ind i
kløften om morgenen. Turen
går hen over store og små
klippestykker, som kom væl-
tende ned gennem kløften
under cyklonen. 

I et fly til seks personer er vi
på heldagstur over vildmark,
bjergkæder og plateauer,
kvægstationer, fem floders
delta og ikke mindst Kimber-
leys smukke nordkyst. 

Kysten kunne være et
turistmekka med de mange
bugter med hvide sandstran-
de - hvis det ikke lige var for
krokodillerne, hajerne og jelly
box fish. Vi er heldige at se et
par hvaler og store krokodil-
ler.

Her ser vi vildmarken i hele
sin udstrækning med kun
spredte træer og græs og me-
get langt mellem vandhuller-
ne. Indimellem er der flere
vandfald som Mitchell Falls
på 80 m. Om få uger vil disse
vandfald ligesom flere af flo-
derne være udtørret, og først
når monsunen igen sætter ind
i november, kommer der
regn. Heldigt at være her nu.

Uden energi går det ikke, så
vi lander på en lille jordbane
midt i outbacken og tanker
benzin. Lidt senere er det ti-
den at fylde brændstof i ma-
verne, så piloten går ned ved
Drysdale River Station, hvor
vi spiser en Kimberley Beef
Burger og ringer hjem fra en
telefonboks, som vi finder i et
køleskab på p-pladsen. 

Fra luften kan vi se Gibb
River Road, og vi forstår for
alvor, at her er vi midt i den
uendelige australske vild-
mark. Som Sophie fra Sydney,
der både er med i bussen og i
flyet, siger: 

- Alle australiere bør

mindst en gang i livet besøge
Kimberley.

Dingohyl og bikuber
Vi er i Bungle Bungle Wilder-
ness Camp og er kommet for
at opleve et bjergområde,
som kun har været kendt af
turister i godt 20 år. Vi vågner
i teltet ved lyden af hylende
dingoer og omgivet af 
bikubelignende bjerge. Der
har ikke været kvægfarme her,
så både de mærkelige bikube-
bjerge, dyr og planter er beva-
ret.  

Bjergene er af 360 millioner
år gammel sandsten og hvide
indeni. Udenpå har de røde
og mørke striber - et geolo-
gisk fænomen, hvor de røde
striber er rust fra jern i sand-
stenen, og de mørke striber
skyldes alger i den ler, der og-
så er i hvert andet lag. 

Vi besøger den meget flotte
røde kløft Echidna Chasm
med 200 m høje lodrette sider
og kun få meter bred. Sikke
lysvirkninger. 

Vores turleder fortæller, da
vi vandrer ad den udtørrede
Piccaninny Creek, hvor biku-
berne er overvældende, at
han gerne vil udforske alle
fem fingre. Det er fem kløfter,
hvor man kan vandre ind i
den tørre tid - hvis man ken-
der landskabet og har vand og
mad nok med, for der er intet
at spise eller drikke derinde.
Russell mener, han skal bruge
en uge til det. Vi nøjes nu med
den imponerende Piccaninny
Creek i denne omgang og
møder et blomsterhav af
blandt andet akacier, grevil-
lea, skruepalmer og Livings-
tonpalmer. 

En helikoptertur uden døre
hen over Bungle Bungle fuld-
ender to dage i dette vidun-
derlige område. 

Kimberley er vildt, stor-
slået og en oplevelse ud over
alle grænser.

LINKS

Generelt om Kimberley: 
www.kimberley.wa.gov.au

Bungle Bungle:
www.calm.wa.gov.au/national-
parks/previous_parks_month/pur
nululu.html

Mornington: www.australianwild-
life.org/mornington4.asp 

El Questro: www.elquestro.com.au
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Det kan være en bekostelig affære
at flyve langt med sportsudstyr - ty-
pisk ski, surfboard, cykel og golfbag.
Andre selskaber tager det gratis
med.

I bestræbelserne på at få passa-
gererne hurtigere gennem indtjek-
ning gør British Airways det fra fe-
bruar gratis at medbringe ski og
golfudstyr. 

