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Se & gJøRe
Sydney, verdensbyen på den andre siden av 
jorda.  Smektende skyskrapere  mot den blå him-
melen, legendarisk havneområde, glitrende sur-
festrender, og de fascinerende Blue Mountains i 
den fjerne horisonten. gled deg!

SyDney haRBouR 
BRiDge.
Du ser den på TV hver nytt-
årsaften, når det nye året 
blir innviet med et fantas-
tisk fyrverkeri fra Sydney 
Harbour Bridge. I Sydney 
kan du selvfølgelig opp-
leve den berømte broen 
enda mer intenst, spasere 
over den, seile under. Mer 
luftig er det i Polyn Lookout 
i et av brotårnene, tre eta-
sjer med utstillinger og 85 

varierer med ukedag og 
dag/natt.
www.pylonlookout.com
www.bridgeclimb.com

aRt galleRy of 
new South waleS
Omfattende galleri med 
varierte utstillinger, hvor 
spesielt utstillinger over 
den australske aborigner-
kulturen er interessant. 
Aborignerne er Australias 
urinnvånere som levde i 

 Det fantaStiSke 
Bygget eR tegnet 
av Den DanSke aRki-
tekten JøRn utzon, 
liggeR flott til 
neDe veD CiRCulaR 
Quay, og haR veR-
DenSaRv-StatuS.

meter stigning til toppen 
med fantastisk utsikt over 
herlighetene. Eller det ulti-
mate kicket: BridgeClimb, 
en guided tur over selve 
bærebøylene. Du må være 
høydesterk og i rimelig bra 
form, da det er klatring i 
stiger og passering over 
smale catwalker, 134 meter 
rett ned til sjøen, 3,5 timer.
Pris: Polyn Lookout: $ 9,5 
for voksne. BridgeClimb: 
$179-295 $ for voksne, og 

Aborignerne hAr vært 
her i 40 000 år, men det 
var først da kaptein Phil-
lips seilte inn med en lad-
ning straffanger i 1788, at 
grunnlaget for Sydney ble 
lagt. De forviste slo seg 
ned ved  Sydney Cove, og 
gradvis har kolonien med 
straffanger utviklet seg 
til dagens glitrende ver-
densmetropol. Det startet 
med havnen, og fortsatt 
er mye sentrert rundt den 
i Sydney: Operahuset, 
Sydney Harbour Bridge, 
fascinerende Darling Har-
bour, Circular Quay og den 
renoverte gamlebyen The 
Rocks med linjer tilbake til 
fangetiden. Men glem ikke 
de andre bydelene, Kings 
Cross som lever døgnet 
rundt, Chinatown som er 
en av verdens største, og 

du må absolutt få med deg 
smakebiter fra den gamle 
aborignerkulturen. Eller finn 
og utforsk attraksjoner selv, 
Sydney har mange av dem. 

SyDney opeRa.
Operaen i Sydney er byens 
store stolthet og en av de 
mest kjente bygninger i 
verden. 

Det fantastiske bygget er 
tegnet av den danske arki-
tekten Jørn Utzon, ligger 
flott til nede ved Circular 
Quay, og har verdensarv-
status. Forestillingene 
dekker et mangfold, fra 
operaer til pop- og rocke-
show. Billetter kan bestilles 
på internet. Prisen varierer 
etter forestilling.
Adresse: Havnen
Tlf. + 61 (0) 2 9250 7111
www.sydneyoperahouse.com

små stammesamfunn med 
700 forskjellige språk, da 
britene ankom. Alternativt 
Australian Museum – mer 
naturhistorisk orientert, 
også med aborignerhistorie: 
www.austmus.gov.au 
Adresse: Art Gallery Road, 
The Domain
Tlf. +61 (0) 2 9225 1744
www.artgallery.nsw.gov.au

