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Er komt een tijd dat van horen zeggen, 
gezien op TV niet meer genoeg is. Dan moet ik er heen. 

Op reis!

Australië & Nieuw-Zeeland
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Een reis naar “Down Under” (Australië en 
Nieuw-Zeeland) is zonder twijfel één van de 
meest waardevolle ervaringen in het leven!  
De enorme diversiteit en de overweldigende 
flora en fauna zullen een onvergetelijke  
indruk op u maken. Door deze reisplanner 
nodigen wij u uit met ons op ontdekking te 
gaan door Australië en Nieuw-Zeeland. Alle 
arrangementen in deze brochure kunnen 
met elkaar gecombineerd worden, met de 
luchtvaartmaatschappij van uw keuze. 

Vanaf 1993 hebben wij  het voorrecht om een 
aantal  van de mooiste plekken van Australië 
en Nieuw-Zeeland te mogen ontdekken 
en te beleven. Een groot aantal van de 
arrangementen in deze unieke reisplanner 
hebben wij naar eigen ervaring voor u 
ontworpen. 

Australië en Nieuw-Zeeland vragen speciale 
expertise om te ontdekken en te genieten. 
Door die expertise en de jarenlange ervaring 
zorgen wij ervoor dat u er zeker van kunt zijn 
dat een reis, die wij voor u ontwerpen, de reis 
van uw leven wordt. 

Deze reisplanner biedt u ruim 200 ideeën om 
“Down Under”  te ontdekken en te beleven. 
Flexibiliteit staat voorop! Wij ontwerpen 
samen met u de ideale reis die bij u past.
Onze filosofie is simpel, we willen dat u méér 
dan tevreden bent over onze kwaliteit en 
service, zodat u ons aanbeveelt bij vrienden 
en dat u ook van onze andere unieke reizen 
wilt genieten.

Wij nodigen  u uit om u aan te sluiten in onze 
kring van unieke reizigers, ontdekkers en 
genieters van al het moois wat onze planeet 
heeft te bieden.

De reisontwerpers
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Inhoudsopgave
In deze brochure staan tal van voorbeeldreizen. 
Vindt u een bepaalde reis of accommodatie niet in 
deze brochure, neemt u dan contact met ons op. 
In principe kunnen wij elke reis of accommodatie 
voor u boeken.
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WIJ ZORGEN VOOR U
Iedere reiziger is voor ons belangrijk. Wij staan 
ervoor dat u meer dan tevreden bent over onze 
kennis en service. Wij willen dat u ook uw 
volgende reis bij ons boekt en ons aanbeveelt 
bij uw vrienden en relaties. Meer dan 20.000 
tevreden klanten gingen u voor.

25 JAAR ERVARING
Wij zijn één van de oudste zelfstandige 
reisontwerpers (touroperators) van Nederland.

DUURZAAM TOERISME
Wij zetten ons in voor duurzaam toerisme 
en zijn dan ook Travellife gecertificeerd. 
Travellife is een internationaal toonaangevend 
management- en certificeringprogramma 
voor  reisorganisaties en accommodaties, die 
duurzaam willen ondernemen. Wij werken 
zoveel mogelijk samen met partners die bewust 
bezig zijn met het conserveren van de aarde.

ERVAREN MEDEWERKERS
Onze medewerkers hebben veel ervaring in 
het ontwerpen van reizen. Wij weten wat u 
verwacht van de expertise en creativiteit van 
onze medewerkers. 
Wij noemen ons niet voor niets: 
reisontwerpers!

WWW.TASMANTRAVEL.NL
Op onze website www.tasmantravel.nl vindt 
u heel veel informatie en nog veel meer reis 
ideeën, dan in deze reisplanner. U vindt 
er landeninformatie, een grote keus aan 
accommodaties en tips om uw reis nog 
aangenamer te maken.

GROTE KEUS
In deze reisplanner bieden wij meer dan 200 
ideeën voor een unieke reis: groepsreizen, 
kampeerreizen, treinreizen, 4WD trips, 
autorondreizen, fly in safari’s, wandeltours en 
cruises.

UNIEKE ONTWERPEN
Wij bieden een aantal reisontwerpen die 
u elders niet vindt. Speciale ervaringen, 
bijzondere accommodaties, unieke locaties en 
plaatsen. 

PRIJSGARANTIE
Prijzen kunnen altijd wijzigen door 
koers-veranderingen, lokale belastingen 
en entreegelden, hogere hotelprijzen, 
luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen. 
Zodra wij een reis voor u hebben geboekt en u 
de aanbetaling hebt gedaan en de tickets hebt 
laten printen,  garanderen wij u dat de  reissom 
niet meer wordt verhoogd.

ANVR 
Onze reizen worden uitgevoerd conform 
de reis-voorwaarden van de ANVR. Deze 
reisvoorwaarden vindt u op onze site of worden 
u op aanvraag toegestuurd. Het kan zijn dat 
voor sommige producten uit deze brochure 
afwijkende annulering-  en aanbetaling 
voorwaarden van kracht zijn. Dit wordt u altijd 
vooraf medegedeeld. 

Ontdek Australië met de     experts van Tasman Travel

Belangrijke informatie over het 

reizen “Down UnDer”

In veel reissuggesties wordt gebruik gemaakt 
van verblijf in kleine hotels, exclusieve 
resorts, luxe lodges en island resorts. 
Beschikbaarheid is zeker in het hoogseizoen 
beperkt. Wij adviseren u om zo vroeg 
mogelijk te reserveren om er zeker van 
te zijn dat de accommodaties die u wilt, 
beschikbaar zijn. Offertes zijn daarom altijd 
onder voorbehoud van beschikbaarheid 
op het moment van boeken. Wij kunnen 
altijd vrijblijvend voor u vluchten in optie 
zetten. De genoemde prijzen zijn exclusief 
reserveringskosten (€ 50 per boeking), 
bijdrage calamiteitenfonds (€ 2,50 per 
boeking) en vluchten.

Wij hanteren afwijkende  
annuleringsvoorwaarden dan de ANVR-
voorwaarden op grond van artikel 9 lid 2.b. 
en 2.c. Indien de reisovereenkomst door de 
reiziger wordt geannuleerd, zijn voor iedere 
reiziger naast reserveringskosten de volgende 
bedragen verschuldigd:
tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling 
(20% van de reissom plus de eventuele 
premie voor een annuleringsverzekering)
van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 
25% van de reissom
van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 
50% van de reissom
van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 
75% van de reissom
van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag 
van vertrek: 100% van de reissom

Let op: het kan zijn dat voor speciale 
excursies, tours of accommodaties 
afwijkende aanbetaling- en 
annuleringsvoorwaarden gelden. U wordt 
hiervan bij boeking op de hoogte gebracht.

Onze inkoopprijzen zijn sterk onderhevig 
aan koersen, seizoenen en beschikbaarheid. 
Daarom zijn alle genoemde prijzen in deze 
brochure een indicatie en “vanaf ” prijzen, 
per persoon en met twee samenreizende 
personen. 

Auto- en camperverhuurbedrijven werken 
met flextarieven die afhankelijk zijn van 
beschikbaarheid  op het moment dat u de 
reservering maakt. Vraag daarom altijd naar 
de actuele prijzen!

Tasman Travel en Uniek Afrika zijn handelsnamen van 
de Uniek Groep b.v. en is gevestigd in Harlingen. 

Wij staan voor kwaliteit en service en bieden unieke 
reizen voor eerlijke prijzen.

top tien reDenen
Waarom u met Tasman Travel op reis moet gaan:
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SGR & CALAMITEITENFONDS 
Uw geld is veilig! Wij zijn aangesloten bij 
Stichting Garantiefonds Reisgelden en 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen.  De SGR-
garantie houdt in dat de consument ervan 
verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld 
terug te krijgen, als zijn wederpartij door 
financieel onvermogen de overeengekomen 
tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover 
de overeenkomst mede het vervoer omvat en 
de plaats van bestemming reeds bereikt is, 
wordt zorggedragen voor de terugreis.

MAATWERK REIZEN
Wij zijn ervaren reisontwerpers, die op maat 
een reis samenstellen, die volledig voldoet aan 
uw persoonlijke wensen, interesses en budget.

HUWELIJKSREIZEN
Als u een huwelijksreis wilt maken of wilt 
trouwen op een unieke locatie, dan nemen wij 
u alle zorg uit handen. Wij hebben ervaring in 
het verzorgen van huwelijksreizen en alles wat 
daarbij komt kijken.

SUPER SPECIALS
Op onze website vindt u regelmatig onze Super 
Specials. Mooie arrangementen voor weinig 
geld!

ACTIEVE  REIZEN
Down Under  is uitermate geschikt voor 
actieve vakanties, zoals kampeertrektochten, 
wandel- en fietstours. In deze reisplanner 
hebben wij een aantal populaire actieve  reizen 
opgenomen. Er zijn veel meer mogelijkheden. 
Wij helpen u graag met uw wensen. 

V.I.P. RED CARPET SERVICE
In deze reisplanner vindt u arrangementen 
speciaal ontworpen voor diegene, die gaat voor 
het allerbeste wat wij te bieden hebben. Dit kan 
gaan om speciaal vervoer, activiteiten, culinaire 
hoogstandjes en exclusieve accommodaties. 

GROEPJES OP MAAT
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat 
ontwerpen van reizen voor families en 
vrienden. Voor diverse vrienden, service- 
of zakenclubs hebben wij unieke reizen 
ontworpen: duikreizen, culinaire- en 
wijnreizen,  golfreizen en speciale interest 
reizen.

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN 
Wij werken samen met alle gerenommeerde 
luchtvaartmaatschappijen zoals Cathay Pacific, 
Singapore Airlines, Qantas en Emirates, Air 
New Zealand, British Airways en KLM. Wij 

zoeken altijd voor u uit welke maatschappij de 
beste verbindingen heeft voor de beste prijs. De 
prijzen zijn afhankelijk van de reisperiode en 
de beschikbaarheid. 

ACCOMMODATIES
Tasman Travel  weet als geen ander dat uw 
accommodaties één van de belangrijkste 
onderdelen van uw reis zijn. Waar u verblijft, is 
net zo belangrijk als de locatie. Met dit in het 
achterhoofd zijn alle accommodaties in deze 
brochure en op onze site geselecteerd! 
U heeft de keuze tussen verschillende soorten 
accommodaties: hotels, resorts, guesthouses, 
guest farms, pensions, lodges en camping’s.  
Zelfs binnen hetzelfde type accommodatie 
kan de kwaliteit verschillen van eenvoudig tot 
rustiek tot een zeer hoge kwaliteit en luxe.

Basic – zeer eenvoudig, deels met 
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
Standaard – normaal met een eigen badkamer
First  – goede middenklasse
Superior – hogere middenklasse
Deluxe – luxe, hoge standaard in comfort en 
service
Exclusive Lodges – uitzonderlijke  kwaliteit, 
ligging en service. Meestal op basis van 
volpension en inclusief alle activiteiten.

Ontdek Australië met de     experts van Tasman Travel

Speciale Service & Speciale ervaringen
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Australië, een land met onbegrensde mogelijkheden
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Australië is een land van uitersten. De grootste attractie 
is zonder enige twijfel de schoonheid van het land. Het 
landschap varieert van eindeloze zonovergoten stranden tot 
intens dichte regenwouden, van een eenzaam Outback dorpje 
tot bruisende steden. Australië staat voor genieten en vooral 
van relaxen. De dierenwereld is zeer uitgebreid. Zo leven 
hier in het wild nog koalaberen, kangoeroes, de Tasmaanse 
duivel, de emoe (grote loopvogel), krokodillen en slangen. 
In het water komen ook veel diersoorten voor, waaronder 20 
verschillende haaisoorten, zoals de witte haai, de tijgerhaai en 
de walvishaai. Duikers bezoeken maar al te graag Australië 
om te duiken naar de vele soorten vissen en koraalriffen. Niet 
voor niets ondernemen vele duizenden Europeanen de lange 
reis naar dit prachtige land. Australië wordt beschouwd als 
het grootste eiland en tevens één van de grootste landen ter 
wereld. De hoofdstad van Australië is Canberra. Een aantal 
grote steden in Australië zijn: Sydney, Adelaide, Melbourne, 
Darwin en Perth.

Australië is vanuit Nederland in ongeveer 24 uur bereikbaar 
per vliegtuig. Welke route u ook neemt, u hebt altijd één of 
meerdere tussenstops. De Azië route via Singapore, Kuala 
Lumpur, Bangkok of Hong Kong is het snelst. Het kan ook 
de moeite waard zijn om via Japan (Tokyo) te vliegen. Een 
tussenstop om even een andere stad te leren kennen en vooral 
om het risico op een jetlag zo klein mogelijk te houden is aan 
te bevelen. TasmanTravel heeft hiervoor een aantal pasklare 
VIP stop-over pakketjes samengesteld. 
 
Beste reistijd 
Australië kan het hele jaar goed bezocht worden, echter zijn er wel 
verschillende klimaatzones. Australië ligt op het zuidelijk halfrond, 
waardoor de seizoenen omgekeerd zijn aan die van Europa. 
Centraal Australië heeft een woestijnklimaat met warme temperaturen 
overdag en in de winter koude nachten. De beste reistijd voor dit gebied 
is van april tot en met oktober. In de zomer (november tot en met 
maart) kunnen de temperaturen wel erg hoog oplopen. 
Het zuiden heeft meer een gematigd klimaat met warme zomers en vrij 
koude winters. De beste reistijd voor dit gebied is van oktober tot en met 
april. In de winter (mei tot en met september) zijn de temperaturen laag 
en is er vaak veel wind. 

Het noorden heeft een tropisch klimaat. De beste reistijd voor dit 
gebied is van april tot en met november. De regentijd is hier van half 
november tot en met maart. In deze periode komen er ten noorden van 
Rockhampton giftige kwallen voor bij het strand. 
De zon is in Australië extreem fel. Ga nooit onvoorbereid de 
Outback  in. Genoeg water, eten en reservemateriaal behoren tot uw 
basisuitrusting. 

Reisdocumenten  
Voor een reis naar Australië dient u in het bezit te zijn van een paspoort 
dat na terugkomst in Nederland nog minimaal 3 maanden geldig is (en 
nog minimaal 2 lege pagina’s heeft). Als u een stopover maakt in Azië, 
dan dient uw paspoort nog minimaal 6 maanden na terugkomst geldig 
te zijn. Kinderen hebben een eigen paspoort nodig. Bijschrijvingen in 
het paspoort van de ouders of gezaghebber zijn niet meer rechtsgeldig. 
Voor een verblijf in Australië is een visum nodig. Dit is een elektronisch 
visum dat maximaal 3 maanden geldig is en al in Nederland geregeld 
moet worden. TasmanTravel kan u hierbij helpen. 

Australië, een continent van uitersten
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Gezondheid/vaccinatie 
Er zijn geen verplichte inentingen voor een reis naar Australië, tenzij u 
uit een gebied komt waar gele koorts voorkomt. Raadpleeg echter altijd 
tijdig voor vertrek bij de GGD of de apotheek.
Australië heeft een uitstekende medische zorg met moderne 
ziekenhuizen en gespecialiseerde artsen.

Taal 
De officiële taal is Engels, met een Australische tongval. De Australiërs 
gebruiken veel dialect en hebben de neiging om veel woorden af te 
korten. Good day wordt uitgesproken als “G’day” en als alles goed is, 
zegt men “No Worries”. 

Verkeer en route 
In Australië rijdt men links. Bestuurders moeten in het bezit zijn van 
een geldig nationaal en internationaal rijbewijs en een creditcard. 
Een internationaal rijbewijs kunt u kopen bij de ANWB (u dient uw 
Nederlandse rijbewijs en pasfoto mee te nemen). 
Het aantal snelwegen in Australië is beperkt. De Pacific Highway die 
tussen Sydney en Brisbane ligt, is nu grotendeels een vierbaans snelweg. 
Andere vierbaans snelwegen (geheel of deels) vindt u onder andere 
tussen Sydney en Melbourne en op de route Brisbane-Noose. De wegen 
tussen de steden zijn geasfalteerd. Wilt u echter de Outback in, dan 
kan het voorkomen dat de weg bestaat uit gravel. Het rijden op gravel 
wegen is met de meeste huurauto’s niet toegestaan. De afstanden in 
Australië zijn enorm. Een route dat op de kaart een klein stukje lijkt, kan 
in werkelijkheid honderden kilometers zijn. Rondom de steden vindt u 
tolwegen. Het betalen van tol gaat via een elektronisch kastje in de auto 
of door vooraf per creditcard te betalen in combinatie met het kenteken. 
Het openbaar vervoer is in de grote steden goed geregeld. Sydney heeft 
haar beroemde ferries, Melbourne de trams. Tussen de steden in rijden 
1 a 2 x per dag  “interstate” treinen. Naast de interstate treinen is een trip 
van de beroemde Ghan of The Indian Pacific zeker een aanrader. Deze 
luxe treinen rijden enorme afstanden door de meest afgelegen gebieden 
van Australië. Binnenlandse vluchten zijn de beste keus als u veel wilt 
zien in korte tijd.

Valuta 
De munteenheid van Australië is de Australische dollar (AUD). 1 AUD 
= ca. € 0,67. Het papier geld is eigenlijk geen papier, maar een soort 
slap plastic. Handig, want je kunt het gewoon wassen en het scheurt 
niet. Alle belangrijke creditcards worden geaccepteerd in Australië al 
is American Express soms wat lastig. Een creditcard is in de meeste 
gevallen verplicht, indien u een auto gaat huren. Pinnen bij een 
bankautomaat (ATM) kan natuurlijk ook, indien uw bankpas is voorzien 
van een Maestro logo. 

Tijdsverschil 
– Nieuw-Zuid-Wales / Australisch Hoofdstedelijk Territorium / Victoria 
Tasmanië: 10 uur later (wintertijd), 8 uur later (zomertijd).  
– Queensland: 9 uur later (wintertijd), 8 uur later (zomertijd). 
– Zuid-Australië: 9,5 uur later (wintertijd), 7,5 uur later (zomertijd). 
– Noordelijk Territorium: 8,5 uur later (wintertijd), 7,5 uur later 
(zomertijd). 
– West-Australië: 7 uur later (wintertijd), 6 uur later (zomertijd).
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Met een huurauto of camper Australië ontdekken en verkennen is een 
ideale manier om veel te zien van dit indrukwekkende werelddeel. U 
bepaalt uw eigen tempo en u kunt de dag indelen zoals u dit prettig 
vindt. 
 
Onze routes zijn met zorg samengesteld en zijn eenvoudig met elkaar 
te combineren. Zo is het mogelijk, als u de tijd zou hebben, om het hele 
land, inclusief het prachtige Tasmanië, met een huurauto te ontdekken. 
Alle accommodaties zijn vooraf voor u geboekt. 
 
Als u niet zoveel tijd hebt, kunt u een aantal gebieden combineren 
met binnenlandse vluchten of kunt u kiezen voor reis met één van de 
beroemde treinen, zoals de Ghan of de Overlander. 

In Australië is een groot aanbod van huurauto’s. Voor onze tours 
gaan wij uit van een goede middenklasse auto, met automaat en airco. 
Natuurlijk bent u vrij om de auto te kiezen die u wilt. Op pagina 15 
vindt u een overzicht van de huurauto’s. Bepaalde routes kunt u beter 
met een 4WD voertuig rijden. 

Ook het aanbod van campers is groot. Van de praktische Hitop camper, 
tot een luxueus Motorhome. Daar tussenin vindt u diverse types van 
verschillend verhuurbedrijven. Op pagina 16 en 17 vindt u een overzicht 
van de campers. 
 
Het is zeer aan te raden om naast uw geplande route ook georganiseerde 
excursies of bijzondere activiteiten te boeken. Deze ervaringen maken 
uw reis “compleet ” en zo beleeft u meer van het echte Australië. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van snorkelen, duiken of duiklessen volgen op het 
Great Barrier Reef, een eilandbezoek aan Kangaroe- en/of Frasereiland, 
een paar dagen zeilen in de Whitsundays, een wijntour per helikopter 
maken in de Bass Vallei, Sydney ontdekken op de fiets, de machtige 
havenbrug beklimmen, een pure Outback safari maken met een 
Aboriginal gids, duiken bij het Ningaloo Reef om de walvishaaien te 
zien, een 4WD tour door de ruige Kimberleys maken, de Canning Stock 
Route rijden, een 6-daagse tour door het Red Centre maken of een 4WD 
tour beleven op Tasmanië.

