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Rejsen til Australien Arne Tubæk Naamansen Hent PDF Arne Naamansen: »Min familie på fire, fra 5 til 44
år, tog på rejse i 46 dage fra Sydney til Cairns. Vi besøgte både de turistpopulære steder som Sydney Opera
House og Great Barrier Reef, der tog pusten fra os, men også mere lokale steder som hippiemarkedet i The
Channon og The Australian Museum i Canberra, der gav os et billede af den australske livsstil, mentalitet og
historie. Vi så kænguruer i massevis, koalaer og en enkelt emu, men lærte også kookaburraen og possumen at
kende. « »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.«  Rejsebeskrivelsen begyndte som en blog, men

blev til en bog og nu 125 siders e-bog om vores rejse, oplevelser, erfaringer og indtryk fra rejsen til
Australien.
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