SyDney olyMpiC 
paRk
Det flotte olympiske anleg-
get fra sommerlekene 
2000 ligger i tilknytning til 
Bicentennial Park, et av 
Sydneys mest populære 
rekreasjonsområder, en 
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ca 50 minutters fergetur 
fra Circular Quay. Det er 
også grei adkomst med tog 
fra sentrum. Her kan du 
rusle rundt på egen hånd 
eller være med på orga-
niserte turer. Få med deg 
et sportsarrangement, for 
eksempel i den særaust-
ralske sporten ”Football 
aussie rules”, som er en 
mellomting mellom rugby 
og fotball.  
Adresse: Sydney Olympic 
Park
Tlf. +61 (0) 2 9714 7888
www.sydneyolympicpark.
com.au

sørover til Tamara Beach, 
og få med deg blant annet  
aborignale carvings på 
steinvegger.
Adresse: Bondi Beach 
Campbell Parade 

taRonga zoo
Australia har et dyreliv 
helt forskjellig fra resten 
av verden. Bruk en dag og 
opplev kenguru, platypus 
(nebbdyr), koalabjørner, 
noen av verdens farligste 
slanger og den store salt-
vannskrokodillen i Tarango 
Zoo. Dyrehagen har 
også dyrearter fra resten 
av verden, blant annet 
sumatratiger og kodiak-
bjørn. Ligger i flotte omgi-
velser et kvarters fergetur 
fra Circular Quay.
Adresse: Bradleys Head 
Road 
Tlf. +61 (0) 2 9969 2777
www.zoo.nsw.gov.au
Pris: $ 37 for voksne.

SyDney toweR
Med sine 305 meter er 
Sydney Tower Australias 

høyeste bygning og sam-
tidig den nest høyeste på 
den sørlige halvkule. Ta 
turen opp til observasjons-
dekket på 260 meter og nyt 
en voldsom utsikt utover 
Sydney, Stillehavet og 
vestover til Blue Mountains. 
Ellers shopping, restau-
rant eller bli med på Sky-
walk, som er en guidet tur 
på taket/utsiden av Sydney 
Tower.
Adresse: Centrepoint 
Podium Level, 100 Market 
Street 
Tlf. +61 (0) 2 9333 9222
www.sydneytower.com.au

SyDney aQuaRiuM
Opplev Autralias rike sjøliv 
med tusenvis av tropiske 
fisker, rokker og haier som 
svømmer over hodet på 
deg, utstillinger av miljø fra 
Great Barrier Reef.
Adresse: Sydney Aquarium 
Pier, Darling Harbour
Tlf. +61 (0) 2 8251 7800
www.sydneyaquarium.com.au
Pris: Voksen $25.

StRenDene - BonDi 
BeaCh 
Blant Sydneys flotte stren-
der, så ligger Manly Beach 
en kort fergetur nord for 
byen. Men Bondi Beach 
er den mest fasjonable og 
Sydneys svar på Copaca-
bana. En kilometer med 
glitter, sol, sand, sjø og den 
pirrende duften av eks-
klusive sololjer. Også et 
levende kafé og restaurant-
liv, og dagens rette stran-
dantrekk får du tak i her. 
Ta et surfekurs. Spaser 
den flotte stien Bondi Trail 

Royal BotaniC 
gaRDen
Vidunderlig parkområde 
nede mot havnen. ”Please 
walk on the grass” sier skil-
tene, så her kan du virkelig 
slappe av, slå deg ned på det 
grønne, eller sverme innom 
alle de floristiske attraksjo-
ner som finnes i parken, her-
under ”Rose Garden”, ”Tropi-
cal Centre”, og mer. Kort spa-
sertur fra Operahuset.

BangaRRa DanCe 
theathRe.
Bangarra er kjent som 
Australias beste aborigi-

nale dansegruppe, og  
kombinerer gammel tradi-
sjon med med moderne 
temaer. Sjekk om det er 
noen forestillinger.
www.bangarra.com.au