De mogelijkheden zijn eindeloos en kunnen geheel naar wens in uw 
reisschema worden ingepast. De tours die u in deze brochure vindt, zijn 
slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden.
Mocht de route van uw keuze niet in onze brochure staan, neem dan 
contact op met uw reisadviseur. Wij kunnen iedere route op maat voor u 
samenstellen. 
Samen met u stellen wij een reis samen, die een onvergetelijke ervaring 
zal worden.
 
Afstanden: u dient rekening te houden met grote afstanden bij het 
maken van uw reisplanning. Omdat de wegen uitstekend zijn en 
de aanwijzingen duidelijk worden aangegeven kunt u, met de juiste 
planning een goed schema maken. Bij sommige routes krijgt u te maken 
met een overtocht per ferry. Ook dit kunnen wij uiteraard voor u 
verzorgen.

Verkeer: in Australië wordt er links gereden. U bent verplicht een 
veiligheidsgordel te dragen. Ook baby- en kinderzitjes voor kinderen 
jonger dan 8 jaar zijn verplicht. In Sydney, Melbourne en Brisbane 
moet u rekening houden met tolwegen. De voertuigen worden bij het 
voorbijrijden automatisch gescand. De kosten zijn voor u, de huurder. 
De afhandeling varieert per verhuurmaatschappij. Informeer ter plaatse 
bij het ophalen van uw voertuig.

Rijbewijs: een internationaal rijbewijs is, naast het nationaal rijbewijs, 
verplicht. U kunt dit rijbewijs kopen bij de ANWB. U dient dan een 
pasfoto en uw nationale rijbewijs mee te nemen. 
 
Brandstof: de prijs per liter voor benzine en diesel ligt tussen AUD 1,45 
en AUD 1,60 in de afgelegen gebieden.

Routebeschrijving: u ontvangt voor elke route met accommodaties, die 
u bij ons boekt, een uitgebreide routebeschrijving met veel informatie en 
tips voor onderweg.

Auto- en camperrondreizen: ultieme flexibiliteit
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Alle voertuigen van Hertz Autohuur Australië zijn van uitstekende kwaliteit, maar mocht u 
onverwachts toch onderweg pech krijgen, dan zal Hertz u ten alle tijden te hulp schieten. De 
medewerkers van het ´Hertz Roadside Assistance Programme´ staan 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar voor u klaar. De meest populaire auto types staan hieronder.

Hertz Autohuur Australië biedt bij de verhuurdepots in de grotere steden en in het Northern 
Territory ook 4WD’s aan. Hertz beschikt over een beperkte vloot 4WD’s, deze  voertuigen zijn 
vrij nieuw en standaard uitgerust met stuurbekrachtiging, radio/cassette en airconditioning.

Er is geen toeslag voor een extra bestuurder en bij meerdere huurperiodes van dezelfde categorie 
worden bij Hertz in Australië de huurdagen opgeteld. Het totaal van alle huurdagen bepaalt de 
prijs. Voor 4WD’s geldt dat Hertz hun auto’s toelaten op sommige onverharde wegen. U mag 
rijden op Kangaroo Island (voor 2WD & 4WD’s), op Fraser Island en de Bloomfield Track in het 
noorden van het Daintree National Park (noord Queensland).

De huurprijs is inclusief: standaard LDW-verzekering met een eigen risico vanaf AUD 3500 (bij 
max. cover optie is er geen eigen risico), ongelimiteerde kilometers, belasting, registration fee, 
extra bestuurder, 24 uurs service voor hulp onderweg, oneway kosten voor huurperiodes binnen 
zone A (niet voor routes naar/van Tasmanië en de Northern Territory). 

De huurprijs is exclusief: brandstof, aanvullende verzekeringen (zoals inzittende verzekering 
en vermindering van het eigen risico), risicotoeslag voor jonge bestuurders (21 en 25 jaar), 
bijzondere uitrusting (bv. kinderzitje), oneway kosten voor huurperiodes buiten zone A of 
bijzondere plaatsen, toeslag inleveren op de luchthaven en creditcardkosten (1,5%).  

Genoemde prijzen zijn per auto per dag, met een minimale huur van 14 dagen en een 
standaard verzekering. Wij bieden een verzekering voor het afkopen van het eigen risico voor  
€ 5,50 per dag,

Hertz Autohuur

A: Economy  ECAR Toyota Yaris 
Automaat, 5-deurs, 5 zitplaatsen
1 grote en 1 kleine koffer
Prijs vanaf:  € 30,-

D: Full Size FCAR Toyota Camry 
Automaat, cruise control, 4-deurs, 
5 zitplaatsen
2 grote en 1 kleine koffer
Prijs vanaf:  € 40,- 

H: Compact Automatic CCAR 
Toyota Corolla 
Automaat, 4-deurs, 5 zitplaatsen
2 grote koffers
Prijs vanaf:  € 35,- 

E: 2WD FFAR Ford Territory  Wagon 4.0 l 
Automaat, 5-deurs, 5 zitplaatsen 
3 grote en 2 kleine koffers
Prijs vanaf:  € 48,-

S: Medium SCAR Toyota Corolla 
Automaat, 4-deurs, 5 zitplaatsen
2 grote en 1 kleine koffer 
Prijs vanaf:  € 36,-

R: Large 4WD FFBD Toyota Landcruiser 
Automaat, 5-deurs, 5 zitplaatsen
2 grote en 2 kleine koffers
Prijs vanaf:  €  67,-

A
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Australië Gids 2018.indd   11 13-12-18   11:29



q 12

Er is een grote keuze aan 
camperverhuurbedrijven. Wij hebben met 
de meest bekende contracten afgesloten, 
zoals Apollo, Britz, Maui, KEA en Star RV. 
Zij  bieden de modernste voertuigen en de 
beste service. Apollo en Britz bieden de beste 
prijs/kwaliteitverhouding en hebben zeer 
gunstige huurtarieven en huurvoorwaarden. 
Daarnaast bieden we ook budget campers 
aan van Cheapa, Hippie en Mighty, welke wat 
ouder zijn en eenvoudiger zijn ingericht. U 
kunt kiezen uit een ruim assortiment van 2 
tot 6 persoons campers. Bovendien biedt elke 
camperverhuurder een 4WD campermodel 
aan. De camperverhuurders beschikken over 
depots in de grotere steden van Australië. De 
campers zijn zeer gewild  in de Australische 
zomer (half december tot eind januari). Wij 
raden aan om voor deze periode zo vroeg 
mogelijk te reserveren. 

Houdt u er rekening mee dat bij de meeste 
camperverhuurders standaard slechts een 
basisverzekering is inbegrepen met een 
relatief hoog eigen risico. Wij adviseren u 
dit eigen risico te verminderen door het 
afsluiten van een aanvullende verzekering. 
Tasman Travel heeft hiervoor een eigen, 
zeer aantrekkelijke oplossing. Wij sluiten in 
Nederland een verzekering voor afkoop eigen 
risico voor u af. Ter plaatse dient u wel de borg 
op uw creditcard te laten blokkeren. Alleen 
in geval van schade zal dit bedrag worden 
afgeschreven. Bij een rechtsgeldige claim krijgt 
u de betaalde borg vergoed. 

De minimumleeftijd voor de bestuurder van 
een Spaceship of Hippie Camper is 18 jaar. 
Voor de andere campers is dat veelal 21 jaar. 
De bestuurders dienen in het bezit te zijn van 
een nationaal- en internationaal rijbewijs.

Australië beschikt over uitstekende campings. 
De kosten voor een overnachting op basis van 
2 personen en een camper bedraagt ca. AUD 
25-45 per nacht. 

Campers & Motorhomes 
Euro Tourer

4WD Trailfinder

Hitop
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De meest populaire campertypes zijn:
De populaire Hitop Camper biedt een 
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding, is net 
zo gemakkelijk te besturen als een auto en 
heeft een vast dak. Er is geen douche en toilet 
aanwezig. Het ideale voertuig voor 2 personen!

Wilt u meer comfort dan is bijvoorbeeld de 
Euro Tourer geschikt voor u. Deze ruime 
camper heeft een extra groot bed en airco 
(ook in het woongedeelte) en is uitgerust met 
een douche en toilet. De camper is gebouwd 
op een betrouwbaar Ford of VW chassis. Dé 
keuze voor comfortabel reizen met z’n tweeën!

Voor gezinnen bieden wij 4- en 6 persoons 
Motorhomes aan. Deze zijn uitgerust met een 
douche en toilet en hebben verrassend veel 
ruimte. Een Topmodel is de Euro Slider van 
Apollo. Comfortabel en uniek in Australië. 
Door de Slide Out langs de zijkant geeft deze 
camper een grote ruimte, waardoor er twee 
vaste bedden mogelijk zijn.

Wilt u de Westkust of de Outback gaan 
verkennen, dan bieden wij diverse 4WD 
Outback Campers aan, met of zonder 
kampeeruitrusting, of slaapplaatsen in de 
camper zelf.

Spaceships Australië
De Spaceships zijn een uitstekend alternatief 
voor diegene die een camper te groot en 
een autorondreis met verblijf in hotels te 
duur vinden. Spaceships zijn goed uitgerust, 
gemakkelijk te besturen, zuinig in gebruik, 
gebaseerd op de betrouwbare Toyota mini 
en te gebruiken als eenvoudige camper. Er 
kunnen twee personen in het voertuig slapen, 
4 personen kunnen in de auto zitten tijdens 
het rijden. Voor extra slaapplaats kunt u een 
tent huren. Er is kookgelegenheid d.m.v. een 
zeer eenvoudig keukentje, met een draagbare 
fornuis en een koelkast. Onder het matras is er 
bergruimte. 

Spaceships biedt 3 modellen: Spaceship Beta 
is het nieuwste model en ook zeer voordelig 
geprijsd, Spaceship Alpha is het originele 
model en ook zeer voordelig geprijsd en de 
Spaceship Beta 2S met 40% meer ruimte 
omdat de achterbank eruit gehaald is. Voor 
de verlengde slaapruimte kan de achterkant 
worden uitgeklapt. 

Prijzen:  Alle camperverhuurbedrijven werken 
met zogenaamde flex-tarieven. Deze tarieven 
zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de betreffende camper bij aanvraag en datum 
van reservering. Tasman Travel geeft u snel de 
actuele prijs van de door u gewenste camper. 
Indien u meerdere huurperiodes bij dezelfde 
verhuurmaatschappij boekt, dan gelden er 
speciale kortingen.

Hitop

Euro Slider

Britz Frontier
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Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: Amsterdam - Cairns. In de middag 
vertrek vanaf Amsterdam naar Cairns. 
Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij 
waarmee u vliegt, stapt u over in het Midden- 
of Verre Oosten.

Dag 2:  Reisdag.

Dag 3: Cairns. Aankomst in Cairns. U gaat 
op eigen gelegenheid naar uw hotel. In het 
eerste deel van uw reis bezoekt u de staat 
Queensland. Queensland, ook wel de Sunshine 
State genoemd, is de staat waar het regenwoud 
en het Great Barrier Reef elkaar ontmoeten. 
De unieke ligging van Cairns in het tropische 
noorden is een perfecte plaats om uw 
ontdekkingsreis te beginnen. Cairns is de 
poort tot het tropische regenwoud en het Great  
Barrier Reef. In Cairns verblijft u drie nachten 
in het Bay  Village Tropical Retreat. 

Dag: 4 - 5: Cairns (ontbijt). Suggesties: maak 
een excursie door het regenwoud en naar 
Kuranda en ontdek het Great Barrier Reef 
tijdens een dagexcursie op het reef (exclusief).

Dag 6: Cairns – Sydney (ontbijt). U haalt uw 
camper (type Hitop van Apollo Motorhomes, 
pagina 16) op. De komende 14 dagen rijdt 
u langs de mooie oostkust naar Sydney. De 
afstand is ca. 2500 km. Tips voor uitstapjes 
onderweg: (langere camperhuur is dan 
noodzakelijk) Fraser Island, de Whitsundays 
en Lamington National Park. 

Dag 7 - 18: Cairns - Sydney. Zie pagina 18 
voor een mooie route van Cairns naar Sydney.

Dag 19: Sydney. Na aankomst in Sydney 
levert u uw camper in bij het depot. In 
Sydney verblijft u 3 nachten in het Park Regis 
City Centre Hotel. Dit hotel ligt nabij een 
winkelcentrum en op enkele minuten van 
Darling Harbour. U kunt desgewenst uitstapjes 
maken naar o.a. het Olympisch Stadion of de 
Blue Mountains. 

Dag 20 - 21: Vrije dagen in Sydney. Suggesties: 
maak een cruise door de haven, bezoek 
het Opera House, maak een spectaculaire 
wandeling over de Harbour Bridge, bezoek een 
van de gezellige lokale markten en neem een 
kijkje bij het beroemde “Bondy Beach”.

32-Daagse Australië Compleet reis: per camper,    trein en Outback Safari 

Dag 22: Sydney - Hanericka Farm (diner). 
Treinreis per XPT naar station The Rock 
nabij Wagga Wagga, vertrek om 07.45 uur. Na 
aankomst transfer naar de Hanericka Farm in 
de Outback van New South Wales. 
2 overnachtingen op basis van volpension in 
de Hanericka Farm.  

Dag 23: Hanericka Farm (volpension). 
Hanericka Farm is een werkende schapen  en 
runderfarm. Indien u wilt mag u meehelpen 
of anders genieten van de activiteiten in de 
fascinerende Outback. 

Dag 24: Hanericka Farm – Melbourne 
(ontbijt/lunch). Transfer naar het station voor 
uw treinreis naar Melbourne, 14.00 - 18.00 uur. 
Na aankomst in Melbourne gaat u op eigen 
gelegenheid naar uw hotel, gelegen in het hart 
van de stad, dichtbij de winkels en restaurants. 
Melbourne, qua oppervlakte één van de 
grootste steden ter wereld, is de metropool 
van Australië met een bruisend nachtleven en 
de beste winkelmogelijkheden. Melbourne, 
vroeger de hoofdstad van Australië, is trots 
op haar tuinen en parken. Een groene gordel 
omringt de stad. 2 overnachtingen in de 
Travelodge Southbank.

Australië is een continent vol verrassingen en onvergetelijke 
ervaringen. De zon voorziet dit land van het mooiste licht: 
dieprode Outback, felgroen regenwoud, goudkleurige stranden, 
glinsterende blauwe oceanen en bonte koraalriffen.  
Ontdek de unieke flora en fauna van Australië en maak kennis met 
de oeroude cultuur van de Aboriginals!  
Als Australië specialist hebben wij voor u een unieke reis 
ontworpen die u veel vrijheid geeft en zo is samengesteld dat u veel 
ziet en beleefd. U reist per camper, verblijft in steden en op een 
boerderij, maakt een treinreis en ontdekt de pure Outback tijdens 
een schitterende geheel verzorgde Outback safari.  
Deze complete reis biedt u het mooiste wat het land te bieden 
heeft.

Dag 25: Melbourne.  Dag ter vrije besteding.  
Een aanrader is een dagexcursie naar Phillip 
Island of de Great Ocean Road.

Dag 26: Melbourne - Alice Springs. 
U vliegt vandaag naar Alice Springs. Alice 
Springs, de grootste stad in de Red Centre 
heeft een belangrijke functie voor de bewoners 
van de Outback. U overnacht in het Alice on 
Todd Hotel.

Dag 27: Alice Springs – Uluru, Ayers Rock 
(lunch/diner). Vandaag begint uw 3-daagse 
kampeertocht. U vertrekt om 06.00 uur en 
reist door de James en Waterhouse Ranges 
naar een Outback Camel Farm. Hier heeft u de 
mogelijkheid een korte kamelenrit te maken. 
Via de Stuart en de Lasseter Highway gaat u 
naar Mt. Connor en vervolgens naar het Ayers 
Rock Resort. Het is ook mogelijk tegen 13.00 
uur te vertrekken vanaf het Ayers Rock Resort 
of de luchthaven. In de namiddag kunt u een 
wandeling maken rond de voet van de rots 
(Mala Walk), met rotstekeningen en heilige 
plaatsen van de oorspronkelijke bewoners. 
Geniet van de zonsondergang bij Uluru (Ayers 
Rock) met een glas schuimwijn en hapjes. 2 
overnachtingen in een permanent kamp. 
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32-Daagse Australië Compleet reis: per camper,    trein en Outback Safari 

Dag 28: Uluru, Ayers Rock - Kings 
Canyon (volpension). Zonsopgang bij de 
koepelvormige rotsen van de Olga’s, die u 
aansluitend te voet kunt verkennen. Verder 
naar Kings Creek Station, een Cattle & Camel 
Farm, dichtbij het Kings Canyon National 
Park.

Dag 29: Kings Canyon - Alice Springs 
(ontbijt/lunch). ’s Morgens brengt u 
een bezoek aan Kings Canyon, de meest 
indrukwekkende kloof in de Northern 
Territory. Een ca. 4 uur durende wandeling 
brengt u langs de rand van de kloof naar 
de schilderachtige zandsteenkoepels en  
adembenemende “Garden of Eden”.  

Vertrekdata: dagelijks 

Prijs per persoon vanaf: € 3.925,-  (min. 2 pers.) 
Optie autotour Melbourne – Adelaide:  
Prijs per persoon vanaf: € 705,- (min. 2 pers.)

Inclusief: vliegreis, 3 overnachtingen in het Bay Village Tropical 
Retreat in Cairns (logies/ontbijt), 14 dagen camperhuur Hitop camper 
(inclusief All Inclusive verzekering), 3 overnachtingen in het Park 
Regis City Centre in Sydney (logies), treinreis & 2 nachten Farmstay 
op basis van volpension & transfers, 2 overnachtingen in de Travel 
Lodge Southbank in Melbourne (logies), 2 overnachtingen in Alice 
on Todd in Alice Springs (logies), 3-daagse Outback kampeersafari op 
basis van volpension, 1 nacht Mercure Sydney Airport Hotel (logies), 
reserveringskosten en calamiteitenfonds.

Optie Melbourne – Adelaide: autohuur inclusief verzekeringen, 
overnachtingen in kleinschalige middenklasse accommodaties. 

Exclusief: overige maaltijden, drankjes, brandstof voor (auto) 
camper, persoonlijke uitgaven, visumkosten, eventuele excursies en 
campingkosten.

U bent op tijd terug voor de lunch op Kings 
Creek Station. Vervolgens gaat u terug naar 
Alice Springs. Aankomst ca. 17.00 uur. 
Overnachting in Alice on Todd.

Dag 30: Alice Springs - Sydney. U reist naar 
Sydney, waar u nog 1 nacht verblijft in het 
Mercure Sydney Airport Hotel.  

Dag 31: Sydney - Amsterdam. U vliegt van 
Sydney naar Amsterdam. Afhankelijk van de 
luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt, stapt 
u over in het Midden- of Verre Oosten.

Dag 32: Amsterdam. Welkom thuis! Einde 
van uw reis door het prachtige Australië.  

Optie: heeft u meer tijd tot uw beschikking, 
dan raden wij aan om uw reis vanaf dag 26 
te verlengen met een 5-daagse autotour van 
Melbourne, via de machtige Great Ocean 
Road, The  Grampians en Kangaroo Island 
naar Adelaide. Dan vliegt u van Adelaide 
naar Alice Spings, of nog mooier, u rijdt met 
de beroemde trein “The Ghan” van Adelaide 
naar Alice Springs.    
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16-Daagse autotour van Sydney naar Cairns
Deze fantastische autotour neemt u 
mee op de populaire en veelzijdige 
route van de wereldstad Sydney 
naar de noordelijk gelegen plaats 
Cairns, uitvalsbasis voor het 
wereldberoemde Great Barrier Reef. 
Uiteraard kunnen wij de nachten in 
Sydney en Cairns ook desgewenst 
voor u regelen. Tijdens deze tour 
rijdt u o.a. door de wijngebieden 
van Hunter Valley, verkent u diverse 
prachtige nationale parken en 
verblijft u op twee indrukwekkende 
eilanden van het Great Barrier Reef.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Sydney - Hunter Valley – Port 
Stephens, 230 km. U haalt uw huurauto op 
bij het stadsdepot van Hertz en rijdt door de 
prachtige Hunter Valley naar Port Stephens. 
Overnachting in het Anchorage Resort. 