En enkelt kuffert må efter de nye
regler indeholde op til 23 kilo, og an-
tallet af kufferter pr. rejsende af-
hænger af, hvilken klasse man fly-
ver på.

Hvis passageren har flere stykker
bagage med end tilladt, beregnes
afgiften ud fra antallet og længden
af rejsen. (thor)

British Airways
lemper bagageregler

Den thailandske ferie-ø Phuket er
ved at udvikle sig til en fjern lille-
søster til Mallorca på det danske rej-
semarked: Et sted, man vender til-
bage til igen og igen.

Flodbølgen, der ramte blandt an-
det Phuket den 26. december 2004,
har ikke svækket interessen: Ifølge
MyTravel skal omkring 65.000 dan-
skere holde ferie på Phuket denne
vinter, og ser man på alle nationali-
teter, er tilstrømningen næsten
skræmmende: Hver dag ankommer
cirka 7000 turister mod cirka 3000
på samme tidspunkt sidste år.

Og førstehåndstrykket bliver mu-
ligvis ikke det bedste, idet tre af de
otte immigrationsskranker er lukket
på grund af ombygning til slutnin-
gen af januar. To ”nødskranker”
åbnes dog ved spidsbelastninger.

Det tager cirka 40 sekunder at
ekspedere en indrejsende, så hvis
man ikke er blandt de første, der
kommer ud af flyet, kan ventetid ik-
ke undgås. (thor)

65.000 danskere
til Phuket i vinter

Mallorca er med helt i front, når
danskerne skal vælge et feriested
omkring Middelhavet, og det har
fået Krone Rejser til at indsætte to
ugentlige charterfly fra henholdsvis
København og Billund.

Første afgang med Sterling er i
maj.

Kunderne kan vælge mellem en
traditionel charterrejse, ferie på
egen hånd og fly plus billeje.

Hovedparten af gæsterne skal bo
i Alcudia-området, men der er også
muligheder på resten af øen, oply-
ser direktør Henrik Neelmeyer.

En uge i lejlighed i maj koster fra
cirka 2500 kroner inklusive flyrejse.
(thor)

Krone Rejser til
Mallorca med to fly

Nordjylland får næste efterår en ny
turistattraktion, når V&S Distillers
indvier et nyt besøgscenter på
brænderiet i Aalborg.

Her kan de besøgende på nærme-
ste hold få indblik i den ædle kunst
at lave akvavit og bitter. Ingredien-
serne i Gammel Dansk og Aalborg
Akvavit forbliver en hemmelighed
Til gengæld kan de besøgende på
V&S Distillers’ nye besøgscenter se,
hvad der foregår bag murene på
Danmarks eneste brænderi. Cen-
tret, der forventer over 20.000 be-
søgende om året, indrettes i det
gamle malthus, skriver Take Off.

Tæt på spritten i Aalborg

Kroatien har fået sit eget turistkon-
tor i Danmark. Det er bemandet
med Farida A. Christensen, som har
en fortid inden for  kommunikation
og service, og som har rødder i Kro-
atien. Hun kan kontaktes på alle
hverdage mellem klokken 10 og 13
på telefon 70 26 68 60. Man kan og-
så skrive til: info@altomkroatien.dk.
(thor)

Kroatien åbner turistkontor

Bungle Bungles bikubeformede bjerge er stærkt eroderede og meget skrøbelige. Fra helikopter fornemmer vi et næsten
overnaturligt landskab, og de traditionelle ejere - aboriginals - har beholdt eneretten til store områder med vigtig kulturel
betydning for dem. Her er mange sjældne planter og dyr, fordi denne del af Kimberley aldrig blev udnyttet til kvægdrift.

FORTSAT FRA
SIDE 1

MyPlanet har for første gang ud-
sendt et katalog alene med rejser til
Canada og Alaska. Blandt de mere
specielle muligheder  er ophold på
en ranch, hvor man angiveligt hur-
tigt føler sig som cowboy. På en
working ranch tager man del i det
daglige arbejde, mens man på en
dude ranch tilrettelægger aktivite-
terne efter gæsternes ønsker og ev-
ner på en hest. Kataloget lægger op
til, at man selv sammenstykker sin
ferie og kører rundt i lejet bil eller
autocamper, men man kan også
komme på bustur med engelskta-
lende guide. (thor)

Turist-cowboy i Canada

Løvhyttefuglens elskovsportal af kviste på hvide sten. Vi

prøver at lægge en rød sten, da vi går forbi. Da vi kommer

tilbage, har fuglen fjernet den røde sten.