Blue MountainS.
Lei av storbyens tempo? 
Slapp av med en dagstur 
til Blue Mountains. Mange 
gruppeturer finnes. Sjekk 
med turistinformasjon eller 
hotell. Fjellene har navnet 
sitt på grunn av den blålige 
disen som dannes av olje 
som fordamper fra eukalyp-
tustrærne.
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guillAume At bennelong
Spis i den sørlige fløyen 
av Operahuset, med utsikt 
rett til Harbour Bridge og 
bli oppvartet  av Guillaume 
Brahimi, en av Australias 
mest kjente kjøkkensjefer. 
Nyt maten i en franskinspi-
rert stil.  En flott og eksklu-
siv opplevelse.
Tlf. +61 (0) 2 9241 1999
Priser: Hovedrett $ 38 – 
140.
www.guillaumeatbenne-
long.com.au

tetSuya’S  
ReStauRant
En av Australias mest 
kjente restauranter, og har 
flere ganger hatt plasse-
ring blant de beste restau-
ranter i verden i kåringene 
til Restaurant Magazine 
(London), sist i 2007 med 
en 5. plass. Kjøkkensjefen 
Testuya Wakuda kombine-
rer japansk og fransk stil i 
stadig nye sammensetnin-
ger. 
Adresse: 529 Kent Street 
Tlf. +61 (0) 2 9267 2900
www.tetsuyas.com

DoyleS on the 
BeaCh
Velrennomert fiskerestau-
rant, familieeid i fem gene-
rasjoner, spesialist på fisk 
og skalldyr. Ligger i Watson 
Bay, en 10 minutters ferge-
tur fra Circular Quay. Sjekk 
fergetidene for retur.
Hovedretter fra $ 30 og 
oppover.
Adresse: 11 Marine Pde, 
Watson Bay
Tlf. +61 (0) 2-936 543 03. 

CentRe toweR
Nyt maten i toppen av 
Centre Tower, mens 
restauranten sakte roterer 
rundt en gang på 70 minut-
ter med voldsom utsikt til 
byen 200 meter nedenfor. 
Bordsetting i sesjoner, med 
inntil en og halv time for 
middagssesjoner.
Adresse: Sydney Tower  
100 Market Street
Tlf. +61 (0) 2 923 110 00.
Pris: Lunsj ca $ 50, 
middag: $65-70.
www.sydneytowerrestau-
rant.com.au

RoCkpool
Spesialist på fiskemat, 
og gjenganger på lista 
over World Restaurants 
i Restaurant Magazine, 
London.
Hovedretter fra $ 25- 40,  
skalldyr i priser pr 100 g.
Adresse: 107 George 
Street at The Rocks.
Tlf. +61 (0) 2 9252 1888
www.rockpoolsydney.com

iCeBeRgS Dining 
RooM
Blant Bondi Beach’s 
mange forskjellig spiseste-
der, så utmerker denne seg 
med flott utsikt over badeli-
vet og det Tasmanske hav 
og klientell rett fra stranda. 
Grillete fristelser i italiensk 
stil.
Pris: Hovedretter fra $ 35 
dollar.
Adresse: 1 Notts Av, Bondi 
Beach.
Tlf. +61 (0) 2 9365 9000

Billy kwong
Populær kinesisk restau-
rant som kombinerer asia-
tisk kjøkken med Sydney-
stil. Velg en  spesialrett 
eller gå løs på Chef Kylie 
Kwongs banquet med 4-5 
retter. Det er vanligvis litt 
fullt, kanskje trangt, og 
bord kan ikke forhånds-
bestilles, så det kan godt 
hende du må vente. Men 
stedet er populært, ganske 
rimelig, og ventingen er 
verd det. Minner om et 
tehus fra Shanghai. 
Pris: Hovedretter fra  $ 20 
til 40.
Adresse: Shop 3, 355 
Crown St, Surry Hills 
Tlf. +61 (0) 2 9332 3300

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Sydneys kosmopolitiske befolkning gjenspeiler 
seg i restaurantilbudet, med spesialiteter fra de 
fleste verdenshjørner, ikke minst asiatisk med 
japansk, vietnamesisk, thai og indisk i spissen. 
vil du smake enkel og grei australsk mat: gå til 
en bar og spør om de har ”counter meal”, og 
du vil få en solid, kjøttbasert australsk rett, til en 
rimelig penge. Du må selvfølgelig prøve en ken-
gurubiff når du er i australia. en del restauranter 
godtar at du tar med din egen vin, noe som kan 
redusere regningen betraktelig. 