Dag 2: Port Stephens - Coffs Harbour. 395 
km. Vandaag rijdt u via de New England 
Highway en het plaatsje Port Macquarie naar 
Coffs Harbour. Overnachting in het Opal Cove 
Resort. 

Dag 3: Coffs Harbour - Lamington N.P, 
420 km. U rijdt via een mooie route naar het 
meest oostelijke punt van Australië, Byron 
Bay. U rijdt landinwaarts naar het Lamington 
National Park. 2 overnachtingen in het 
O’Reilly’s Rainforest Retreat.

Dag 4: Lamington N.P. Dag ter vrije besteding 
in deze mooie omgeving. Maak een mooie 
wandeling in het park en neem deel aan een 
begeleide excursie (optioneel).

Dag 5: Lamington N.P. – Noosaville / 
Sunshine Coast, 250 km. U kunt vandaag 
Brisbane gaan verkennen. Een aanrader is een 
bezoek aan het Koala park “Lone Pine”.  
2 overnachtingen in het Noosa Lakes Resort. 

Dag 6: Sunshine Coast. Dag ter vrije 
besteding om te genieten van de heerlijk witte 
zandstranden en de vele indrukken van de 
afgelopen dagen tot u door te laten dringen.  

Dag 7: Sunshine Coast - Fraser Island,   
210 km.  Vandaag rijdt u langs de 
suikerrietvelden van Maryborough naar 
River Heads. U laat uw huurauto achter op 
de parkeerplaats bij de haven en gaat als 
voetpassagier met de ferry naar Fraser Island. 
2 overnachtingen in het Kingfisher Bay Resort. 

Dag 8: Fraser Island. Dag ter vrije besteding 
op dit grootste zandeiland ter wereld. Geniet 
van de zandstranden, verken het eiland 
per 4WD of maak een begeleide excursie 
(optioneel). De keus is aan u! 

Dag 9: Fraser Island - Capricorn Caves,   
410 km. Vandaag gaat u per ferry terug 
naar River Heads, waar u uw huurauto weer 
ophaalt. U rijdt verder via Rockhampton 
naar Capricorn  Caves. Overnachting in het 
Capricorn Caves. 

Dag 10: Capricorn - Eungella N.P, . 400 km 
(ontbijtpakket). U rijdt via Mackay, beroemd 
om zijn suikerrietplantages, naar het mooie 
Eungella National Park. 2 overnachtingen in 
het Broken River Mountain Retreat.

Dag 11: Eungella N.P. (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding om te genieten van dit prachtige 
tropische regenwoud. 

Dag 12: Eungella N.P. - Airlie Beach,   
190 km (ontbijt). U verlaat het mooie 
nationale park weer en rijdt terug naar de kust. 
De reis gaat verder naar het noordelijk gelegen 
Airlie Beach. Onderweg kunt een stop maken 
en relaxen aan het strand of eventueel een 
boottocht maken naar Brampton Island.  
2 overnachtingen in het Airlie Beach Hotel.

Dag 13: Whitsunday Islands. Dag ter vrije 
besteding. Een absolute aanrader is een tocht 
per catamaran langs de fascinerende eilanden 
van de Whitsunday Islands. 

Dag 14: Airlie Beach - Magnetic Island,  
360 km. U vervolgt uw weg naar Townsville. 
Indien de tijd het toelaat, kunt u een bezoek 
brengen aan het beroemde ‘Great Barrier Reef 
Wonderland’ aquarium. Vervolgens gaat u per 
ferry naar Magnetic Island. 2 overnachtingen 
in het Peppers Blue on Blue.

Dag 15: Magnetic Island (ontbijt). Dag 
ter vrije besteding om ten volle te genieten 
van uw eilandverblijf. Geniet van de witte 
zandstranden en ontdek de fascinerende 
onderwaterwereld tijdens het snorkelen.  
Een wandeling over het eiland is zeker een 
must om te genieten van de tropische vegetatie. 
Misschien komt u wel de prachtige koala‘s en 
wallaby’s tegen.  

Dag 16: Magnetic Island - Cairns, 360 
km (ontbijt). U gaat met de ferry  terug 
naar Townsville. Vervolgens rijdt u via een 
mooie kustroute en deels door het tropische 
regenwoud naar Cairns. Hier levert u uw 
huurauto in. 

Vertrekdata: dagelijks 

Prijs per persoon vanaf:  
Compact auto, CCAR: € 1.650,- (min. 2 pers.)   
Full size auto, FCAR: € 1.670,- (min. 2 pers.)   
4WD auto, EFAR: € 1.935,- (min. 2 pers.)  

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, Hertz huurauto in de geboekte 
categorie met onbeperkt aantal km’s en max 
cover voertuigverzekering, catamaran transfer 
naar Fraser Island (voetpassagier), ferry 
naar Magnetic Island (auto & passagiers) en 
uitgebreide routebeschrijvingen.

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies, entreegelden, 
parkeerplaats bij River Heads (ca. AUD 30 
voor 2 nachten), brandstof huurauto, one way 
kosten en persoonlijke uitgaven.

De reis kan ook in omgekeerde richting 
gemaakt worden.  Beste reistijd: april-
november.
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U rijdt in 7 dagen langs de kust van 
de bruisende stad Sydney naar het 
moderne Melbourne. Zeker één van 
de meest indrukwekkende routes 
van Australië. U bezoekt tijdens deze 
reis New South Wales en Victoria. 
Geniet onderweg van de schitterende 
uitzichten en mooie landschappen, 
bezoek de nationale parken, maak 
heerlijke wandelingen en relax aan de 
prachtige stranden.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)  
 
Dag 1: Sydney - Jervis Bay, 250 km.  U haalt 
uw huurauto op bij het stadsdepot in Sydney 
en gaat via de indrukwekkende Sea Cliff 
Bridge op weg naar Huskisson aan Jervis Bay. 
Onderweg kunt u een bezoek brengen aan 
het Royal National Park en de ‘blowhole’ bij 
Kiama. Jervis Bay staat bekend om haar speelse 
dolfijnen (boottocht is aan te bevelen), maar 
ook kangoeroes, walvissen en pinguïns kunt u 
hier aantreffen. Op de hagelwitte stranden is 
het heerlijk vertoeven. Duikliefhebbers kunnen 
hier hun hart ophalen. Huskisson is na het 
Great Barrier Reef de populairste duiklocatie. 
Overnachting in Dolphin Sands.

Dag 2: Jervis Bay - Tilba Tilba, 220 km 
(ontbijt). Vandaag reist u verder langs de 
kust van New South Wales naar het kleine 
bijzondere bergplaatsje Tilba Tilba. Misschien 
komt u bij Pebbly Beach wel kangoeroes 
op het strand tegen. U komt langs het 
mijnwerkersdorpje Mogo, Batemans Bay en 
Narooma. Overnachting in The Bryn at Tilba 
B&B. 

Dag 3: Tilba Tilba - Gipsy Point,  210 km 
(ontbijt). Via de Princess Highway gaat de 
reis verder naar het zuiden. U verlaat vandaag 
New South Wales en rijdt Victoria binnen. 
Mallacoota Inlet staat bekend om haar 
waanzinnige kustlijn en ongerepte verlaten 
stranden. Overnachting in het Gipsy Point 
Lakeside Boutique Resort.

7-Daagse autotour langs de kust van Sydney naar Melbourne 

Dag 4: Gipsy Point - Metung, 240 km 
(ontbijt). Geniet van deze schitterende 
omgeving, alvorens u op pad gaat naar Metung, 
gelegen aan een prachtig meer. Onderweg 
passeert u Orbost en Lakes Entrance en kunt 
u een bezoek brengen aan het mooie Lakes 

Vertrekdata: dagelijks 

Via de kust: prijs per persoon vanaf: 
Compact auto, CCAR: € 830,- (min. 2 pers.) 
Full size auto, FCAR: € 850,- (min. 2 pers.) 
4WD auto, EFAR: € 961,- (min. 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 7 dagen Hertz huurauto categorie 
CCAR met onbeperkt aantal km‘s, lokale 
belasting, max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, 
persoonlijke uitgaven en entreegelden. 

Beste reistijd: september-april.
Bij vele hotels zijn er tijdens feestdagen of 
schoolvakanties een minimum aantal nachten 
vereist.

National Park en Gippsland Lake Coastal Park 
met haar lagunes en moerassen. Overnachting 
in The Moorings at Metung. 
 
Dag 5: Metung - Wilsons Promontory, 260 
km. U rijdt vandaag via Bairnsdale, Stratford 
en Sale (ideaal voor het inslaan van proviand) 
naar het mooie Wilsons Promontory, met 
het zuidelijkste punt van het Australische 
vasteland. 2 overnachtingen in Limosa Rise 
(prachtig gelegen bungalows, geen restaurant).

Dag 6: Wilsons Promontory.  Dag ter vrije 
besteding om het Wilsons Promontory 
National Park te bezoeken. U vindt hier 
prachtige stranden, wandelpaden en grote 
kans dat u kangoeroes, wombats en emoes 
tegenkomt. 

Dag 7: Wilsons Promontory - Melbourne, 
200 km. Het doel vandaag is de geliefde plaats 
Melbourne met haar mooie Victoriaanse 
gebouwen. U levert uw huurauto in bij het 
depot in Melbourne.
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7-Daagse autotour via de Alpen van Sydney naar Melbourne

U kunt ook via de prachtige 
Australische Alpen en de hoofdstad 
Canberra van Sydney naar Melbourne 
rijden. Uiteraard kunnen wij ook 
de overnachtingen in de geweldige 
steden Sydney en Melbourne voor u 
regelen. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)  
 
Dag 1: Sydney - Canberra, 440 km. U haalt 
uw huurauto op in Sydney en gaat via de 
indrukwekkende Sea Cliff Bridge naar Jervis 
Bay. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan 
het Royal National Park en de ‘blowhole’ bij 
Kiama. Na een stop bij de schitterende stranden 
van Jervis Bay rijdt u vanaf Batemans Bay via 
de Kings Highway naar de hoofdstad Canberra. 
Overnachting in het Novotel in Canberra.

Dag 2: Canberra - Thredbo,  210 km. 
 ’s Morgens kunt u eventueel een bezoek 
brengen aan één van de vele nationale 
monumenten van Canberra, het Lake Burley 
Griffin, de Black Mountain Tower, de botanische 
tuin of de national zoo en aquarium. Vervolgens 
gaat u via Lake Jindabyne op weg naar het 
bergdorp Thredbo (1.365 m hoogte) in de 
Snowy Mountains, waar het skiseizoen in juni 
begint. Thredbo en Perisher zijn de voornaamste 
wintersportcentra. 2 overnachtingen in The 
Denman Hotel. 

Dag 3: Thredbo. Dag ter vrije besteding om 
te genieten van de fantastische berguitzichten. 
Zo kunt u de hoogste berg van Australië gaan 
beklimmen, Mount Kosciuszko (2.228 m). 
Per stoeltjeslift kunt u naar het bergstation 
gaan en vervolgens een ca. 4 a 5 uur durende 
wandeling maken. Maar een bezoek aan de 
drupsteenformaties van de Yarrangobilly grotten 
zijn de moeite waard. 

Dag 4: Thredbo - Albury, 230 km. U maakt 
vandaag een indrukwekkende rit door het 
Alpen gebied van Australië en kunt genieten 
van de prachtige uitzichten. Uw doel vandaag is 
Albury, gelegen aan de Murray Rivier. Hier kunt 
u een boottocht maken op een replica van een 
historische radarboot en een bezoek brengen 
aan het Albury Regional Art Centre. Onderweg 
kunt u het Bonegilla Migrant Centre bezoeken. 
Hier vindt u veel informatie over geschiedenis 
van de immigranten. Overnachting in Best 
Western Plus Hovell Tree Inn.

Dag 5: Albury – Bright, 160 km. Vandaag rijdt 
u naar het oude goudmijn stadje Beechworth, 
waar veel gebouwen uit de goudkoortstijd 
bewaard zijn gebleven. Vervolgens gaat u via de 
Great Alpine Road naar het plaatsje Bright. U 
kunt een bezoek brengen aan het mooie Mount 
Buffalo National Park met haar prachtige 
natuur. Overnachting in Highland Valley.  

Dag 6: Bright - Lakes Entrance,  275 km.   
U vervolgt de Great Alpine Road naar Lakes 
Entrance, gelegen aan de kust. U rijdt vandaag 
over de hoogste pas van Victoria, Mount 
Hotham (1.862 m), en kunt genieten van 
de waanzinnige uitzichten. Lakes Entrance 

Vertrekdata: dagelijks 

Via de Alpen: prijs per persoon vanaf: 
Compact auto, CCAR: € 895,- (min. 2 pers.)
Full size auto, FCAR: € 902,- (min. 2 pers.) 
4WD auto, EFAR: € 912,- (min. 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 7 dagen Hertz huurauto categorie 
CCAR met onbeperkt aantal km‘s, lokale 
belasting, max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, 
persoonlijke uitgaven en entreegelden. 

Beste reistijd: september-april.
Bij vele hotels zijn er tijdens feestdagen of 
schoolvakanties een minimum aantal nachten 
vereist.

Andere type auto’s op aanvraag.

heeft mooie uitgestrekte verlaten stranden, 
die uitnodigen tot surfen, zwemmen en 
bodyboarden. Overnachting in het Waverley 
House Cottages, incl. ontbijtmandje. 

Dag 7: Lakes Entrance – Melbourne, 330 km 
(ontbijt pakket). ’s Morgens kunt u eerst nog een 
bezoek brengen aan Gippslands Lakes met haar 
netwerk van lagunes en moerassen. Een mooie 
wandeling berngt u naar Ninety Mile Beach. 
Vervolgens rijdt u via de Princess Highway naar 
Melbourne, de hoofdstad van Victoria, rijdt. 
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In 9 dagen maakt u kennis met het 
indrukwekkende eiland Tasmanië, 
de kleinste staat van Australië. Op 
het eiland treft u een prachtige 
ongerepte natuur en kunt u genieten 
van de bergen met waanzinnige 
uitzichten. Maar liefst 21% van het 
eiland bestaat uit nationale parken, 
waar u heerlijke wandelingen 
kunt maken en mooie watervallen 
aantreft. Verder heeft het eiland vele 
meren en diverse bijzondere grotten. 
Het verblijf in uniek gelegen hotels, 
maken deze autotour helemaal 
compleet!

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: Hobart – Freycinet National Park, 
ca. 340 km. U haalt uw huurauto op bij het 
stadsdepot in de hoofdstad Hobart en u rijdt 
via één van de mooiste wegen van Tasmanië, 
de Tasman Highway, richting het schitterende 
Freycinet National Park. Geniet van het 
uitzicht op de hoge kliffen en mooie stranden. 
Onderweg kunt u eventueel per veerboot een 
bezoek brengen aan Maria Island (voormalige 
strafkolonie) en genieten van de vogels en een 
wandeling. Misschien treft u wel kangoeroes, 
wombats, dolfijnen, zeearenden en walvissen 
aan. Maar ook een stop in Port Arthur en het 
historische plaatsje Richmond is de moeite 
waard. 2 overnachtingen in de Freycinet 
Lodge.

Dag 2: Freycinet National Park (ontbijt). 
Dag ter vrije besteding om te genieten van 
dit mooie schiereiland. Het Freycinet N.P. is 
een eldorado voor wandelaars en heeft mooie 
stranden, baaien, lagunes en de Hazards (roze 
granieten heuvels van maar liefst 300 m hoog). 
Er zijn diverse wandelroutes en een bezoek 
aan de magische Wineglass Bay, baai in de 
vorm van een wijnglas, mag natuurlijk niet 
ontbreken! 

9-Daagse autotour Tasmanië van Hobart naar Hobart

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf:  
Compact auto, CCAR: € 1.278,- 
(min. 2 pers.)  
Full size auto, FCAR: € 1.304,- 
(min. 2 pers.)  
4WD auto, EFAR: € 1.443,- 
(min. 2 pers.)  

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 9 dagen Hertz huurauto met 
onbeperkt aantal km‘s, lokale belasting, 
max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, 
persoonlijke uitgaven en entreegelden. 
 
Beste reistijd: oktober-maart.

Dag 8: Strahan. Dag ter vrije besteding. 
U kunt een boottocht maken op de Gordon 
Rivier. U kunt het gebied ook per kano of zelfs 
per watervliegtuig gaan verkennen. Of maak 
een helikoptervlucht langs de kust en geniet 
van het uitzicht op de Henty zandduinen. 

Dag 9: Strahan – Hobart, ca. 320 km. 
U rijdt vandaag naar Queenstown, waar u 
vanaf Spionkop Lookout een prachtig uitzicht 
heeft. Als u geluk heeft treft u in de omgeving 
van Lake St. Clair kangoeroes aan. In het 
Mt. Field National Park kunt u een bezoek 
brengen aan de Russell Falls omringd door 
hoge eucalyptusbomen. Vervolgens rijdt u naar 
Hobart, de op één na oudste stad van Australië 
met spectaculaire ligging aan het water. Hier 
levert u uw huurauto in.

Dag 3: Freycinet NP - St. Helens,  
ca. 165 km (ontbijt). Na een heerlijk ontbijt 
rijdt u via Coles Bay naar Bicheno, een 
gezellig vissersplaatsje waar u een wandeling 
over het strand kunt maken. Geniet van de 
rotsformaties, het opspattende water en mooie 
‘blowholes’. U vervolgt uw route langs de 
oostkust en de mooie Chain of Lagoons naar 
St. Helens, een sfeervol plaatsje met prachtige 
baaien. Overnachting in het Tidal Waters 
Resort. 

Dag 4: St. Helens - Launceston, ca. 170 km. 
U gaat vandaag naar de op één na grootste 
stad van Tasmanië, Launceston. Nabij deze 
‘Garden City’ kunt u een bezoek brengen aan 
de Cataract Gorge met haar indrukwekkende 
steile kliffen. Overnachting in Hotel Charles. 

Dag 5: Launceston - Cradle Mountain N.P, 
ca. 180 km. Vandaag kunt u een bezoek 
brengen aan een honing- en kaasmakerij 
en genieten van de lokale specialiteiten. 
Ook de Marakoopa Grotten met haar vele 
gloeiwormen is zeker de moeite waard. U 
reist door naar het Cradle Mountain National 
Park. 2 overnachtingen in de Peppers Cradle 
Mountain Lodge. 

Dag 6: Cradle Mountain N.P. (ontbijt). 
Deze dag brengt u door in dit prachtige ruige 
bergebied. U kunt gaan wandelen en genieten 
van de ongerepte natuur met bergen, meren, 
valleien en regenwouden. Misschien kunt u de 
wallaby’s wel van heel dichtbij observeren. Het 
zal een heerlijke dag worden!

Dag 7: Cradle Mountain N.P. – Strahan, 
ca. 150 km (ontbijt). Na een heerlijk ontbijt 
rijdt u zuidwaarts naar het oude mijnstadje 
Zeehan en de gigantische Henty zandduinen. 
Hierna vervolgt u uw weg naar het mooie 
gerestaureerde vissersplaatsje Strahan, gelegen 
aan Macquarie Harbour en de ruige westkust 
van Tasmanië.  2 overnachtingen in Strahan 
Village.
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10-Daagse autotour van Melbourne naar Adelaide

Zuid-Australië staat garant voor 
een afwisselende reis met prachtige 
kustroutes met steile kliffen, in-
drukwekkende rotsformaties (zoals 
de Twelve Apostles aan de Great 
Ocean Road) en mooie stranden. U 
kunt heerlijk relaxen aan de verlaten 
stranden, eindeloze wandelingen 
maken en op zoek gaan naar het 
Australische ‘wildlife’. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: Melbourne – Mornington Peninsula, 
ca. 110 km. Nadat u uw huurauto bij het stads-
depot in Melbourne heeft opgehaald, rijdt u in 
zuidelijk richting naar Mornington Peninsula. 
Op dit schiereiland met wijngaarden, baaien 
en surfstranden kunt u kajakken, zwemmen 
met dolfijnen of een bijzondere excursie ma-
ken vanaf Point Nepean: zwemmen tussen de 
zeepaardjes. Overnachting in het Best Western 
One Four Nelson. 