Firhjulstrækkerbussen eren ombygget Isuzu-lastvogn med flysæder.Den er stærk nok til atklare jord-, sand-, sten-,klippe- og vandvejene.Deltagerne skiftes til atvære chaufførhjælper.

Vi hedder Keld og Jette Hedal 
Nielsen og er et ægtepar fra
Bellinge ved Odense på henholds-
vis 58 og 61 år. Ferierejser og
rejseforberedelser er vores hob-
by. Vi besøgte Australien og Fiji i
1998, Canada 2003, USA’s vest-
kyst i 2005. I Europa er Frankrig
vores foretrukne ferieland. Vi rej-
ser næsten altid til nye og spænd-
ende steder, hvor vi taler sproget.
Vi foretrækker individuelle rejser
med en rimelig komfort og sikker
mad. Vi forudbestiller overnat-
ning og de fleste udflugter, så vi
kan bruge tiden på at opleve.

Vores ferierejse i maj/juni 2006
gik til Western Australia og
Northern Territory. Fem uger fra
Perth til Darwin. Vi kørte 3400
km fra Perth til Broome i lejet bil
og var på udflugter med lokale
tour-operatører i marine- og nati-
onalparker undervejs. Fra Broome
deltog vi i en 11 dages tur i firhjul-
strækkerbus i Kimberley ad Gibb
River Road og tilbage til Broome
ad Great Northern Highway. I alt
2650 km inklusive alle afstikkere.
Derefter med fly til Darwin og lo-
kale turoperatører til Kakadu Na-
tional Park og Arnhem Land. 

En hel fantastisk ferie, som blev
en vild succes - også på grund af
et meget stort forarbejde. 

Kimberely er på 424.500 kva-
dratkilometer eller 10 gange Dan-
marks størrelse. 30.000 indbyg-
gere bor hovedsageligt i byerne
Broome, Derby, Kununurra og
Wyndham. To milliarder år gamle
klipper i et landområde, som kom
nordfra og stødte sammen med
det øvrige Australien for 1,8 milli-

arder år siden. Den geologiske hi-
storie er lang og spændende, men
i dag er det meste eroderet væk,
så Kimberley er et stort plateau.
Naturen omformer stadig land-
skabet f.eks. med kløfter, som flo-
derne skærer sig ned i. Bungle
Bungle er i udkanten af Kimberley
og derfor kun 360 millioner år
gamle klipper, som er formet til
bikuber de sidste 20 millioner år.
Der er to årstider: regntiden cirka
fra november til marts og den
tørre tid fra april til oktober. I april
er mange veje stadig lukket på
grund af oversvømmelse.

Kimberley Classic Sights er en
tur for turister, der sætter pris på
ekstra komfort f.eks. i form af en
god seng, et varmt bad og en mid-

dag om aftenen. 

Målgruppen er folk med godt hel-
bred og i god form, som kan klare
at gå i vildmarken over længere
stræk og ofte i kuperet og udfor-
drende terræn. Et rimeligt godt
engelsk er nødvendigt, så man
kan forstå turlederens informatio-
ner og anvisninger. Turen er købt
hos Kimberley Wilderness Adven-
tures til en pris af AUD 4445 (ca.
20.890 kr.). Den valgfri heldags-
flytur kostede AUD 495 (ca. 2325
kr.), og tilsvarende gav vi AUD
250 (ca. 1175 kr.) for helikoptertu-
ren på 30 minutter. Alle priser er
pr. person og inkluderer betaling
til nationalparker, cruise og andre
tilladelser samt alle måltider bort-
set fra aftensmad to dage.

Jette Hedal Nielsen skriver, mens ægtemand Keld
fotograferer.
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