 en av auStRa-
liaS MeSt kJente 
ReStauRanteR, og 
haR fleRe gangeR 
hatt plaSSeRing 
Blant De BeSte 
ReStauRanteR i 
veRDen i kåRingene 
til ReStauRant 
Magazine (lonDon), 
SiSt i 2007 MeD en 5. 
plaSS. 
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guillAume At bennelong
Spis i den sørlige fløyen 
av Operahuset, med utsikt 
rett til Harbour Bridge og 
bli oppvartet  av Guillaume 
Brahimi, en av Australias 
mest kjente kjøkkensjefer. 
Nyt maten i en franskinspi-
rert stil.  En flott og eksklu-
siv opplevelse.
Tlf. +61 (0) 2 9241 1999
Priser: Hovedrett $ 38 – 
140.
www.guillaumeatbenne-
long.com.au

tetSuya’S  
ReStauRant
En av Australias mest 
kjente restauranter, og har 
flere ganger hatt plasse-
ring blant de beste restau-
ranter i verden i kåringene 
til Restaurant Magazine 
(London), sist i 2007 med 
en 5. plass. Kjøkkensjefen 
Testuya Wakuda kombine-
rer japansk og fransk stil i 
stadig nye sammensetnin-
ger. 
Adresse: 529 Kent Street 
Tlf. +61 (0) 2 9267 2900
www.tetsuyas.com

DoyleS on the 
BeaCh
Velrennomert fiskerestau-
rant, familieeid i fem gene-
rasjoner, spesialist på fisk 
og skalldyr. Ligger i Watson 
Bay, en 10 minutters ferge-
tur fra Circular Quay. Sjekk 
fergetidene for retur.
Hovedretter fra $ 30 og 
oppover.
Adresse: 11 Marine Pde, 
Watson Bay
Tlf. +61 (0) 2-936 543 03. 

CentRe toweR
Nyt maten i toppen av 
Centre Tower, mens 
restauranten sakte roterer 
rundt en gang på 70 minut-
ter med voldsom utsikt til 
byen 200 meter nedenfor. 
Bordsetting i sesjoner, med 
inntil en og halv time for 
middagssesjoner.
Adresse: Sydney Tower  
100 Market Street
Tlf. +61 (0) 2 923 110 00.
Pris: Lunsj ca $ 50, 
middag: $65-70.
www.sydneytowerrestau-
rant.com.au

RoCkpool
Spesialist på fiskemat, 
og gjenganger på lista 
over World Restaurants 
i Restaurant Magazine, 
London.
Hovedretter fra $ 25- 40,  
skalldyr i priser pr 100 g.
Adresse: 107 George 
Street at The Rocks.
Tlf. +61 (0) 2 9252 1888
www.rockpoolsydney.com

iCeBeRgS Dining 
RooM
Blant Bondi Beach’s 
mange forskjellig spiseste-
der, så utmerker denne seg 
med flott utsikt over badeli-
vet og det Tasmanske hav 
og klientell rett fra stranda. 
Grillete fristelser i italiensk 
stil.
Pris: Hovedretter fra $ 35 
dollar.
Adresse: 1 Notts Av, Bondi 
Beach.
Tlf. +61 (0) 2 9365 9000

Billy kwong
Populær kinesisk restau-
rant som kombinerer asia-
tisk kjøkken med Sydney-
stil. Velg en  spesialrett 
eller gå løs på Chef Kylie 
Kwongs banquet med 4-5 
retter. Det er vanligvis litt 
fullt, kanskje trangt, og 
bord kan ikke forhånds-
bestilles, så det kan godt 
hende du må vente. Men 
stedet er populært, ganske 
rimelig, og ventingen er 
verd det. Minner om et 
tehus fra Shanghai. 
Pris: Hovedretter fra  $ 20 
til 40.
Adresse: Shop 3, 355 
Crown St, Surry Hills 
Tlf. +61 (0) 2 9332 3300