Dag 2: Mornington Peninsula - Apollo Bay, 
ca. 155 km.  Per ferry vaart u in ca. 40 min. 
van  Sorrento naar Queenscliff. Vanaf Torquay 
kunt u genieten van de wereldberoemde Great 
Ocean Road, de bekendste en mooiste weg van 
Australië. Geniet van de ruige rotsformaties, 

Vertrekdata: dagelijks, behalve vrijdag en 
zaterdag

Prijs per persoon vanaf: 
Compact auto, CCAR: € 1.205,- 
(min. 2 pers.)  
Full size auto, FCAR: € 1.220,- 
(min. 2 pers.)  
4WD auto, EFAR: € 1.380,- 
(min. 2 pers.) 
 
Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 10 dagen Hertz huurauto met 
onbeperkt aantal km‘s, lokale belasting, max 
cover voertuigverzekering, genoemde ferry 
overtochten en uitgebreide routebeschrij-
vingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, 
persoonlijke uitgaven en entreegelden. 
 
Beste reistijd: september – april.

de sfeervolle vissersdorpjes, het wildleven in 
de nationale parken en ervaar zelf waarom 
deze kust een surfparadijs is. Het zal een on-
vergetelijke dag worden! Overnachting in het 
Captains at the Bay Hotel.  

Dag 3: Apollo Bay – Warrnambool, ca. 196 
km (ontbijt). Na het ontbijt vervolgt u de 
prachtige Great Ocean Road langs de kust 
naar Warrambool. Onderweg passeert u de 
600 m lange bruggen van de Otway Fly Tree 
Top Walk en kunt u genieten van de oeroude 
eucalyptusreuzen en metershoge varens van 
dit regenwoud. Een ander hoogtepunt van 
vandaag zijn de waanzinnige Twelve Apostles, 
65 meter hoge kalksteenrotsen in de oceaan. 
In het kleinschalige Warrnambool kunt u een 
bezoek brengen aan het Flagstaff Hill Mari-
time Museum en vindt u op het strand oude 
scheepswrakken. Overnachting in het Deep 
Blue Hotel. 

Dag 4: Warrnambool - Halls Gap, 
ca. 170 km. U vervolgt uw reis naar Halls Gap, 
de toegangspoort voor het Grampians Natio-
nal Park. Het park wordt met zijn spectaculaire 
rotsformaties gezien als één van de populairste 
attracties van Victoria. 2 overnachtingen in het 
Comfort Inn Country Plaza Hotel.

Dag 5: Halls Gap. Dag ter vrije besteding om 
het Grampians National Park te verkennen. U 
kunt mooie wandelingen of een rondrit maken 
om te genieten van de bizarre rotsformaties, 
tekeningen van Aboriginals en de rijke flora en 
fauna. Grote kans dat u vandaag kangoeroes 
en wallaby’s tegenkomt.

Dag 6: Halls Gap – Robe, ca. 350 km. U rijdt 
terug naar de kust via Hamilton naar Mt. 
Gambier, gelegen in een omgeving van grotten, 
vulkanische kraters en meren (o.a. het won-
derschone Blue Lake). Daarna vervolgt u de 
kust naar het kleine havenplaatsje Robe. Over-
nachting in Anns Place. 

Dag 7: Robe – Penneshaw (Kangaroo Island), 
ca. 400 km (ontbijt). Na het ontbijt rijdt u via 
het prachtige Coorong National Park, bekend 
om haar Aboriginal cultuur en wildleven, naar 
Cape Jervis. Per ferry gaat u naar Penneshaw 
op Kangaroo Island. Het eiland heeft een zeer 
afwisselende flora en fauna, ruige kliffen en 
mooie zandstranden. Overnachting in het 
Kangaroo Island Seafront Resort. 

Dag 8: Penneshaw - Flinders Chase (ontbijt), 
ca. 130 km. Dag ter vrije besteding om Kan-
garoo Island te gaan verkennen. U kunt een 
bezoek brengen aan Seal Bay, het thuis van 
een kolonie zeehonden, en het Flinders Chase 
National Park, één van de oudste en belang-
rijkste nationale parken van het land. 2 over-
nachtingen in het Kangaroo Island Wilderness 
Retreat.

Dag 9: Flinders Chase. Ook deze dag brengt 
u door op dit bijzondere eiland. Het grootste 
deel van het eiland bestaat uit het Flinders 
Chase National Park. Een fotostop bij Remar-
kable Rocks is zeer de moeite waard. Ook kunt 
u de zeehondenkolonie bij Admiral’s Arch 
bezoeken. 

Dag 10: Flinders Chase - Adelaide, ca. 250 
km. Vandaag rijdt u terug naar Penneshaw en 
gaat u per ferry naar Cape Jervis. Vervolgens 
gaat de reis naar Adelaide, waar u uw huurauto 
inlevert.
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Tijdens deze 14-daagse autotour van 
South Australia naar The Northern 
Territory maakt u o.a. kennis met de 
oneindige uitgestrektheid van The 
Outback, de Australische cultuur en 
het prachtige Kakadu National Park. 
Ervaar het echte Australië tijdens 
deze reis dwars door het hart van het 
continent!

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)  

Dag 1: Adelaide - Port Augusta, ca. 370 km. 
U haalt uw huurauto op bij het stadsdepot in 
Adelaide en rijdt via een mooie natuurroute 
naar het plaatsje Clare, bekend om de 
wijngaarden. Proef de heerlijk Australische 
wijnen, voordat u uw reis voortzet naar 
Port Augusta, gelegen aan de Spencer Gulf. 
Ten noorden van de stand ligt het nationaal 
park Flinders Ranges, één van de oudste 
landschappen ter wereld. Overnachting in het 
Majestic Oasis Apartments. 

Dag 2: Port Augusta - Coober Pedy, ca. 530 
km. Vandaag rijdt u via de Stuart Highway 
het binnenland van Australië binnen. Door 
de woestijn rijdt u naar het bijzondere 
mijnwerkersplaatsje Coober Pedy. Door 
de extreem hoge temperaturen leven veel 
bewoners hier in grotten onder de grond. 
Overnachting in het Comfort Inn Coober Pedy 
Experience. 

Dag 3: Coober Pedy – Marla, ca. 230 km. 
Wij raden u aan om in de ochtend Coober Pedy 
verder te verkennen. Coober Pedy heeft zelfs 
een ondergrondse kerk en een golfbaan zonder 
gras. Vervolgens gaat de reis verder naar Marla, 
een plaatsje niet ver van het kaarsrechte spoor 
van de beroemde trein The Ghan. Overnachting 
in het Travellers Rest Motel.

Dag 4: Marla - Ayers Rock, ca. 490 km. 
Vandaag rijdt u via Kulgera en Erldunda naar 
uw einddoel voor vandaag: de wereldberoemde 
Ayers Rock. 2 overnachtingen in het Outback 
Pioneer Hotel.

Dag 5: Ayers Rock / Olgas. Vandaag bent u 
in de gelegenheid om Ayers Rock, ook wel 
‘Uluru’ genoemd,  te bezoeken. Deze monoliet 
heeft een grote culturele betekenis voor de 
Aboriginals. De rots is maar liefst 340 meter 
hoog en wel 9 kilometer in omtrek. Geniet van 
de fascinerende kleuren bij zonsopgang of –
ondergang. Natuurlijk kunt u ook een bezoek 
aan de Olgas. Wat dacht u van een heerlijke 
picknick hier en vervolgens een wandeling 
door de Valley of the Winds. 

Dag 6: Ayers Rock - Kings Canyon, ca. 
320 km. U rijdt vandaag naar de meest 
spectaculaire kloof van Australië, de Kings 
Canyon. U kunt een wandeling maken en 
genieten van de mooie uitzichten op de diepe 
kloof. De canyon is onderdeel van het Watarrka 
N.P. Overnachting in het Kings Canyon Resort.

Dag 7: Kings Canyon - Alice Springs, 
(ontbijt) ca. 470 km. Vandaag gaat u naar 
Alice Springs. Maak een stop bij de Henbury 
Meteoriet Krater, die 4700 jaar geleden is 
ontstaan. Nabij Alice Springs kunt u Simpson’s 
Gap en Standley Chasm, 2 smalle kloven, 
bezoeken. 2 overnachtingen in het Aurora 
Alice Springs Hotel.

Dag 8: Alice Springs. Dag ter vrije besteding 
om Alice Springs te verkennen. Zo kunt u een 
bezoek brengen aan de Royal Flying Doctor 
Service. Maar ook het Aviation Museum, 
het Alice Springs Desert Park met haar 
woestijndieren en het Old Telegraph Station 
zijn de moeite waard. 

Dag 9: Alice Springs - Tennant Creek, 
ca. 530 km. U rijdt vandaag via Aileron en 
Barrow Creek naar Tennant Creek. Onderweg 
kunt een bezoek brengen aan de bijzondere 
Devils Marbles, gelegen ca. 100 km ten zuiden 
van Tennant Creek. De Devils Marbles bestaan 
uit honderden grote ronde keien. Overnachting 
in het Eldorado Motor Inn.

Dag 10: Tennant Creek – Katherine, 
ca. 660 km. Vandaag heeft u een lange reis naar 
Katherine. U rijden verder naar het noorden 
door het woestijngebied. Onderweg passeert u 
Daly Waters en Mataranka. 2 overnachtingen 
in het Ibis Styles Katherine Hotel. 

Dag 11: Katherine (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding. Een spectaculaire boottocht door de 
12 km bekende Katherine Gorge (ca. 4 uur) is 
absoluut een must! Geniet van de schitterende 
landschappen en grotten. Verder kunt u een 
verfrissende duik in het water nemen bij Edith 
Falls. 

Dag 12: Katherine - Kakadu N.P. (ontbijt), 
ca. 300 km. U rijdt vandaag via het mijnstadje 
Pine Creek naar het Kakadu National Park.  
2 overnachtingen in het Aurora Kakadu Hotel.

Dag 13: Kakadu N.P.. Dag ter vrije besteding. 
Een boottocht op Yellow Waters is zeer aan 
te raden. Geniet van de vele vogelsoorten en 
de krokodillen. Ook de rotsschilderingen van 
Aboriginals bij Ubirr Rock en Nourlangie Rock 
zijn zeker een bezoek waard. Met een 4WD is 
een bezoek aan de spectaculaire watervallen 
Jim Jim en Twin Falls mogelijk.

Dag 14: Kakadu N.P. – Darwin, ca. 245 km. 
U kunt nog een bezoek brengen aan het Bowali 
Visitors Centre, alvorens u naar Darwin rijdt, 
de hoofdstad van Northern Territory.

14-Daagse autotour van Adelaide naar Darwin

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf: 
Compact auto, CCAR: € 1.522,- 
(min. 2 pers.)  
4WD auto, EFAR: € 1.911,- 
(min. 2 pers.) 

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 14 dagen Hertz huurauto met 
onbeperkt aantal km‘s, lokale belasting, 
max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, one 
way kosten huurauto (AUD 1.100, ter plaatse 
betalen), persoonlijke uitgaven en 
entreegelden. 

Beste reistijd: mei - oktober

Andere type auto’s op aanvraag.
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11-daagse autotour van Adelaide 
naar Perth  “The Nullarbor route”
Deze reis gaat door de enorme 
Nullarbor Plain van Adelaide naar 
Perth, één van ‘s werelds beroemdste 
routes. De Nullarbor Plain is een 
gebied van ruim 200.000 km² in 
het zuidoosten van West-Australia. 
Het woord Nullarbor is afgeleid van 
het Latijnse nullus (niets) en arbor 
(boom). De Aboriginals noemen 
dit gebied: Oondiri (waterloos). 
Langs de Eyre Highway, die dwars 
door de Nullarbor Plain loopt, 
vindt u diverse hoogtepunten, 
zoals de Southern Right Walvissen 
(juni-oktober), prachtige eindeloze 
stranden, zoutmeren en de Grote 
Australische Bocht.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1:  Adelaide - Clare Valley,  ca. 135 km. 
U rijdt van Adelaide naar de veelgeprezen 
Clare Valley wijnstreek. U zult onderweg 
genieten van glooiende heuvels en steeds 
veranderende landschappen, die deze streek 
rijk is. Overnachting in de Clare Country 
Club.

Dag 2: Clare Valley - Flinders Ranges, 
ca. 300 km. Uw bestemming vandaag is 
de Flinders Ranges, een schitterend 
natuurgebied. Reizen door de Outback is een 
ware ontdekkingsreis. U ziet wilde dieren, 
zandduinen, zoutmeren, nationale parken en 
maanachtig landschap. Maak een stop bij de 
Alligator of Warren Gorge. Overnachting in 
het Wilpena Pound Motel. 

Dag 3: Flinder Ranges - Port Augusta, 
ca. 150 km (ontbijt). Geniet in de ochtend 
van de prachtige  Flinders Ranges, voordat u  
naar Port Augusta aan de Spencer Gulf rijdt. 
U kunt een bezoek brengen aan de Wadlata 
Outback en de 80 hectare Arid Land Botanic 
Garden, waar u veel te weten komt over de 
planten, vogels en dieren die leven in de 
Outback. Overnachting in de Majestic Oasis 
Apartments.

Dag 4: Port Augusta - Streaky Bay, ca. 395 km. 
Volgende stop is Streaky Bay. Dit plaatsje 
ligt aan de westkust van het Eyre Peninsula. 
Streaky Bay heeft ongerepte en eindeloze 
zandstranden en is met meer dan 360 km 
kustlijn aan de Australische Bocht, een 
charmante uitvalsbasis om de kust of het 
achterland te verkennen. Overnachting in 
Streaky Bay Motel.

Dag 5: Streaky Bay - Eucla, ca. 600 km. 
U passeert vandaag de grens tussen Zuid- en 
West-Australië en u rijdt naar Eucla. Eucla 
werd opgericht in 1877 als een station voor 
de Overland Telegraph. Overnachting in het 
Eucla Amber Motor Hotel.

11-Daagse autotour van Adelaide naar Perth  “The Nullarbor route”

Dag 6: Eucla - Cocklebiddy,  ca. 275 km. 
Steden kunnen niet veel kleiner zijn dan dit 
stadje. Cocklebiddy ligt aan de zuidelijke 
rand van het landbouwgebied van West-
Australia. U ziet enorme schapenboerderijen, 
vaak vele malen groter dan de boerderijen in 
Europa. Vandaag kunt u een bezoek brengen 
aan de Cocklebiddy Grotten en het Eye 
Bird Observatory. Tussen juni en oktober 
kunt u langs de kust walvissen observeren. 
Overnachting in het Cocklebiddy Wedgetail 
Inn. 

Dag 7: Cocklebiddy - Esperance,  ca. 640 km. 
De regio Esperance heeft een lange maritieme 
geschiedenis. De Nederlander Pieter van 
Nuyts bezocht dit gebied al in 1627. Het stadje 
heeft met de opkomst en de ondergang van 
de goudvelden zijn ups & downs gekend. Nu 
is het bekend vanwege de schitterende witte 
stranden en de Myriad eilanden voor de kust. 
Geniet van de zonnende zeeleeuwen en de vele 
vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame 
soorten. 2 overnachtingen in het Hospitality 
Inn Esperance. 

Dag 8: Esperance. Dag ter vrije besteding 
om Esperance en omgeving te verkennen. 
Een rit langs de kust leidt naar de Pink Lake, 
een zoutmeer dat, zoals de naam al zegt, echt 
rooskleurig is.

Dag 9: Esperance – Albany,  ca. 485 km. 
Albany is een bloeiende multiculturele stad 
met vele bezienswaardigheden. Het gebied 
heeft één van de meest spectaculaire kustlijnen 
ter wereld en wordt omgeven door prachtige 
landschappen en ongerepte witte stranden. 
Overnachting in het Comfort Inn Albany.

Dag 10: Albany - Margaret River, ca. 380 
km. De regio van de Margaret Rivier is een 
geweldige mix van het goede leven en de 
prachtige natuur, gelegen op slechts 3,5 uur 
van Perth. Premium wijnen, bierbrouwerijen, 
exquise kaasproducten, jam en 
specerijproducenten, een rivierkreeftboerderij, 
olijfboomgaarden en zelfs een chocolade 
en fudge fabriek vindt u in deze omgeving. 
Overnachting in het Grange on Farrelly.

Dag 11: Margaret River - Perth,  ca. 280 km. 
Geniet nog zolang mogelijk van de prachtige 
Margaret Rivier regio, voordat u naar Perth 
rijdt. Perth is met zijn mooie stranden, sport, 
cultuur en relaxte atmosfeer een heerlijke stad 
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Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf: € 1.047,-  
(min. 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 11 dagen Hertz huurauto categorie 
H met onbeperkt aantal km‘s, lokale belasting, 
max cover voertuigverzekering en uitgebreide 
routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, one 
way kosten huurauto AUD 1.100, persoonlijke 
uitgaven en entreegelden. 

om nog een paar dagen te blijven. Uw tour eindigt in 
Perth, waar u de auto inlevert. Wilt u langer in Perth 
blijven, dan regelen wij graag het verblijf voor u.
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Deze reis neemt u mee door het 
zuidwesten van Australië. Slechts 
een klein deel op de kaart van dit 
immense land, maar dit is een 
gebied waar zoveel te zien is. Perth 
is een prachtige schone en ruime 
stad met een relaxte atmosfeer. 
Tijdens deze reis kunt u genieten 
van de spectaculaire kusten, 
beroemde wijnlanden en prachtige 
landschappen. Het is zeer aan te 
raden om voor of na uw reis enkele 
nachten in Perth bij te boeken. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 
 
Dag 1: Perth – Hyden, ca. 340 km. Vandaag 
haalt u uw huurauto op bij het stadsdepot. 
Via het plaatsje York rijdt u naar Hyden. 
Deze omgeving staat ook wel bekend als de 
graanschuur van Australië. Hyden is bekend 
vanwege de Wave Rock, een spectaculaire 
rotsformatie in de vorm van een enorme 
golf. In het Stargate Observatorium kunt 
u via speciale telescopen de waanzinnige 
sterrenhemel observeren. Overnachting in het 
Wave Rock Hotel.

Dag 2: Hyden – Kalgoorlie, ca. 540 km. 
U vervolgt uw reis via prachtige bosgebieden 
naar Kalgoorlie, het centrum van de 
goudstreek met nog veel historische gebouwen. 
2 overnachtingen in het Quality Inn Railway 
Hotel. 

Dag 3: Kalgoorlie. U bent vandaag in de 
gelegenheid om een bezoek te brengen aan 
een oude mijn en het historisch museum. Een 
bezoek aan de super pit is zeker een must. Dit 
is een 500 m. diepe, 1,6 km brede en 3,6 km 
lange mijn.

Dag 4: Kalgoorlie – Esperance, ca. 390 km. 
De reis gaat vandaag naar het prachtige 
Esperance, bekend om haar prachtige 
natuurschoon. U zult versteld staan van de 
ruige kustlijn, prachtige uitgestrekte witte 
stranden en indrukwekkende natuurparken. 
2 overnachtingen in het Comfort Inn Bay of 
Isles Hotel. 

Dag 5: Esperance. Dag ter vrije besteding. Een 
bezoek aan het nabijgelegen Cape Le Grand 
N.P. is zeer de moeite waard. Geniet in dit park 
van de unieke flora en fauna met buideldieren, 
kleine grijze kangoeroes, possums en zeldzame 
blauwe orchideeën. Verken verder de prachtige 
kust of breng een bezoek aan het interessante 
Aboriginal Art Museum of het zoutmeer Pink 
Lake. 