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Sydneys kosmopolitiske befolkning gjenspeiler 
seg i restaurantilbudet, med spesialiteter fra de 
fleste verdenshjørner, ikke minst asiatisk med 
japansk, vietnamesisk, thai og indisk i spissen. 
vil du smake enkel og grei australsk mat: gå til 
en bar og spør om de har ”counter meal”, og 
du vil få en solid, kjøttbasert australsk rett, til en 
rimelig penge. Du må selvfølgelig prøve en ken-
gurubiff når du er i australia. en del restauranter 
godtar at du tar med din egen vin, noe som kan 
redusere regningen betraktelig. 

 en av auStRa-
liaS MeSt kJente 
ReStauRanteR, og 
haR fleRe gangeR 
hatt plaSSeRing 
Blant De BeSte 
ReStauRanteR i 
veRDen i kåRingene 
til ReStauRant 
Magazine (lonDon), 
SiSt i 2007 MeD en 5. 
plaSS. 
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BaReR & natteliv
Sydneys svingende natteliv er fullt av steder for 
enhver smak. nattklubber finnes spredt over hele 
byen. De fleste stenger før 03.00 og noen klok-
ken 23, mens et fåtall holder det gående døgnet 
rundt. enkelte steder har kleskode, og der vil 
du ikke slippe inn med jeans. Større nattklubber 
finnes i Darling harbour, mens de uunngåelige og 
trivelige irske pubene er konsentrert i the Rocks..

wateR BaR
Gi deg hen til denne 
barens uimotståelige egen-
art i sin kombinasjon av 
sjøfartsdesign og moderne 
fargetoner. En av Syd-
neys mest velrennomerte 
barer, og har vært med på 
Top Ten Bars in the World. 
Ligger midt inne i Wharf 
Hotell, men det gjør ingen-
ting. 
Adresse: 6 Cowper Wharf 
Rd, Woolloomooloo
Tlf. +61 (0) 2 9331 9000

hoMe
Sydneys kanskje mest 
populære nattklubb. Tre eta-
sjers underholdningsmaskin, 
barer, stort dansegulv, suve-
ren lyd, kjente dj-er. Ofte 
lange køer for å slippe inn, 
men det er verdt det. 
Adresse: Cockle Bay 
Wharf, Darling Harbour
Tlf. +61 (0) 2 9266 0600
www.homesydney.com

Cat & fiDDle hotell
Dette er stedet hvis du vil 
ha en smak av outback 

Australia, med ”folk music”,  
pop og litt bushmusikk. 
Men sjekk hva som står på 
spillelista, for de opererer 
innenfor mange genre.
Adresse: 456 Darling st, 
Balmain. 
Tlf. +61 (0) 2 9810 7931
www.thecatandfiddle.net

CRuiSe BaR
Lokalisert på Circular Quay 
og har noe av den beste 
utsikten i Sydney. Slapp av 
med en kaffe eller cocktail, og 
ta fram danseskoene når det 
blir livligere utover kvelden.
Adresse: West Circular 
Quay
Tlf. +61 (0) 2 9251 1188
www.cruisebar.com.au

the BaSeMent
Velkjent jazz-bule, som 
også varter opp med blues 
og soul. Sjekk hva som er 
på programmet.
Adresse: 29 Reiby Pl,  
Circular Quay
Tlf. +61 (0) 2 9251 2797
www.thebasement.com.au

kafeeR

Blue wateR Café
Kaffen smaker like godt 
enten du nettopp har surfet 
eller bare nyter utsikten 
utover Manly beach og Det 
Tasmanske hav. 
Adresse: 28 South Steyne, 
Manly Beach.
Tlf. +61 (0) 2 9976 2051

haRRyS Cafe De 
wheelS 
Du tror det ikke før du 
ser det, men Harry on his 
wheels er en kultinstitusjon 
i Sydney, der han serve-
rer fra caravanen sin ved 
enden av Wooloomoo-
loo Bay. Adresse: Cowper 
Wharf , Woolloomooloo
Tlf. +61 (0) 2 9347 3074
www.harryscafedewheels.
com.au

SiDewalk Cafe
Nyt en enkel kaffekopp, 
Sydneysola og utsikten 
ved Operahuset. Eller spis 
sushi om du vil. 
Adresse: Lower Conco-
urse, Operahuset
Tlf. +61 (0) 2 9247 0481

JiMMy likS
Det er rolig klasse over 
denne mørke baren i Kings 
Cross.