Dag 6: Esperance – Albany, ca. 480 km. 
Via een mooie kustroute vervolgt u uw reis 
langs het Fitzgerald River N.P. (één van de 
grootste en botanisch belangrijkste parken van 
Australië)  naar Albany. Deze oudste Europese 
nederzetting in West-Australië wordt vaak 
gezien als één van de mooiste plaatsen in 

13-Daagse autotour door Zuidwest Australië van Perth naar Perth 

Australië. 2 overnachtingen in het Claerence 
on Melville.

Dag 7: Albany. Dag ter vrije besteding. 
U kunt genieten van de bloemenpracht in 
het Stirling Ranges N.P, een boottocht maken 
om walvissen te spotten (juni-september) en 
een bezoek brengen aan het museum Whale 
World.

Dag 8: Albany - Walpole, ca. 120 km. 
U rijdt vandaag via het kunstenaarsplaatsje 
Denmark, met haar fantastische surfstranden
en door een prachtig landschap naar Walpole. 
U kunt een bezoek brengen aan Williams 
Bay N.P. Geniet van de mooie stranden en 
bijzondere ‘olifantenrotsen’. Overnachting in 
het Tree Top Walk Motel.

Dag 9: Walpole – Pemberton, ca. 120 km. 
’s Morgens kunt u in het Walpole Nornalup 
N.P. een ‘Valley of Giants Tree Tops’ wandeling 
maken en genieten van de reusachtige 
karribomen. Vervolgens rijdt u door het 
Shannon N.P. naar Pemberton. Overnachting 
in het Karri Valley Resort.

Dag 10: Pemberton - Margaret River, ca. 
190 km. Wij raden u aan om nabij Pemberton 
een bezoek te brengen aan de spectaculairste 
boom in de omgeving: de Gloucester Tree. 
U kunt deze reuze karriboom beklimmen 
en genieten van het mooie uitzicht vanaf de 
hoogste brandwachtpost in een boomtop. Via 
Caves Road vervolgt u uw reis. Bij Augusta 
vindt u indrukwekkende kalksteengrotten, o.a. 
de mooie Jewel Cave. 3 overnachtingen in het 
Darby Park Serviced  Residences. 

Dag 11 & 12: Margaret River. Dagen ter vrije 
besteding. In deze geweldige omgeving vindt 
u o.a. uitstekende wijngaarden, geweldige 
surfstranden, karribossen en indrukwekkende 
grotten. Een bezoek aan een wijnboerderij 
om de heerlijk wijnen te proeven, is zeker 
een aanrader. Maar ook een bezoek aan Cape 
Leeuwin en het Cape Naturaliste Park zijn de 
moeite waard. 

Dag 13: Margaret River – Perth, ca. 280 km. 
Op de laatste dag van deze schitterende reis 
kunt u via de Cape Naturaliste Road naar de 
historische vuurtoren rijden om te genieten 
van het mooie uitzicht. Als u geluk heeft kunt 

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf: 
Compact auto, CCAR: € 1.237,- 
(min. 2 pers.)   
Full size auto, FCAR: € 1.270,- 
(min. 2 pers.) 
4WD auto, EFAR: € 1.480,- 
(min. 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen, 13 dagen Hertz 
huurauto met onbeperkt aantal km‘s, lokale 
belasting, max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, maaltijden, drankjes, 
brandstof voor de huurauto, persoonlijke 
uitgaven en entreegelden. 

Beste reistijd: maart-april & september-
december.

u walvissen observeren (in het winterseizoen). 
Zeer bijzonder is het zwemmen met dolfijnen 
in het plaatsje Bunburry. Maak ook zeker een 
stop in de gezellige havenstad Fremantle met 
de vele cafés en winkeltjes in ‘Cappuccino 
Strip’, het Maritime Museum en  het Fremantle 
Arts Centre. Hierna rijdt u terug naar Perth, 
waar u uw huurauto weer inlevert.

om nog een paar dagen te blijven. Uw tour eindigt in 
Perth, waar u de auto inlevert. Wilt u langer in Perth 
blijven, dan regelen wij graag het verblijf voor u.
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Een fantastische autotour per 
4WD door het westelijk deel van 
Australië. Dit deel van Australië 
wordt terecht steeds populairder, 
want dit gebied wordt nog niet 
overspoeld met toeristen, heeft 
geweldige natuurparken, biedt 
prachtige stranden waar u uitstekend 
kunt snorkelen, duiken en als u geluk 
heeft walvissen en dolfijnen kunt 
zien en brengt u naar de afgelegen 
plaatsjes in de Outback.  Deze reis 
door ‘The Other Side’ van Australië 
zal ongetwijfeld een diepe indruk op 
u maken!

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Perth – Cervantes, ca. 240 km.  
Vandaag haalt u uw huurauto op bij het 
stadsdepot en rijdt u via de Brand Highway 
naar Cervantes bij het Nambung National Park. 
’s Middags kunt u een bezoek brengen aan de 
Pinnacles, merkwaardig gevormde rotsen in de 
uitgestrekte woestijn. Vooral bij zonsopgang 
en zonsondergang zorgen de Pinnacles door 
de fantastische kleurschakeringen voor 
uitstekende fotomomenten. Overnachting in 
het Cervantes Pinnacles Motel.  

Dag 2: Cervantes - Kalbarri, ca. 380 km 
(ontbijt). Na het ontbijt gaat u via de kust 
verder naar het  Kalbarri National Park. Van 
augustus tot november kunt u onderweg 
genieten van de bloemenpracht in dit gebied. 2 
overnachtingen in het Kalbarri Edge Resort.

Dag 3: Kalbarri N.P. Dag ter vrije besteding 
om het prachtige Kalbarri National Park 
te verkennen. Langs de kust vindt u mooie 
stranden en dankzij de hoge golven is het 
surfen hier zeer populair. Als u geluk heeft kunt 
u voor de kust walvissen waarnemen. Dwars 
door het Kalbarri National Park loopt de 
Murchison River met zijn spectaculaire kloof 
en prachtige rotsformaties. 

Dag 4: Kalbarri - Monkey Mia, ca. 400 km. 
Breng ’s morgens een bezoek aan Shell Beach, 
een strand dat bestaat uit miljoenen kleine 
witte schelpen. Vervolg daarna uw reis naar 
Monkey Mia, gelegen in het Shark Bay Marine 
Park. De belangrijkste attractie hier zijn de 
dolfijnen, die u hier vanaf het strand kunt 
bewonderen. 2 overnachtingen in het Monkey 
Mia Dolphin Resort.

Dag 5: Ter vrije besteding in Monkey Mia.

Dag 6: Monkey Mia - Carnarvon, ca. 350 km. 
Begin deze dag met een spectaculair bezoek 
aan het strand. Bijna iedere ochtend komen 
de dolfijnen naar het strand bij Monkey 
Mia, waar ze onder toezicht worden gevoed. 
Een onvergetelijke ervaring! Daarna gaat de 
reis naar Carnarvon. Overnachting in het 
Hospitality Inn Hotel.

25-Daagse autotour van Perth naar Darwin per 4WD 

Dag 7: Carnarvon - Coral Bay ca. 360 km. 
Vandaag gaat de reis verder noordwaarts 
richting Coral Bay, de toegangspoort naar het 
prachtige koraal van Ningaloo Reef. Geniet 
van de grote variatie en verscheidenheid aan 
kleuren. Aan de kust kunt u genieten van 
duiken en snorkelen. 2 overnachtingen in het 
Bayview Coral Bay.

Dag 8: Coral Bay. Dag ter vrije besteding 
om Coral Bay te verkennen! Voor de kust 
ligt het 260 km lange koraalrif van Ningaloo 
Reef.  Ningaloo is het meest bekend om 
de walvishaaien, waar u in de periode van 
maart tot en met mei, met een beetje geluk 
mee kunt zwemmen. Van juli tot november 
kunt u hier ook bultrugwalvissen spotten. 

U kunt vandaag gaan snorkelen, duiken, 
een glasbodemboottocht maken of een 
onvergetelijke rondvlucht boven het rif 
maken. Misschien ziet u vandaag ook wel de 
mantarays. 

Dag 9: Coral Bay - Karijini N.P, 
ca. 520 km. De reis gaat vandaag met uw 
comfortabele 4WD via een mooie route door 
het meest dunbevolkte deel van het westen, 
via het afgelegen Nanaturra Roadhouse naar 
de mijnstad Tom Price in de Pilbara regio. 
Uw eindbestemming vandaag is het Karijini 
National Park met spectaculaire rotsformaties, 
diepe ravijnen en prachtige watervallen. 2 
overnachtingen in het Karijini Eco Retreat.
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Dag 10: Karijini N.P. (ontbijt). 
Dag ter vrije besteding in het Karijini 
National Park. Het park leent zich uitstekend 
voor mooie wandelingen, gevolgd door een 
verfrissende duik in een waterpoel. Breng een 
bezoek aan de Weano en Hancock Gorge en 
daal af in de Dales Gorge en bezoek Circular 
Pool. Geniet van het adembenemende uitzicht 
4 kloven vanaf Oxers Lookout. Vooral bij 
zonsopgang en zonsondergang zorgen de 
kleurschakeringen voor een spectaculair 
schouwspel.

Dag 11: Karijini - Port Hedland, ca. 520 km 
(ontbijt). Na een heerlijk ontbijt rijdt u via de 
Great Northern Highway naar Port Hedland,  
een belangrijke ijzerertsstad. Port Hedland is 
gebouwd op een eiland en met het vasteland 
verbonden door drie lange dammen. In de 
omgeving kunt u de Aboriginal rotstekeningen 
gaan bezichtigen. Overnachting in het Ibis 
Styles Hotel. 

Dag 12: Port Hedland – Broome, 
ca. 620 km (ontbijt). Vandaag vroeg op pad.  
U rijdt over de Great Northern Highway, die 
parallel loopt aan de Indische Oceaan en de 
Great Sandy Desert aan de andere kant. De 
bestemming voor vandaag is Broome, met zijn 
prachtige natuur, indrukwekkende stranden 
en mooie baaien. Broome ligt  halverwege 
Perth en Darwin en is vooral bekend geworden 
door haar parelindustrie. U komt langs de 
goudgele duinen van Eighty Mile Beach. 3 
overnachtingen in het Mercure Broome.

Dag 13: Broome. Dag ter vrije besteding 
om deze aangename plaats en omgeving te 
verkennen. Breng een bezoek aan de prachtige 
uitgestrekte zandstranden, o.a. het beroemde 
Cable Beach (waar u een kamelenrit over 
het strand kunt maken), ga heerlijk relaxen, 
zwemmen, bezoek het Pearl Lugger Museum of 
maak een mooie rondvlucht over Cape Leveque 
en Buccaneer Archipelago. 

Dag 14: Broome - Bell Gorge, ca. 440 km 
(diner). Vandaag vroeg op voor een lange 
rit naar de Kimberleys. In Derby begint de 
beroemde Gibb River Road. 2 overnachtingen 
in Bell Gorge Wildrness Camp (Standaard Tent 
met privé faciliteiten).
Dag 15: Bell Gorge Wilderness Camp (ontbijt 
en diner). Dag ter vrije besteding. De Lodge 
is prachtig gelegen nabij de Gibb River Road. 
Het grondgebied is van de Imintji Aboriginal 

community. U heeft hiervandaan een prachtig 
uitzicht over de King Leopold hellingen, 
vooral bij zonsop- en ondergang. Het kamp 
biedt gemakkelijke toegang tot de Bell Gorge, 
Windjana, Galvans en Barnett River Gorges en 
Tunnel Creek. Het is de perfecte uitvalsbasis 
voor het verkennen van de westelijke 
Kimberley.

Dag 16: Bell Gorge - Mt Elizabeth Station, ca. 
145 km (ontbijt en diner). U vervolgt uw weg 
langs de Gibb River Road. Mt. Elizabeth Station 
ligt in het hart van de Kimberleys en is een 
werkend Cattle Station. In de omgeving kunt 
u prachtige gorges ontdekken, pittige hikes 
maken, zwemmen, vissen en onder begeleiding 
van een Aboriginal gids rotsschilderingen 
bekijken.

Dag 17: Mt Elizabeth Station - Home Valley, 
ca. 400 km (ontbijt). Het laatste gedeelte van 
de Gibb River Road. Home Valley Staion is 
ook een werkend Cattle Station en is eigendom 
van de Inheemse Land Corporation. Het biedt 
een programma voor Aboriginal studenten 
en stagiairs met praktische vaardigheden 
zoals hekwerken, lassen of betonwerken en 
veedrijven. Overnachting in Homestead Home 
Valley.

Dag 18: Home Valley Station - Purnululu 
N.P., ca. 365 km (ontbijt en diner). De reis 
gaat Bungle Bungles Wilderness Camp, een 
tentenkamp gelegen nabij Bellburn Creek. Het 
ligt in het hart van de beroemde Purnululu 
(Bungle Bungle). 2 overnachtingen in een tent 
met privéfaciliteiten.

Dag 19: Purnululu National Park (ontbijt 
en diner). Dag ter vrije besteding. Purnululu 
(of Bungle Bungles) is beroemd vanwege de 
300 meter hoge kwarts zandsteenformaties. 
Het beroemdste deel van het park is de Bungle 
Bungle Range: een groep van driehonderd 
meter hoge rotsen in de vorm van bijenkorven 
met oranje-zwarte strepen. Deze kun je 
niet beklimmen aangezien het zandsteen 
nogal broos is. Dit park is zo uniek dat het 
tegenwoordig op de Werelderfgoedlijst is te 
vinden.

Dag 20: Purnululu N.P. - Kununurra, ca. 
365 km (ontbijt). Een rit naar het noorden. 
Onderweg kunt u even voorbij Warmun 

(Turkey Creek) de afslag nemen voor een 
bezoek aan de grootste diamantmijn ter wereld: 
de Argyle Diamond Mine. Overnachting in 
Kununurra Lakeside Resort.

Dag 21: Kununurra - Katherine, ca. 510 km 
(ontbijt en diner). U rijdt verder naar het 
noorden en steekt de grens over tussen Western 
Australia en Northern Territory. Vandaag 
is uw eindbestemming de Katherine Gorge, 
onderdeel van het gigantische Nitmiluk 
National Park en heeft steile klifwanden van 
wel 100 meter hoog. Aan het eind van de dag 
gaat u de rivier op voor een bijzondere Sunset 
Dinner Cruise. 2 overnachtingen in Nitmiluk 
Chalets.

Dag 22: Katherine. Dag ter vrije besteding. 
Een spectaculaire boottocht door de 12 
km bekende Katherine Gorge (ca 4 uur) is 
absoluut een must! Geniet van de schitterende 
landschappen en grotten. Ontdek de culturele 
betekenis van deze oude waterweg voor de 
traditionele landeigenaren en misschien ziet 
u wel krokodillen. Maar ook een wandeling of 
kanotocht behoort tot de mogelijkheden.

Dag 23: Katherine - Cooinda/Kakadu, 
ca. 256 km. Vandaag kunt u nog een 
verfrissende duik in het water nemen bij Edith 
Falls. Hierna rijdt u via Pine Creek naar het 
beroemde Kakadu National Park. Later in 
de middag heeft u een boottocht op Yellow 
Waters. Een aanrader! U vindt hier prachtige 
vogels zoals zeearenden, brolgas en met een 
beetje geluk, fascinerende zeldzame ijsvogels. 
U kunt hier ook de gevreesde krokodillen zien. 
Overnachting in Kakadu Lodge Cooinda.

Dag 24: Cooinda - Jabiru, ca. 94 km. Vandaag 
rijdt u naar noordelijk gedeelte van het Kakadu 
National Park. De rotsschilderingen van 
Aboriginals bij Ubirr Rock en Nourlangie Rock 
zijn zeker een bezoek waard. Klim naar de top 
van deze rots voor een spectaculair uitzicht 
in het schemerlicht. Overnachting in Aurora 
Kakadu.

Dag 25: Kakadu - Darwin, ca. 210 km. 
U verlaat Kakadu National Park en rijdt terug 
naar Darwin. Hier levert u aan het eind van de 
dag weer uw huurauto in.

Vertrekdata: dagelijks 

Prijs per persoon vanaf: € 4.125,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: genoemde overnachtingen, 
genoemde maaltijden, 25 dagen Hertz 4WD 
(EFAR) met onbeperkt aantal km’s, lokale 
belasting, max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 
Sunset dinner Cruise in St. Katherine.
Yellow Watercruise in Kakadu. 

Exclusief: vluchten, maaltijden, drankjes, 
brandstof voor de huurauto, one way kosten 
huurauto AUD 1.650 (ter plaatse betalen), 
persoonlijke uitgaven en entreegelden. 

Beste reistijd: juni-september.
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Deze avontuurlijke autotour 
per 4WD neemt u mee naar het 
ongerepte noorden van Australië, 
van het  Cairns naar Darwin. 
Verken het authentieke noorden 
van Australië, een ideale reis voor 
de ervaren Australië reiziger. De 
route is ook voor de minder ervaren 
chauffeurs prima te berijden. Het 
is zeer aan te bevelen om extra 
overnachtingen in Cairns en Darwin 
bij te boeken. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden

Dag 1: Cairns – Undara. U haalt vandaag 
uw huurauto (4WD) op bij het stadsdepot 
van Cairns. Hier begint uw prachtige reis 
door het noorden van Australië. U rijdt over 
de Gillies Range Highway  langs Curtain Fig 
Tree en door de Atherton  Tablelands naar 
Undara. U kunt een bezoek brengen aan 
Herberton en Millstream Falls, voordat u 
gaat genieten van een fantastische avond in 
de Outback. Bij Undara vind u het grootste 
lavagrottensysteem ter wereld. De grotten zijn 
bijna 200.000 jaar geleden gevormd na een 
enorme vulkaanuitbarsting. Overnachting 
in de Undara Lava Lodge (in een rustieke 
treinwagon). 

Dag 2: Undara - Cobbold Gorge (diner). 
U kunt vandaag een 2-uur durende begeleide 
tour maken door het grottensysteem 
(optioneel). Hierna rijdt u door de Outback 
en via Georgetown naar  Cobbold Gorge. U 
verblijft de komende 2 dagen op een typische 
Queensland werkende Cattle Station. 2 
overnachtingen in Cobbold Gorge Camp.  

Dag 3: Cobbold Gorge (ontbijt/diner). 
Dag ter vrije besteding om de bizarre 
rotsformaties, nauwe kloven en vele andere 
spectaculaire bezienswaardigheden van deze 
eeuwenoude Cobbold Gorge te verkennen. U 
kunt een optionele boottocht door Cobbold 
Gorge maken en kennismaken met de oertijd 
van Australië. 

Dag 4: Cobbold Gorge - Normanton 
(ontbijt). Na een heerlijk ontbijt  rijdt u 
verder via Croydon naar Lake Belmore. Neem 
zwemkleding mee voor een verfrissende duik 
in het meer. U kunt in Normanton de stad 
verkennen. Overnachting in het Gulfland 
Motel, een typisch Australisch motel. 

Dag 5: Normanton - Adels Grove (diner).

U reist verder naar de Leichhardt River Falls, 
deze watervallen hebben in de droge tijd 
bijna geen water. U vervolgt uw avontuurlijke 
weg naar het Lawn Hill National Park. 2 
overnachtingen in het Adels Grove River Tents 
(safari camp of cabins met gemeenschappelijke 
faciliteiten).

Dag 6: Lawn Hill N.P. (ontbijt/diner). 
Vandaag bent u in de gelegenheid om dit 
mooie nationale park te verkennen. U kunt 

11-Daagse 4WD autotour van Cairns naar Darwin 

een wandeling maken naar de rand van het 
ravijn. Of maak een kanotocht door de kloof 
(optioneel). Het Lawn Hill National Park 
behoort tot één van de mooiste nationale 
parken van de noordelijke regio.

Dag 7: Adels Grove – Borroloola (ontbijt). 
Na het ontbijt gaat u bij Hells Gate de grens 
over tussen Queensland en Northern Territory. 
In Borroloola kunt u een bezoek brengen aan 
het voormalige politiebureau, dat nu dienst 
doet als een museum. Overnachting in het 
Savannah Way Motel.

Dag 8: Borroloola – Mataranka. Vandaag 
rijdt u via Cape Crawford naar Daly Waters. 
Hier kunt u van een drankje genieten in de 
meest interessante en unieke Australische pub. 
Aan te raden is om een bezoek te brengen aan 
de Stuart Tree en de Daly Waters Aerodrome. 
U rijdt verder langs de vele termietenheuvels 
naar Mataranka.  Overnachting in Mataranka 
Homestead. 

Dag 9: Mataranka – Katherine. Vanmorgen 
kunt u een bezoek brengen aan de beroemde 
warme thermale bronnen van Mataranka, 
gelegen in een prachtige tuin. In de 
palmbomen leven vele vleermuizen. Geniet 
van een heerlijk relaxed bad. U rijdt verder 
richting Katherine. Ongeveer 30 kilometer 
voor  Katherine vindt u de interessante Cutta 
Cutta Grotten. Overnachting in de Nitmiluk 
Chalets. 

Dag 10: Katherine – Kakadu N.P. Katherine 
is bekend om de Gorge, die uit meerdere 
kloven bestaat. Een absolute aanrader is een 
indrukwekkende boottocht  (ongeveer 2 uur) 
door de kloof. Geniet van de steile wanden 
en de Aborginal rotstekeningen. Vervolgens 
kunt u een verfrissende duik nemen bij Edith 
Falls. Via Pine Creek en over de Kakadu 
Highway gaat u naar het Kakadu National 
Park. ’s Middags kunt u bij Nourlangie Rock de 
oude Aboriginal rotstekeningen bewonderen. 
Overnachting in de Kakadu Lodge Cooinda. 
Eventueel kunt u tegen een toeslag een 
extra nacht in deze prachtige omgeving 
doorbrengen.

Dag 11: Kakadu N.P. – Darwin. Een bezoek 
aan het Kakudu National Park is niet compleet 
zonder een boottocht over de Yellow Waters 
gemaakt te hebben. Geniet van de prachtige 

kleurrijke flora en fauna. Bezoek  Ubirr 
Rock, uniek vanwege de oude Aboriginal 
rotstekeningen en het fraaie uitzicht over 
Arnhemland.  U rijdt langs  de “Window of the 
Wetlands” naar Darwin. U levert uw huurauto 
in bij het depot in Darwin.

 
 

Vertrekdata: dagelijks (mei-oktober) 

Prijs per persoon vanaf: € 1.555,- (bij 2 pers.).  

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden (in verlaten gebieden zijn de 
verblijven soms heel eenvoudig uitgerust), 
11 dagen 4WD huurauto van Hertz (Toyota 
Landcruiser Prado of gelijkwaardig) met 
onbeperkt aantal kilometers, lokale belasting 
en max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen (routes van 
wandelpaden, infopakket met afstanden in een 
roadbook, informatie over de gebieden en hun 
inwoners).

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, entreegelden, excursies, eventueel 
GPS-systeem, one way kosten huurauto 
(AUD 1.100, ter plaatse te betalen), brandstof 
huurauto en persoonlijke uitgaven. 

Extra info: door de weersomstandigheden 
wordt deze reis slechts aangeboden tussen 
begin mei en eind oktober.  

Omdat u door afgelegen gebieden reist, is het 
aan te raden om een satelliettelefoon mee te 
nemen om bij noodgevallen bereikbaarheid 
te hebben (kosten ca. € 241 en borg van AUD 
100).

Voor het rijden van bepaalde wegen geldt er 
geen verzekeringsdekking voor de huurauto. 
Vraag naar de exacte voorwaarden.
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Tijdens deze 8-daagse reis ontdekt u 
het pure Queensland met een 4WD. 
U bezoekt typisch Australische 
plaatsen en gebieden als Undara, 
Cooktown,  Chillagoe en de Ather-
ton Tablelands. Geniet van deze 
onvergetelijke reis door het noorden 
van Australië en verblijf in unieke 
onderkomens!

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: Cairns - Mission Beach, ca. 180 km. 
U haalt uw 4WD  op bij het stadsdepot in 
Cairns. Het reisdoel van vandaag is Mission 
Beach. De reis gaat langs de suikerrietvelden 
en bananenplantages, waar dit gebied bekend 
om staat. U heeft voldoende tijd om onderweg  
een aantal stops en wandelingen te maken. U 
overnacht in een fantastisch resort. U kunt 
uw reis verlengen met een extra nacht hier 
om een dag te gaan raften op de Tully Rivier. 
Overnachting in het Castaways on the Beach 
Resort.  

Dag 2: Mission Beach – Atherton Table-
lands, ca. 230 km (ontbijt). U verlaat vandaag 
de kust en gaat bij Innisfail de binnenlanden 
in richting Atherton Tablelands. Maak in het 
Wooroonooran National Park een wandeling 
door het prachtige regenwoud. Hierna rijdt u 
verder naar de machtige Millaa Millaa Falls en 
het Mt. Hypipamee National Park (een groot 
kratermeer), voordat u in Malanda arriveert. 
Overnachting in het buitengewoon mooie 
Rose Gums Wilderness Retreat.

Dag 3: Atherton Tablelands – Undara, ca. 
210 km (ontbijt). Na het verrukkelijke ontbijt 
op uw veranda, rijdt u via Atherton, Herber-
ton en Mount Garnet naar het plaatsje Unda-
ra. Hier kunt u genieten van de ware Outback 
sfeer! U overnacht in een rustieke treinwagon. 
Men biedt hier een interessant avondprogram-
ma aan (seizoensafhankelijk). Overnachting in 
de Undara Lava Lodge. 

Dag 4: Undara – Chillagoe, ca. 220 km. 
’s Morgens kunt u gaan genieten van een 
overheerlijk ‘Stockman’s ontbijt’ in de bush 
(optioneel). Vervolgens kunt u een excursie 
maken door het grootste lavagrottensysteem 
ter wereld (optioneel). Daarna gaat de reis via 
een prachtige Outback route naar Chillagoe. 
Overnachting in de Chillagoe Cottages.

Dag 5: Chillagoe - Mareeba Wetlands, ca. 
150 km (diner). Vandaag brengt u een bezoek 
aan de unieke druipsteengrotten van Chillagoe 
(inclusief). Daarna maakt u een schitterende 
tocht door het berglandschap en arriveert u in 
de namiddag in Mareeba Wetlands. Genieten 
van de schitterende en afwisselende natuur 
van de Wetlands. Overnachting in de Mareeba 
Farmstay. 

Dag 6: Mareeba Wetlands – Cooktown, ca. 
410 km (ontbijt).  Na het ontbijt rijdt u rich-
ting de Far North. U kunt een stop maken bij 
één van de vele koffieplantage en de heerlijke 

8-Daagse 4WD autotour door Tropisch Queensland  

lokale koffie proeven. U rijdt naar het noorde-
lijk gelegen Laura, waar u een wandeling kunt 
maken naar Split Rock. Hier kunt u de be-
roemde Aboriginal rotsschilderingen bezich-
tigen. Vervolgens rijdt u naar het historische 
Cooktown. Overnachting in het  Sovereign 
Resort. 

Dag 7: Cooktown – Daintree, ca. 140 km. 

Na een heerlijk ontbijt raden wij u aan om 
Cooktown te verkennen. Deze stad was van 
historisch belang, maar is ook nu zeker een 
bezoek waard. Bezoek zeker het Cooktown 
Museum en het Cook’s Landing Point. U vindt 
de spirit van de grote ontdekkingsreiziger 
Cook hier overal terug. Hierna rijdt u verder 
via de beroemde Bloomfield route  naar het 
Daintree National Park. U overnacht in een 
waar regenwoud Retreat en kunt in de namid-
dag een interessante wandeling maken door 
het oudste regenwoud ter wereld. Overnach-
ting in de Daintree Peaks ECO Stay. 

Dag 8: Daintree – Cairns, ca. 120 km 
(ontbijt). Na een heerlijk ontbijt steekt u de 
Daintree River over en kunt u tijdens een 
rivierboottocht (optioneel) genieten van de 
tropische flora en fauna. Ook kunt u hier ken-
nismaken met de unieke grote zoutwaterkro-
kodillen. Maak ook een stop bij de Mossman 
Gorge en neem een duik in het water, voordat 
u via Port Douglas weer in Cairns arriveert. 
Hier levert u uw huurauto in.

Vertrekdata: dagelijks (mei-oktober) 
 
Prijs per persoon vanaf: € 1.240,- (bij 2 pers.).  
 
Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 8 dagen 4WD huurauto van Hertz 
(Toyota Landcruiser Prado of gelijkwaardig) 
met onbeperkt aantal kilometers, lokale belas-
ting en max cover voertuigverzekering, grot-
tentour Chillagoe en uitgebreide routebeschrij-
vingen (routes van wandelpaden, infopakket 
met afstanden in een roadbook, informatie 
over de gebieden en hun inwoners).

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, entreegelden, excursies, eventueel 
GPS-systeem, brandstof huurauto en persoon-
lijke uitgaven. 

Extra info: mei - oktober. Van november tot 
april is door weersomstandigheden de Undara 
en Bloomfield Track niet mogelijk. 
 
Omdat u door afgelegen gebieden reist, is het 
aan te raden om een satelliettelefoon mee te 
nemen om bij noodgevallen bereikbaarheid 
te hebben (kosten ca. € 190 en borg van AUD 
100).

Voor het rijden van bepaalde wegen geldt er 
geen verzekeringsdekking voor de huurauto. 
Vraag naar de exacte voorwaarden.
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Deze autotour laat u kennis maken 
met de  mooiste nationale parken 
in het noorden van Australië. Zo 
bezoekt u het tropische Kakadu 
National Park en kunt u mooie wan-
delingen maken door de kloven van 
Katherine Gorge. Ook verblijft u in 
de levendige, maar uiterst afgelegen 
tropische stad Darwin.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Darwin. Aankomst te Darwin. 
Vandaag haalt u uw huurauto op en rijdt u 
naar uw hotel. Darwin heeft  een tropisch 
klimaat, een vriendelijke gastvrije bevolking 
en een levendig centrum met vele winkels, 
restaurants en gezellige cafés. Overnachting in 
de Travelodge Mirambeena Resort (standaard) 
/ Novotel Darwin Hotel (superior).

Dag 2: Darwin - Kakadu N.P, ca. 250 km. 
Vandaag rijdt u naar het Kakadu National 
Park. U komt langs de Fogg Dammet met 
de vele prachtige vogels. Vanaf het Aurora 
Kakadu Resort kunt u een mooie wandeling 
maken van ca. 3,5 km door een tropische 
omgeving. Ook bij de Mamukala Wetlands 
kunt u een prachtige wandeling ondernemen. 
2 overnachtingen in het Aurora Kakadu Resort 
(standaard) / Mercure Kakadu Crocodile Hotel 
(superior).

Dag 3: Kakadu N.P, ca. 100 km.  Deze dag 
kunt u het park verkennen. Het Kakadu 
National Park is een uniek park met een 
indrukwekkende Australische wildernis. 
U kunt vandaag een bezoek brengen aan 
de rotsschilderingen bij Ubirr Rock en 
Nourlangie Rock, genieten van het uitzicht bij 
Nadab Lookout en in Cooinda een boottocht  
over de Yellow Water lagune maken. Misschien 
ziet u de reusachtige zoutwaterkrokodillen wel! 

Dag 4: Kakadu N.P. - Katherine, ca. 290 
km. U rijdt via de Kakadu Highway naar 
Pine Creek. U kunt hier heerlijk wandelen 
en zwemmen bij de prachtige Edith Falls, 
alvorens u naar Katherine rijdt. Bij nat weer 
(in de periode november-april) kan deze route 
moeilijk te rijden zijn. Overnachting in het Ibis 
Styles Katherine inclusief ontbijt (standaard) / 
Nitmiluk Chalets (superior).

Dag 5: Katherine - Darwin, ca. 320 km. 
Vandaag kunt u een ca. 2 uur durende 
boottocht door de Katherine Gorge maken. 
Zo kunt u de vele bergkloven het beste 
observeren. Vervolgens rijdt u in ca. 3,5 uur 
via de Stuart Highway rijden naar Darwin. 
Overnachting in de Travelodge Mirambeena 
Resort (standaard) / Novotel Darwin Hotel 
(superior).

Dag 6: Darwin. Helaas, alweer de laatste 
dag van deze bijzondere autotour door het 
tropische noorden van Australië. In Darwin 
levert u uw huurauto in.

6-Daagse autotour door het tropische Noorden  

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf: 

Standaard: € 780,- (bij 2 pers.)

Superior: € 958,- (bij 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 6 dagen Hertz huurauto cate-

gorie H met onbeperkt aantal km‘s, lokale 
belasting, max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, per-
soonlijke uitgaven en entreegelden.

Beste reistijd: juni-september.
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Tijdens deze prachtige avontuurlijke 
autotour door een klein gedeelte van 
het indrukwekkende binnenland van 
Australië, maakt u kennis met de 
mooiste landschappen van het Rode 
Hart. U kunt een bezoek brengen 
aan de Flying Doctors, een wan-
deling maken door Kings Canyon 
en uiteraard de magie ervaren van 
Ayers Rock.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Alice Springs. Aankomst in Alice 
Springs, waar u uw 4WD huurauto ophaalt. De 
rest van de dag is ter vrije besteding om  zelf 
deze stad te gaan verkennen. Een aanrader is 
een bezoek aan de Royal Flying Doctors. Zij 
zorgen voor medische hulp in alle afgelegen 
gebieden van de Outback. Overnachting in het 
Aurora Alice Springs Hotel.

Dag 2: Alice Springs - Glen Helen,  
ca. 130 km. U rijdt vandaag naar de West 
MacDonnell Ranges, een nationaal park 
met prachtige kloven, waaronder Serpentine 
Gorge, Ormiston Gorge en Simpson´s Gap. Dit 
eeuwenoude bergebied nodigt uit tot schitter-
ende wandelingen. Overnachting in het Glen 
Helen Resort.

Dag 3: Glen Helen - Kings Canyon,  
ca. 250 km. U rijdt via de Mereenie Loop Road 
naar Kings Canyon. Geniet van de indrukwek-
kende stilte tijdens deze mooie route door het 
echte ´Red Centre´ van Australië. Een wan-
deling door het 350 miljoen jaar oude ravijn 
van Kings Canyon is zeker een must. Vanaf de 
rand van de kloof heeft u een mooi uitzicht op 
de Garden of Eden, een waterparadijs omringd 
door palmbomen en 300 m hoge kliffen. Over-
nachting in het Kings Canyon Resort.

Dag 4: Kings Canyon - Ayers Rock (ontbijt)  
ca. 320 km. Vandaag gaat de reis naar hét 
symbool van de Outback: Ayers Rock. Deze 

6-Daagse autotour ‘Red Centre per 4WD’

grootste monoliet ter wereld betovert iedere 
reiziger. Wij raden u aan om uitgebreid de 
tijd te nemen om de magie van Ayers Rock te 
ervaren. Bij het Visitors Centre leert u meer 
over de geschiedenis en de boeiende verhalen 
rondom Ayers Rock. Bij zonsondergang kunt u 
genieten van het adembenemende kleurenspel, 
absoluut een must! 2 overnachtingen in het 
Outback Pioneer Hotel.

Dag 5: Ayers Rock. Dag ter vrije besteding 
om de Uluru - de heilige berg van de Aborigi-
nals - te bezoeken. Ook bij zonsopgang zijn de 
kleurschakeringen bij Ayers Rock een lust voor 
het oog. U kunt een wandeling rondom Ayers 
Rock maken (ca. 10 km).  Vervolgens kunt u 
een bezoek brengen aan de Olga’s of Kata Tju-
ta, oftewel ‘veel hoofden’. De Olga’s zijn diverse 
grote roodgekleurde rotsformaties. U kunt hier 
prachtige wandelingen maken (o.a. ‘Valley of 
Winds’) en genieten van het unieke uitzicht. 

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf: € 860,- (bij 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, 6 dagen Hertz huurauto categorie 
V (4WD) met onbeperkt aantal km‘s, lokale 
belasting, max cover voertuigverzekering en 
uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor de huurauto, per-
soonlijke uitgaven en entreegelden.
 
Beste reistijd: april-september

Dag 6: Ayers Rock - Alice Spring, ca. 440 km.  
Na de vele indrukken van de afgelopen dagen 
keert u vandaag terug naar Alice Springs, waar 
u uw huurauto weer inlevert.
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Ontdek de afwisselende en boeiende 
oostkust van Australië. Tijdens deze 
comfortabele groepsreis bezoekt u 
o.a. Coffs Harbour, de Gold Coast, 
Lake Mckenzie, de Millaa Milla 
Waterval en Mungalli Creek Dairy 
en de Langmorn Cattle Station. 
U gaat het wonderschone Fraser 
Island per 4WD verkennen en u 
ervaart het beroemde Great Barrier 
Reef tijdens een onvergetelijke Reef 
Cruise. U bezoekt de koala’s in de 
Zoo’s Wild Live Hospital en kunt de 
Australische dieren bewonderen in 
de Australia Zoo. Ook de prachtige 
Whitsunday Islands en Hamilton 
Island ontbreken uiteraard niet in 
deze droomreis! 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Sydney - Port Macquarie (lunch). 
Welkom in Sydney! U reist naar de Hunter 
Valley voor een exclusieve wijnproeverij en 
u leert uw medereizigers kennen tijdens een 
heerlijke lunch bij een lokale wijnboer. U 
gaat verder noordwaarts naar de kustplaats 
Port Macquarie. Later op de avond is er een 
welkomst receptie. Overnachting in Hotel 
Waters Edge. Aangezien deze reis om 07.30 uur 
al vertrekt, raden wij u aan een pre-night bij te 
boeken.

Dag 2: Port Macquarie - Gold Coast (ontbijt). 
Na het ontbijt rijdt u naar Byron Bay. Vanaf 
de beroemde vuurtoren heeft u een prachtig 
uitzicht vanaf het meest oostelijke punt van 
Australië over de Oceaan. Als u geluk heeft 
kunt u in het juiste seizoen walvissen voor de 
kust aantreffen. U heeft tijd ter vrije besteding 
om de relaxte sfeer van Byron Bay zelf te 
ervaren. Voor de lunch kunnen wij u verse ‘fish 
& chips’ aanraden op het strand, een typische 
Australische lunch! 2 overnachtingen in 
Novotel Surfers Paradise.

Dag 3: Gold Coast (ontbijt). Vandaag is ter 
vrije besteding. U kunt een excursie maken 
(optioneel) naar het prachtige achterland van de 

Gold Coast om het regenwoud en het pittoreske 
dorpje Mt. Tamborine te verkennen of u maakt 
van de gelegenheid gebruik om te ontspannen 
en tot rust te komen met een wandeling langs 
het beroemde strand van Surfers Paradise.

Dag 4: Gold Coast  - Noosa (ontbijt).  
U gaat naar Brisbane, waar u een stadstour 
maakt. Vervolgens brengt u een bezoek aan 
de Australia Zoo, beroemd geworden door 
de Crocodile Hunter, Steve Irwin en zijn 
familie. Neem een kijkje in het Australia Zoo 
Wildlife Hospital en leer meer over het koala 
rehabilitatie project. Geniet van één van de 
vele shows en wandel op uw gemak door deze 
fascinerende dierentuin. Daarna rijdt u verder 
naar het plaatsje  Noosa aan de  heerlijke 
Sunshine Coast. 2 overnachtingen in The Sebel 
Noosa.

Dag 5: Noosa (ontbijt). Dag ter vrije besteding 
om Noosa en omgeving op eigen gelegenheid 
te verkennen. Zwem bij Noosa Main Beach of 
maak een makkelijke, spectaculaire wandeling 
naar het Noosa National Park. Houdt u van 
avontuur, ga dan op excursie per boot naar 
de Noosa  Everglades, waarbij u het ongerepte 
achterland van de Sunshine Coast ontdekt. 
Geniet van de waterwegen en het wildleven 
langs de Noosa Rivier. Een onvergetelijke 
belevenis! ’s Avonds kunt u het diner nuttigen in 
één van de uitstekende restaurants.