Adresse: 186 Victoria 
Street, Potts Point
Tlf. +61 (0) 2 8354 1400
www.jimmyliks.com
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Shopping
kjøpesentre og spesialforretninger, hva du måtte 
ønske. glamour, siste chic for surfing,   outback 
og lær. australske spesialiteter? landet er ver-
dens største produsent av smykkesteinen opal, 
med den beryktede ”opalhovedstaden” Coober 
pedy i spissen. Den mørke opalen er mest eks-
klusiv, men se opp for fiksfakserier på billige 
markeder. aborignale håndverk er selvfølgelig 
en annen spesialitet. Mest euforisk shopping i 
områdene  pitt St Mall, george Street og Martin 
place.

Queen viCtoRia 
BuilDing
Gigantisk shoppingsenter 
med over 200 forretninger.
Adresse: 455 George 
Street
Tlf. +61 (0) 2 9265 6869

StRanD aRCaDe
Elegant kjøpesenter i 3 
etasjer, variert utvalg, bl.a. 
med juveleren ”Love and 
hatred”, og  butikk med 
australske villmarksklær.
Adresse: 412 George 
Street – 193 Pitt St Mall

auStRalian wine 
CentRe
Ta en herlig runde blant 
Australias beste viner, og 
snakk med virkelig vinkjen-
nere blant betjeningen. 
Kanskje sender du en gave 
hjem. Sentralt lokalisert på 
Circular Quay.
Adresse: Shop 3, Gold-
fields House, 1 Alfred 
Street, Circular Quay
Tlf. +61 (0) 2 9247 2755
www.australianwinecentre.
com

BoalteRnativeR

iBiS hotel DaRling 
haRBouR 
Sentralt beliggende med 
utsikt til Darling Har-
bour, og Sky Restaurant 
i toppen. Bra, stort hotell 
med over 250 rom.
Pris: Fra $ 170.
Adresse: 70 Murray Street
Tlf. +61 (0) 2 9563 0888
www.hotelibisdarlinghar-
bour.com.au

vulCan hotel
Sentralt beliggende hotell 
med kort vei til Darling Har-
bour. 
Prisnivå: Fra $ 130
Adresse: 500 Wattle St
Tlf. +61 (0) 2 9211 3283
www.vulcanhotel.com.au

Du finner det du vil, sovesal på herberge, rom av 
aller enkleste standard, eller behagelig luksus. er 
du bade- og surfeentusiast, så kan du lete etter 
hotell direkte på Manly eller Bondi Beach. 

oRiginal & aunt-
hentiC aBoRiginal 
aRt
Dette er egentlig et gal-
leri over aborignerkunst 
fra ulike deler av Australia, 
men har også en 
salgsavdeling for tradisjo-
nelle aboriginale arbeider.
Adresse: 79 George Street 
The Rocks
Tlf. +61 (0) 2 9251 4222
www.authaboriginalart.
com.au

RM williaMS:
Oppkalt  etter Reginald 
Williams – bushmann, 
støvelmaker, forfatter, 
legende…….
Outback style altså, kle 
deg opp som  Crockodile 
Dundee.
Adresse: 389 George St
Tlf. +61 (0) 2 92622228
www.rmwilliams.com.au

fouR SeaSonS 
hotel
Femstjerners hotell som 
ligger nært Circular Quay 
og Operahuset, 
med flott utsikt utover hav-
neområdet.
Prisnivå: Fra $ 300
Adresse: 199 George St
Tlf. +61 (0) 2 9238-0000
www.fourseasons.com

SyDney hilton
Beliggende absolutt midt 
i sentrum. Foruten ei god 
seng  byr dette hotellet 
også på 
de populære og velkjente 
Zeta Bar og Marble Bar 
innomhus. 
Prisnivå: Fra $ 300.
Adresse: 488 George 
Street
Tlf. +61 (0) 2 9266 2000  
www.hiltonsydney.com.au