Dag 6: Noosa - Fraser Island - Hervey Bay 
(ontbijt en lunch). Hoogtepunt van vandaag is 
een bezoek aan Fraser Island, dat deel uitmaakt 
van de World Heritage lijst. Per ferry gaat u 
naar dit schitterende eiland. Vervolgens maakt 
u een spectaculaire 4WD tour over het eiland. 

U brengt een bezoek aan het gekleurde zand 
bij Rainbow Beach en Lake McKenzie, met 
magnifieke witte stranden. Neem een duik 
in het kristalheldere water van het meer. U 
wandelt door het eeuwenoude subtropisch 
regenwoud, met de machtige kaui bomen en 
u geniet van een lunch, voordat u met de ferry 
terug vaart naar het vasteland naar Hervey Bay. 
Overnachting in Mantra Hervey Bay.

Dag 7: Hervey Bay - Rockhampton (ontbijt). 
Na het ontbijt gaat de reis naar Rockhampton, 
‘Beef Capital’ van Australië. Onderweg maakt 
u een stop op Langmorn Station, een actieve 
veeboerderij. Iemand van de Creed familie 
neemt u mee op een tour over de boerderij, 
met o.a. een bezoek aan de originele familie 
woning dat in 1873 is gebouwd. Geniet in de 
middag van een heerlijke thee, in gezelschap 
van een tamme kangoeroe. Daarna gaat u 
de Steenbokskeerkring over als u naar het 
historische Rockhampton rijdt. De avond is 
ter vrije besteding. Een aanrader is om van uw 
diner te genieten in één van de uitstekende 
steakhouses. Overnachting in het  Quality Hotel 
Regent. 

Dag 8: Rockhampton - Hamilton Island 
(volpension). Vandaag gaat u naar Sarina, 
waar u een kleine suikerfabriek bezoekt. 
Tijdens de rondleiding ziet u het volledige 
verwerkingsproces en kunt de producten 
proeven, die hier gemaakt worden. U gebruikt 
hier ook de lunch. Vervolgens gaat de reis 
verder via Mackay naar Airlie Beach, waar u 
per ferry naar Hamilton Island gaat. Hamilton 
Island maakt deel uit van de 74 prachtige 
tropische eilanden van de Whitsunday Islands 
en is een uitstekende uitvalsbasis voor de 
verkenning van het Great Barrier Reef. U 
bent omringd door prachtige stranden en een 
weergaloze kleurrijke onderwaterwereld.  
2 overnachtingen in het Reef View Hotel. 

Dag 9: Hamilton Island (ontbijt).  
Dag ter vrije besteding in dit tropisch paradijs! 
Optioneel kunt u deelnemen aan een boottocht 
het  idyllische Whitehaven Beach. Maar u kunt 
ook gaan snorkelen en op zoek gaan naar de 
zeeschildpadden en andere zeedieren. U kunt 
de lokale dierentuin bezoeken  of heerlijk 
genieten met een boek bij het zwembad. De 
keus is aan u.

Dag 10: Hamilton Island - Mission Beach 
(ontbijt/diner). Met de ferry gaat u terug naar 
het vasteland. Uw reis brengt u verder over de 

13-Daagse luxe groepsrondreis van Sydney naar Cairns
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Bruce Highway naar Townsville. Hier maakt u 
een lunchstop en kunt u een wandeling over het 
strand maken, met uitzicht op Magnetic Island 
voor de kust. Vervolgens gaat de reis verder 
naar het noorden naar het gezellige Mission 
Beach, met uitzicht over de eindeloze oceaan. 
Overnachting in het Castaways Resort & Spa. 

Dag 11: Mission Beach - Cairns (ontbijt). 
Na een heerlijk ontbijt heeft u tijd ter 
vrije besteding om te genieten van een 
strandwandeling, voordat u Mission Beach 
verlaat. Vandaag reist u via het hoge tropische 
plateau dat bekend staat als de Atherton 
Tablelands. Hier vindt u weelderig regenwoud, 
watervallen en heldere meren. U bezoekt de 
Mungalli Creek Dairy. De kleine zuivelfabriek 
werd opgericht door de Watson familie, die 

vinden dat voedsel zo natuurlijk mogelijk 
moet worden geproduceerd. Proef de heerlijke 
biologische kaas en yoghurt, onder het genot 
van een kop thee. Daarna gaat u de prachtige 
Millaa Millaa Watervallen bewonderen en de 
bijzondere Curtain Fig Tree. Voor u verder 
rijdt naar Cairns, maakt u nog een boottocht 
over het Lake Barrine. 2 overnachtingen in het 
Hilton Hotel. 

Dag 12: Cairns (ontbijt, lunch en barbecue 
diner). Vandaag bezoekt u het Great Barrier 
Reef. Aan boord van een snelle catamaran 
vaart u naar het Great Barrier Reef. Het rif 
staat op de World Heritage lijst en is het 
enige levende organisme dat je vanaf de 
maan kunt zien! U kunt de onderwaterwereld 
vanuit het onderwaterobservatorium of 

een semi¬duikboot ontdekken. Er is ook 
gelegenheid om te snorkelen, dé manier om 
echt te genieten van de onderwaterwereld 
(snorkeluitrusting is inclusief). Een overdadig 
tropisch lunchbuffet wordt aan boord 
geserveerd. U vaart in de namiddag terug 
naar Cairns. ‘s Avonds kunt u deelnemen aan 
een afscheidsdiner in een lokaal restaurant, 
waar u de mogelijkheid krijgt om traditionele 
Australische bush-smaken te proeven.

Dag 13: Cairns (ontbijt). Na het ontbijt 
neemt u afscheid van uw gids/chauffeur en 
medereizigers.

Vertrekdata: op aanvraag

Prijs per persoon vanaf: € 4.350,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: overnachtingen in uitstekende 
middenklasse hotels, vervoer per luxe 
touringcar, genoemde maaltijden, service 
ervaren Engelstalige reisbegeleiding en 
excursies volgens programma.

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven.

Aantal deelnemers: min.15 pers., tenzij 
vertrekdatum gegarandeerd is.

Korting: bent u binnen 5 jaar eerder met  
AAT Kings op reis geweest of boekt u voor  
31 maart, dan gelden er aantrekkelijke 
kortingen.

We raden u aan één of meerdere nachten in 
Sydney te boeken, voor aanvang van de tour 
(op dag 1 vertrekt de tour al vroeg).  
De tour kan ook als een 11-daagse korte versie 
geboekt worden van Brisbane tot Cairns. 
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In 11 dagen ervaart u hoe divers 
het zuidelijke deel van Australië 
is. U reist langs de schitterende 
Great Ocean Road, u bezoekt 
de Twelve Apostles, u heeft een 
schapenboerderij ervaring, verkent 
bruisende steden zoals de hoofdstad 
Canberra, Melbourne en Adelaide en 
zult versteld staan van de geweldige 
natuur van o.a. Kangaroo Island. 
Deze groepsreis is de ideale manier 
om dit gedeelte van het land op een 
ontspannen en aangename manier 
te ontdekken en zal ongetwijfeld een 
onvergetelijke indruk op u maken.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Sydney - Canberra (lunch/diner). 
U  reist via de prachtige Southern Highlands 
naar Canberra. Onderweg bezoekt u het 
historische plaatsje Berrima. Hier vindt u 
het begin van de koloniale architectuur. U 
bezoekt Gold Creek Station en u ontmoet de 
lokale schapenboer, Craig Starr. Hier krijgt u 
een idee van het leven op een nog in werking 
zijnde schapenboerderij. De traditionele lokale 
barbecue lunch gebruikt u met Craig en zijn 
familie. In de hoofdstad Canberra maakt u 
een stadstour, u krijgt een rondleiding in het 
parlementsgebouw en u bezoekt the Australian 
War Memorial, hier krijgt u de  Last Post te 
horen. Daarna is er tijdens een heerlijk diner 
de gelegenheid om uw gids en medereizigers 
te leren kennen. Overnachting in het Novotel 
Hotel.  

Dag 2: Canberra - Beechworth (ontbijt). 
Voor u Canberra verlaat bezoekt u de top van 
Mt. Ainslie om te  genieten van het uitzicht 
over de stad. Van Canberra gaat u via een 
schilderachtige route naar het historische 
Beechworth. De omgeving van Beechworth 
biedt u prachtige foto gelegenheden met 
de torenhoge sneeuw bedekte bergen, 
magische meren, wilde rivieren en rustige 
landerijen. U maakt een oriëntatietocht 
door het historische goudzoeker stadje 
Beechworth en vervolgens heeft u tijd ter 
vrije besteding om de antiekwinkels, galeries 
en museum te verkennen. Voor een heerlijke 
pub maaltijd moet u in Hotel Nicholas zijn. 
Het hotel is gebouwd in 1857 tijdens de 
onstuimige goudkoorts dagen en herbergt 
een grote collectie van de lokale memorabilia. 
Overnachting in Boutique Country 
Accommodation in Beechworth.

Dag 3: Beechworth - Melbourne (ontbijt). 
Vanmorgen gebruikt u samen met uw gastheer 
het ontbijt. Hierna vertrekt u naar het cultureel 
diverse  Melbourne. U maakt een stadstour 
door deze bruisende stad. De avond is vrij te 
besteden. Maak een wandeling langs de rivier 
de Yarra en ga een hapje te eten in één van de 
vele restaurants op Southbank.  
2 overnachtingen in het Crown Plaza Hotel. 

11-Daagse groepsreis ‘Ontdek Zuid-Australië’

Dag 4: Melbourne (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding om de prachtige stad Melbourne op 
eigen gelegenheid te ontdekken. U zult tijd te 
kort komen in deze heerlijke stad met zijn vele 
restaurants, markten, trendy winkelstraten, 
musea en cafés. Bezoek het Eureka Skydeck , 
het hoogste uitkijkplatform van het zuidelijk 
halfrond voor een fantastisch uitzicht over 
Melbourne. Of breng een bezoek aan de Queen 
Victoria Market  en geniet van de verhalen van 
de historische markt. Een begeleide wandeling 
is ook een optie. Tijdens deze wandeling vindt 
u ook diverse gezellige restaurantjes waar u 
vanavond kunt gaan dineren.

Dag 5: Melbourne - Warrnambool  (ontbijt/
diner). Vergeet vandaag niet uw camera, 
want de route van vandaag is één van de 
hoogtepunten van uw reis. The Great Ocean 
Road is één van de meest spectaculaire 
kustroutes ter wereld.  Geniet van het 
spectaculaire landschap dat nooit eindigt. 
U passeert de kustplaatsjes Lorne en Apollo 
Bay. U maakt een stop bij de wereldberoemde 
Twelve Apostles, deze fascinerende 
kalksteenformaties zijn maar liefst 45 meter 
hoog. U brengt een bezoek aan de Loch Ard 
Gorge en London Bridge, voordat u naar uw 
hotel gaat. Overnachting in het Quality Suites 
Deep Blue Hotel.

Dag 6: Warrnambool – Naracoorte (ontbijt/
diner). Vanmorgen bezoekt u Worn Gundidj 
bij het Tower Hill State Game Reserve. Dit 
gebied was een rijke bron van voedsel voor 
de Koroit Gundidj mensen. Uw gids zal u 
met een Aboriginal perspectief alles vertellen 
over flora, fauna, vulkanische formaties, het 
leven in de natuur  en medicinale planten. 
U brengt een bezoek aan Mt. Gambier met 
het mysterieuze Blue Lake. Hierna reist u 
door naar de wereldberoemde Coonawarra 
wijnstreek. U maakt een stop bij Brand’s Laira 
wijngaard voor een wijnproeverij. De eerste 
wijnstokken van deze wijngaard zijn geplant in 
1893. Overnachting in de William Macintosh 
Motor Lodge. 

Dag 7: Naracoorte - Kangaroo Island 
(ontbijt/diner). Na het ontbijt reist u naar 
het Fleurieu schiereiland en brengt u een 
bezoek aan de kustplaats Victor Harbor. U 
kunt een ritje maken naar Granite Island met 
de paardentram. Of heerlijk relaxen aan het 
strand onder het genot van fish and chips. 
Vanmiddag gaat u in Cape Jervis aan boord 
van de veerboot op weg naar Penneshaw op 
Kangaroo Island. Kangaroo Island is beroemd 
om zijn ongerepte natuur en verse lokale 
producten. U kunt hier een bezoek brengen 
aan de enige boutique distilleerderij van Zuid-
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Australië om een   selectie te proeven van de 
handgemaakte sterke dranken.. Vervolgens 
gaat u naar het nabijgelegen Kingscote. 2 
overnachtingen in het Aurora Ozone Hotel.

Dag 8:  Kangaroo Island (ontbijt/lunch). 
Vandaag gaat u Kangaroo Island verkennen! 
U bezoekt de spectaculaire Remarkable Rocks 
en Admiral’s Arch. In Flinders Chase National 
Park geniet u van het prachtige kustlandschap, 
waar u koala’s, wallabies en kangoeroes kunt 
spotten. De unieke lunch gebruikt u op de 
Andermel Marron Farm. U vindt hier de  
Marron (rivierkreeften) en  kunt genieten van 
de Two Wheeler Creek wijn. Hierna gaat u met 
een ranger een wandeling maken bij Seal Bay 
Conservation Park om de kolonie zeeleeuwen 
te observeren. 

Dag 9: Kangaroo Island – Adelaide (ontbijt). 
Vanmorgen gaat u met de ferry terug naar het 
vasteland en reist u naar de pittoreske Adelaide 
Hills. Bezoek het prachtige Hahndorf en geniet 
van de charme en gastvrijheid tijdens een 
wandeling. Neem tijd om de leuke winkeltjes 
te bekijken. U maakt een stadstour door 
Adelaide, de ‘Stad van Kerken’. Vanavond heeft 
u de gelegenheid om zelf de stad verder te 
verkennen en te genieten van een heerlijk diner 
in één van de vele uitstekende restaurants. 
Adelaide heeft meer restaurants per hoofd van 
de bevolking dan elke andere stad in Australië. 
2 overnachtingen in het Stamford Plaza Hotel.

Dag 10: De Barossa (volpension). De 
glooiende heuvels van de Barossa liggen 
voor u en u bent in de gelegenheid om de 
wereldberoemde wijn van de Jacob’s Creek 
Winery te proeven. Dwaal door de wijngaard 

van deze wijnspecialist en proef van de award 
winnende collectie. Uw hoogtepunt is een 
lunch bij The Company Kitchen. U zult twee 
lokale wijnen te proeven met hapjes met verse 
lokale producten, gevolgd door een heerlijke 
maaltijd van uw keuze. Vanavond neemt u 
afscheid van uw gids en uw nieuwe vrienden 
tijdens een afscheidsdiner.

Dag 11: Adelaide (ontbijt). Na het ontbijt 
transfer naar de luchthaven of u kunt uw 
verblijf verlengen met bijvoorbeeld een 
4-daagse boottocht op de Murray Rivier.

Vertrekdata: op aanvraag.

Prijs per persoon vanaf: € 3.575,- (bij 2 pers.)

Inclusief: meet & greet op de luchthaven, 
transfers, overnachtingen in goede 
middenklasse hotels, vervoer per comfortabele 
touringcar, genoemde maaltijden, service 
ervaren Engelstalige reisbegeleiding en 
excursies volgens programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven. 

Aantal deelnemers: min. 15 pers, tenzij 
vertrekdatum gegarandeerd is.

Korting: bent u binnen 5 jaar eerder met 
AAT Kings op reis geweest of boekt u voor 31 
maart, dan gelden er aantrekkelijke kortingen.

N.B. u dient een dag voor vertrek van de tour 
in Sydney te arriveren.
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Deze reis per luxe touringcar 
en onder leiding van een 
Engelssprekende gids neemt u mee 
van Adelaide dwars door The Red 
Centre naar Darwin. U bezoekt 
o.a. Adelaide, u proeft wijn in 
de Clare Valley, u geniet van een 
adembenemende zonsondergang bij 
Ayers Rock, zwemt in de Mataranka 
Thermaal bronnen en u maakt 
een dinercruise door de haven van 
Darwin. Geniet van de fascinerende 
landschappen van dit gebied met 
Flinders Ranges, Uluru, Kata Tjuta 
en de wetlands van het Kakadu N.P.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Adelaide (diner).  ’s Middags gaat u 
Adelaide verkennen. U krijgt een rondleiding 
over de 140 jaar oude Adelaide Central 
Market. U kunt hier genieten en proeven van 
de culinaire hoogstandjes. Vanavond is er een 
welkomstdiner  in één van Adelaide’s nieuwste 
restaurants, La Boca Bar and Grill. Hier maakt 
u kennis met uw gids en mede reizigers. 
Overnachting in Stamford Plaza Hotel. 

Dag 2: Adelaide - Flinders Ranges (ontbijt/
diner). Vandaag reist u naar de Clare Valley 
voor een wijnproeverij bij de Sevenhill 
Cellars, de oudste nog bestaande wijnmakerij 
in de regio. Verken de pittoreske omgeving, 
waaronder de St. Aloysius kerk en maak een  
wandeling door de wijngaarden. Hierna stopt 
u voor de lunch in Clare. U vervolgt uw weg 
door de spectaculaire Flinders Ranges naar 
Wilpena Pound, een opmerkelijk natuurlijk 
amfitheater. Overnachting in het Wilpena 
Pound Resort.

Dag 3: Flinders Ranges - Port Augusta 
(ontbijt/diner). Maak een spectaculaire 
wandeling met uw gids naar de Hills 
Homestead en Wangarra Lookout voor 
een waanzinnig uitzicht over Wilpena 
Pound. Waarschijnlijk ziet u wilde emoes en 
kangoeroes grazen langs de rivieroever. U reist 
via Pitchi Richi Pass en het historische Quorn 
naar Port Augusta. U brengt een bezoek aan 
Wadlata Outback Centre om daarna te gaan 
genieten van een heerlijk diner in Cena on 
Chapel. Overnachting in de Majestic Oasis 
Apartments. 

Dag 4: Port Augusta - Coober Pedy (ontbijt/
diner). U brengt vandaag een bezoek aan 
Woomera. Daarna reist u door het zoutmeren 
gebied en ziet u het landschap veranderen 
als u in de buurt van Coober Pedy komt, 
de opaal hoofdstad van Australië. Met een 
lokale gids brengt u een bezoek aan een 
ondergrondse kerk en woning en woont u een 
opaal demonstratie bij. Vanavond gebruikt 
u het diner in het Umbertos Restaurant. 
Overnachting in het Desert Cave Hotel. 

15-Daagse groepsreis Outback Adventure

Dag 5: Coober Pedy - Ayers Rock (ontbijt). 
U rijdt vandaag het Northern Territory binnen 
en gaat naar Uluru, Kata Tjuta N.P. In de 
namiddag  gaat u genieten van gastronomische 
hapjes en wijn, terwijl u van de zonsondergang 
bij Ayers Rock geniet. Ervaar zelf de 
beroemde kleurschakeringen bij Uluru. Een 
onvergetelijke schouwspel van de natuur!  
2 overnachtingen in het Desert Gardens Hotel.

Dag 6: Kata Tjuta, de Olgas (ontbijt). Geniet 
bij zonsopkomst wederom van het unieke 
kleurenschouwspel als de Red Centre ontwaakt 
bij de eerste zonnestralen. U kunt zelf een 
wandeling maken rond ‘The Rock’  (ca. 11 
km) of u maakt een begeleide wandeling naar 
het Mutitjulu Waterhole. Uw gids zal u uitleg 
geven over de Aboriginal rotsschilderingen. 
U brengt een bezoek aan Uluru, Kata Tjuta 
Cultural Centre, waar u meer leert over de 
Westelijke Woestijn en Aboriginal kunst kunt 
kopen. Verder bezoekt u de spectaculaire 
koepelvormige rotsen, The Olgas, en maakt 
u een wandeling door Walpa Gorge. Onder 
het genot van een hapje en drankje kunt u 
genieten van een spectaculaire zonsondergang 
bij Kata Tjuta.