Destinasjon: syDney
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



flyplaSSen.
Sydney Airport ligger ca 
10 km utenfor sentrum, og 
har én internasjonal og to 
nasjonale terminaler. Det 
er lett transport mellom fly-
plassen og sentrum med 
toget Airport Link, ca 13 
minutter og til en pris av 
henholdsvis $ 14/20 for 
enkeltbillett/tur-retur for 
voksne. Er man flere blir 
det fort billigst og mest 
praktisk med drosje, 30 – 

40 dollar til sentrum. For 
øvrig finnes det buss og 
private shuttlemuligheter. 

lokaltRafikk
Sydney har et omfattende 
nettverk av busser, tog og 
ferger, tettest i sentrum og 
litt mer fragmentert når man 
kommer til de ytre bydeler, 
herunder en turistorientert 
Monorail i de sentrale byde-
ler. Billigst er å kjøpe ett av 
de mange forskjellige pas-
sene, og da oppnår man en 
rabatt på 10-20 prosent. Et 
pass kan gå over tid eller 
et antall turer, og det finnes 

kombinasjonspass mellom 
tog, buss og ferje. Mest 
omfattende er Sydney Pass 
som kombinerer ferge, buss 
og tog i henholdsvis 3, 5 og 
7 dager. 

taxi
Drosjene har takstameter, 
og sjåførene er vanligvis 
pålitelige. Tips ventes ikke, 
men man kan runde av 
oppover til nærmeste dollar 
(eller 5), men bli ikke for-
bauset om sjåføren runder 
ned til nærmeste dollar. 

Sykkel
De ytre delene av Sydney 
kan være fine å utforske på 
sykkel, og det finnes en del 
sykkelstier.

Selve sentrum er ikke 
direkte sykkelvennlig, og 
det er uansett ikke tillatt å 
sykle på gangstier hvis de 
ikke er markert for sykler. 
Sykkelhjelm er påbudt. 
Sykkel kan tas med på 
City-togene, mot å betale 
en barnebillett i rushtiden.
Bonza Bike Tours, Circular 
Quay,  leier ut sykler, kan 
gi informasjon om turer, og 
opererer med gruppeturer 

på  sykkel. 50/35 dollar for 
hel/halvdagsleie.

poSt
Hovedkontor: Martin Place, 
for øvrig postfunksjoner 
rundt omkring i byen.

apotek
Apotekene i Sydney bytter 
på å ha døgnåpent, ring 
Pharmacy Guild, tlf. +61 
(0) 2 9966 8377 for å finne 
nærmeste. Ellers finnes det 
mange apotek, her er ett:
Railway Square 
Chemworld Chemist 
Adresse: Shop 16 Henry 
Deane Plaza
Tlf. +61 (0) 2 9212 5506

tannhelSe:
Ring tlf. +61 (0) 2 9211-
2224 (kun åpen etter kl. 19) 
for å finne nærmeste tann-
lege.
Denne klinikken ligger sen-
tralt:
MLC CENTRE DENTAL 
SURGERy
Adr: Suite 1001, Level 10, 
MLC Centre 
19-25 Martin Place 
Tlf. +61 (0) 2 9232 3866

fakta

innByggeRtall
Ca 4 millioner

valuta
Australsk dollar, $ 1 = 
100 cent

åpningStiDeR:
Kjerneåpningstider 09 
– 18 på hverdager, ofte 
lenger på torsdager, og 
gjerne en begrenset 
åpningstid søndag.

inteRnett
www.visitnsw.com/
sydney.aspx
http://wikitravel.org/en/
Sydney
www.sydney.com.au
www.sydneyvisitorcen-
tre.com.au

aviSeR
Daily Telegraph 
Sydney Morning Herald 
Sydney Observer 
Magazine og Time 
Out Sydney Magazine 
dekker underholdning 
og lokale events.

gReit å vite

kaRt

telefon
Landsnummer: +61
Sydney: 02
Internasjonal fra Australia: 
0011

elektRiSitet
220-250 V

nøDtelefon: 000

tuRiStkontoR
www.sydneyvisitorcentre

SyDNEy VISITORS 
CENTRE THE ROCKS
Adresse: Cnr Argyle and 
Playfair Steets, The Rocks 
Tlf. +61 (0) 2 9240 8788
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