Dag 7: Ayers Rock - Kings Canyon (ontbijt/
diner). De reis gaat vandaag langs Atilla (Mt. 
Conner), ‘het vergeten wonder van centraal 
Australië’. Mt. Conner is een afgeplatte en 
hoefijzervormige berg en reikt tot 859 m. 
boven de zeespiegel en 300 m. boven de grond.  
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De reis gaat verder naar Kings Canyon. 
Onderweg gebruikt u de lunch in Kings 
Creek Station, waar u tevens een veeboerderij 
bezoekt. U vindt hier ook de wilde kamelen, 
die voor de  export zijn bestemd. Proef hier 
hun beroemde kameel hamburgers. Vervolgens 
maakt u een prachtige wandeling van 6 km 
over de rand van de Kings Canyon, waarbij u 
kunt genieten van het spectaculaire uitzicht op 
het Watarrka N.P. Overnachting in het Kings 
Canyon Resort.

Dag 8: Kings Canyon - Alice Springs 
(ontbijt). Vandaag reist u naar Alice Springs. 
U komt langs de uitgestrekte veeboerderijen. 
In Alice Springs bezoekt u het historische 
Telegraaf station opgericht in 1872. Het station 
diende later als een school voor Aboriginal 
kinderen en stond bekend als ‘De Bungalow’. 
Vanaf Anzac Hill heeft u een panoramisch 
uitzicht over Alice Springs. 2 overnachtingen 
in het Chifley Alice Springs Resort.

Dag 9: Aboriginal cultuur (ontbijt/diner). 
Vandaag krijgt u meer informatie van een 
lokale Aboriginal gids over het leven en 
overleven van de Arrernte mensen, waaronder 
hun zoektocht naar water en bush voedsel. U 
brengt een bezoek aan het Nocturnal House 
en u kunt genieten van een boeiende roofvogel 
presentatie. U bezoekt  de Royal Flying Doctor 
Service en hier wordt verteld hoe men eerste 
klas gezondheidszorg biedt aan mensen die in 
de bush leven. Vanavond gebruikt u het diner 
bij Joe, Dan, Tommy en Ben Falzon in het 
Earth Sanctuary World Nature Centre. Geniet 
van een heerlijke barbecue, leer meer van hun 
verhalen over ecologie, cultuur en astronomie 

Vertrekdata: op aanvraag.

Prijs per persoon vanaf: € 4.675,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: meet & greet op de luchthaven, 
transfers, overnachtingen in goede 
middenklasse hotels, vervoer per comfortabele 
touringcar, genoemde maaltijden, service 
ervaren Engelstalige reisbegeleiding en 
excursies volgens programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven. 

Aantal deelnemers: min. 15 pers, tenzij 
vertrekdatum gegarandeerd is.

Korting: bent u binnen 5 jaar eerder met 
AAT Kings op reis geweest of boekt u voor 31 
maart, dan gelden er aantrekkelijke kortingen.

Optie: beleef een echt Aussie barbecue met 
mousserende wijn op een exclusieve locatie. 
Geniet van het uitzicht en de zonsondergang 
bij Uluru. Een unieke belevenis. Toeslag op 
aanvraag.

en zing mee onder begeleiding van de 
didgeridoo en gitaar. Het zal een onvergetelijke 
avond worden!

Dag 10: Alice Springs - Tennant Creek 
(ontbijt/diner). Uw eerste stop is een 
bijzondere school. U bent getuige van een live 
klaslokaal, waar een les wordt uitgezonden 
over meer dan 1,3 miljoen km2, om kinderen 
in afgelegen gebieden ook van openbaar 
onderwijs te voorzien. Later reist u in 
noordelijke richting naar Tennant Creek, 
u stopt onderweg nog bij het interessante 
Wycliffe. U bezoekt de Karlu Karlu (Devils 
Marbles). U kunt een wandeling maken langs 
deze bijzondere keien. Aan het eind van de 
dag arriveert u in Tennant Creek, een oud 
mijnwerkersdorp langs de Stuart Highway. 
Overnachting in het Bluestone Motor Inn. 

Dag 11: Tennant Creek – Katherine (ontbijt/
diner). Vandaag reist u naar het noorden. U 
maakt een stop bij Daly Waters Historic Pub 
en Mataranka, ‘Land of the Never Never. U 
kunt hier een bezoek brengen aan een replica 
van de oorspronkelijke Elsey Homestead, 
gebruikt in de verfilming van ‘Wij van de 
Never Never’, een autobiografische film over 
Jeannie Gunn’s leven in de Outback. Of u kunt 
een wandeling maken en een duik nemen in de 
beroemde thermische bronnen. Absoluut een 
aanrader! Hierna reist u verder naar Katherine. 
Overnachting in het Paraway Motel. 

Dag 12: Katherine – Kakadu (ontbijt en 
diner). Vanochtend reist u naar het Nitmiluk 
National Park, waar een rustige cruise langs 
de spectaculaire Katherine Gorge u de sfeer 

van het land laat voelen. U ziet vele dieren 
in het wild en u komt meer te weten over 
de oorspronkelijke eigenaren, de Jawoyn-
bevolking. Vervolgens reist u verder diep 
in Kakadu voor een cruise op de beroemde 
Yellow Water Billabong, beroemd om zijn 
verbazingwekkende verscheidenheid aan 
vogels, waaronder zeearenden, brolgas en 
met een beetje geluk de kleine, zeldzame 
ijsvogels. U zult ook de krokodillen zien 
liggen in het ondiepe water en op de zandige 
oevers. Overnachting in het Mercure Kakadu 
Crocodile Hotel.

Dag 13: Kakadu - Darwin (ontbijt). 
Deze ochtend bezoekt u eerst Ubirr, 
een van Kakadus befaamde Aboriginal-
rotstekeningenlocaties. U loopt naar het 
nabijgelegen Nadab Lookout, dat een prachtig 
uitzicht biedt over de omliggende wetlands 
en steile hellingen. Later deze middag als u 
aankomt in Darwin kunt u kiezen uit een reeks 
belevenissen. Bezoek de kleurrijke Mindil 
Beach Sunset Market, bezoek de Crocosaurus 
Cove of misschien gaat u achterover leunen 
en ontspannen in de beroemde Deckchair 
Cinema van Darwin. 2 overnachtingen in het 
Mantra on the Esplanade.

Dag 14: Darwin (ontbijt en afscheidsdiner). 
U reist vandaag naar Litchfield National 
Park. U maakt een stop bij een ongelooflijke 
termietenheuvel. Tevens stopt u bij de mooie 
Florence Falls, een dubbele waterval. Bij de 
tropische Wangi Falls kunt u een duik nemen 
in het kristalheldere water voordat u weer 
terugkeert naar Darwin. Later op de avond 
is er met de medereizigers en reisleider een 
Harbour Cruise-afscheidsdiner.

Dag 15: Darwin (ontbijt). Na het ontbijt 
wordt u naar de luchthaven gebracht. Einde 
van een bijzondere reis.

Australië Gids 2018.indd   35 13-12-18   11:31



q 36

Deze avontuurlijke groepsreis 
neemt u mee langs de oostkust 
van Australië. U bezoekt prachtige 
stranden, gaat snorkelen in de 
Whitsundays en u maakt een 
kajaktocht. Er zijn bijzondere 
overnachtingen: in het regenwoud, 
een nachtrit in de trein, op een 
boerderij en op een tropisch eiland. 
U ontdekt de unieke flora en fauna 
van Australië en maakt kennis met 
de Aboriginal cultuur. Deze reis laat 
u op een geweldige manier kennis 
maken met de afwisselende oostkust 
van Australië.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Sydney - Barrington Tops (diner). 
Van Sydney rijdt u naar de Hunters Valley 
wijnregio. U bezoekt hier één van de 
historische wijngaarden van Australië en kunt 
de heerlijke Australische wijnen proeven. 
De rit gaat verder het binnenland in naar 
een boerderij in de buurt van het Barrington 
Tops National Park (dit park staat op de 
World Heritage lijst). Uw lodge heeft uitzicht 
op de Barrington Rivier, waar u een tocht 
maakt langs een schilderachtig deel van de 
rivier. Overnachting op een privé farm in het 
Barrington gebied.

Dag 2: Barrington Tops - Spot X Surf 
Camp (ontbijt en diner).  Vanochtend vroeg 
op voor een Bush Walk. Er leeft hier veel 
native wild te zien waaronder kangaroos 
en veel soorten vogels. Misschien heeft u 
gelukt en ziet u een platypus. U reist naar het 
noorden en bezoekt het koala ziekenhuis en 
koalaonderzoekscentrum, waar u meer leert 
over deze Australische dieren. Dan vertrekt u 
naar het Spot X Surf Camp, aankomst aan het 
begin van de avond. Overnachting in Spot X 
Surf Camp.

Dag 3: Spot X Surf Camp - River Retreat 
(ontbijt en diner).  Vanochtend vroeg op 
voor een surfles, oceaan raften of een lange 
strandwandeling. Vervolgens gaat u naar 
het Solitary Islands Marine Park waar u de 
mogelijkheid heeft om te snorkelen of een 
wandeling te maken langs de baai. U kunt 
zeearenden, pelikanen en ander marine life 
spotten. Vervolgens gaat u naar het River 
Retreat, een tipi kamp gelegen aan de rand van 
het park. U slaap in een tipi of een australian 
swag onder de sterrenhemel. Overnachting in 
River Retreat.

Dag 4: River Camp - Byron Bay (ontbijt). 
Na het ontbijt rijdt u naar Byron Bay, de 
beroemde surf- en kunststad van Australië. 
Tevens is Byron Bay het meest oostelijke punt 
van Australië. U stopt in het pittoreske stadje 
Yamba en als u wilt kunt u onderweg een duik 
nemen in de Angourie Blue Pool.  
2 overnachtingen in het Budget Resort Byron 
Bay.

16-Daagse groepsreis van Sydney naar Cairns

Dag 5: Byron Bay. Dag ter vrije besteding in 
Byron Bay. U kunt hier uw surfvaardigheden 
verbeteren, kajakken op zee, een uitstapje 
maken naar de alternatieve hippie stad Nimbin 
of gewoon relaxen en genieten van sfeer van 
Byron Bay. 

Dag 6: Byron Bay - Rainbow Beach (diner). 
U rijdt vandaag via Fingal Head naar de 
Gold Coast en Brisbane. Daarna gaat de 
reis naar de  badplaats Noosa, gelegen aan 
de  Sunshine Coast. Vanaf hier gaat u naar 
Rainbow Beach, de  toegangspoort tot Fraser 
Island. Overnachting in het Backpacker Resort 
Rainbow Beach.

Dag 7: Rainbow Beach – Fraser Island 
(lunch). U heeft 2 dagen om het prachtige 
Fraser Island te verkennen (een World 
Heritage Site). U vaart in 10 minuten per 
veerboot naar dit mooie eiland. Hier begint uw 
4WD avontuur! Tijdens uw verblijf op Fraser 
Island rijdt u over prachtige zandwegen, krijgt 
u de kans om dingo’s in het wild te spotten, 
gaat u de diverse landschappen verkennen 
en kunt u gaan zwemmen in kristalheldere 
zoetwatermeren. ’s Avonds  kunt u genieten 
van de miljoenen sterren en als u geluk heeft, 
het Zuiderkruis. Overnachting in het Eurong 
Beach Resort. 

Dag 8: Fraser Island – Rainbow Beach 
(volpension). Ook deze dag brengt u door op 
Fraser Island. In de namiddag brengt uw gids u 
terug naar het Rainbow Resort, waar u met de 
groep dineert. 2 overnachtingen in Rainbow 
Beach.

Dag 9: Rainbow Beach. Vandaag maakt u 
een 3-uur durende kayak tour op zoek naar 
dolfijnen. Dit is de perfecte gelegenheid om 
Bottlenose Dolphins, Humpbackwhales, 
schilpadden, mantarays en stingrays te 
zien. Rest van de dag is ter vrije besteding. 
Overnachting in Rainbow Beach.

Dag 10: Rainbow Beach - Emu Park 
(diner en ontbijt). U stapt in de bus en rijdt 
naar Cooroy waar u op de trein stapt naar 
Rockhampton. Hier wordt u opgewacht en 

gaat u per lokale bus naar een backpacker-
resort in ket kuststadje Emu Park. Een meet 
& greet vindt plaats aan de bar met een 
welkomstdrankje bij aankomst. Overnachting 
in Emu Park.

Dag 11: Emu Park - Airlie Beach (ontbijt).  
Na het ontbijt gaat u naar de Koorana 
Crocodile Farm om deze beroemde 
Australische dieren van dichtbij te leren 
kennen en te bekijken. In de middag kunt 
u gewoon ontspannen rond het zwembad 
van het resort of schildpadden spotten 
(seizoensgebonden). Later op de avond gaat 
 u per nachttrein naar Airlie Beach. Er zijn 
geen slaaprijtuigen, maar de trein heeft 
comfortabele verstelbare stoelen, een bar en 
een restauratiewagon. Overnachting in de 
trein.

Dag 12: Whitsunday Islands (lunch). Bij 
aankomst gaat u met een lokale bus naar Airlie 
Beach - de toegangspoort tot de prachtige 
Whitsunday Islands. Vandaag gaat u naar het 
wereldberoemde Whitehaven Beach. U kunt 
hier snorkelen tussen de ongerepte koraalriffen 
of een prachtige begeleide wandeling maken 
in het Whitsunday Island National Park. Maak 
een boottocht en geniet van de natuurlijke 
schoonheid van de Whitsundays. U bezoekt 
het noordelijke en zuidelijke uiteinde van 
Whitehaven Beach. Hier kunt u zich ten 
minste twee uur ontspannen en ten volle 
genieten van het prachtige 7 km witte strand. 
Bij het Zuidelijke Whitehaven heeft u een 
adembenemend uitzicht over Pentecost Island. 
Ga met een begeleide wandeling naar het Hill 
Inlet Lookout en ga  snorkelen om te genieten 
van de prachtige koralen van de riffen. Het 
zal vandaag een onvergetelijke dag worden! 
Overnachting in het Budget Resort Airlie 
Beach.

Dag 13: Airlie Beach - Magnetic Island. 
Met de  veerboot gaat u naar het tropische 
‘Maggie Island’.  Bijna 70% van het eiland is 
een nationaal park, met prachtige stranden 
en wildleven. Uw gids neemt u mee op een 
wandeling naar de top van het eiland, zodat 
u alles te weten komt over dit schitterende 
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gebied. Maar u kunt uiteraard ook heerlijk gaan 
relaxen bij  het zwembad. 2 overnachtingen in 
het Bungalow Bay Koala Village YHA.

Dag 14: Magnetic Island. Dag ter vrije 
besteding op dit magnifieke tropische eiland. 

Dag 15: Magnetic Island - Tully Gorge N.P. 
(diner). Vandaag wordt een bijzondere dag! 
Per ferry gaat u terug naar het vasteland. 
Vervolgens gaat u per trein naar Tully waar u 
tegen lunchtijd aankomt. ‘s Middags vertrekt u 
naar het pittoreske “Alligator’s Nest” (gelukkig 
geen alligators). U kunt genieten van een duik 
in een waterplaats, omringd door tropisch 

regenwoud. Later reist u terug naar uw 
accommodatie en gaat u naar de historische 
pub Mt Tyson voor het diner.

Dag 16: Tully Gorge N.P. - Cairns (ontbijt). U 
heeft een vroege start voor een wandeling naar 
de top van Mt Tyson, een berg vol regenwoud 
in het Tully Gorge National Park. Na de selfies 
op de top gaat u weer terug naar de pub 
voor een welverdiende champagne ontbijt. 
Vervolgens reist u terug naar Tully om de trein 
naar het noorden te nemen en arriveert u op 
het centraal station van Cairns om ongeveer 
16.00 uur. Uw avontuur aan de Oostkust komt 
tot een einde.

Vertrekdata: iedere dinsdag vanaf Sydney

Prijs per persoon vanaf: € 2.271,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: overnachtingen met beddengoed 
(11 overnachtingen in een hostel, 3 nachten 
kamperen en 1 overnachting aan boord van de 
trein), vervoer zoals omschreven in het pro-
gramma (minibus, 4WD, boot, trein en ferry), 
genoemde maaltijden, service ervaren En-
gelstalige reisbegeleiding en excursies volgens 
programma.

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven.

Aantal deelnemers: max. 24 pers (de samen-
stelling van de reizigers kan tijdens de reis 
wisselen). Tijdens enkele excursies en activi-
teiten kunnen andere mensen aansluiten of ter 
plaatse aanwezig zijn. Op sommige gedeelten 
van de tour zullen er lokale, gespecialiseerde 
gidsen met u mee reizen.

Opmerkingen: de eerste 2 nachten slaapt u in 
een Dorm (slaapzaal met meerdere bedden).  
U kunt, afhankelijk van beschikbaarheid, 
upgraden naar een eigen kamer ter plaatse. 
Tijdens de nachttreinreis heeft u een comforta-
bele verstelbare stoel.

De reis is geschikt voor alle leeftijden, echter 
zijn de meeste reizigers tussen 18-39 jaar.

Tip: maak uw reis compleet en blijf voor de 
reis nog een paar dagen in het bruisende  
Sydney en na de reis in het tropische Cairns.
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Een onvergetelijk kampeeravontuur 
door West-Australië van Perth 
naar Darwin. Ervaar zelf de grote 
contrasten van tussen de kustregio 
en de woestijn van de Outback. 
Maak een wandeling bij de 
bijzondere Pinnacles, wordt verliefd 
op het unieke Monkey Mia met haar 
wilde dolfijnen, beleef een heerlijk 
snorkelavontuur bij Ningaloo Reef, 
breng een bezoek aan Broome 
en verken de prachtige Bungle 
Bungles…De hoogtepunten tijdens 
deze reis zijn eindeloos!

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Perth - Kalbarri (lunch en diner). 
Welkom in het zonnige Perth, waar de reis 
begint. U verlaat de stad, rijdt noordwaarts 
naar Nambung National Park om de Pinnacles 
te verkennen. Dit zijn oude rotssculpturen 
die in de woestijn omhoog komen. U reist 
naar Jurien Bay, waar u de kans krijgt om te 
sandboarden vanaf de enorme duinen. Van 
hier gaat de reis verder via Geraldton naar het 
rustige strandstadje Kalbarri, waar u de nacht 
blijft.

Dag 2: Kalbarri - Shark Bay (ontbijt, lunch 
diner). Vandaag een korte rit naar het Kalbarri 
National Park. U wandelt door een aantal 
verschillende landschappen van het park, 
waaronder de Murchison Gorge, de Loop Walk 
en Natures Window. Na een steile afdaling in 
de Z-Bend Gorge, kunt u een verfrissende duik 
nemen in de rivier. Voor degenen die nog meer 
avontuur zoeken, is er ook een mogelijkheid 
om te gaan abseilen (op eigen kosten). Na de 
lunch bezoekt u het prachtige Shell Beach, één 
van de twee stranden in de wereld die bestaat 
uit schelpen. U gaat terug naar de weg en 
reist verder richting Denham en Shark Bay. 
Overnachting in een hostel in Shark Bay.

Dag 3: Shark Bay - Coral Bay (ontbijt, lunch, 
diner). Na een korte rit over het schiereiland 
Peron, gaat u naar het strand en ontmoet u 
de wereldberoemde Monkey Mia dolfijnen. 
Deze vriendelijke dolfijnen worden gevoed 
door parkrangers en zwemmen vaak tot aan 
de kust, meerdere malen per dag. De volgende 
stop is Carnarvon, waar u de fascinerende 
stromatolieten bij Hamelin Pool ziet. Deze 
marine rotsformaties zijn enkele van werelds 
oudste en grootste levende fossielen. Na een 
korte pauze gaat u via de snelweg naar Coral 
Bay, dat bekend staat als het “Juweel van het 
Noordwesten”. Overnachting in een hostel in 
Coral Bay.

Dag 4: Coral Bay - Cape Range N.P. (ontbijt/
diner). Coral Bay is zo goed als het klinkt! 
Ontwaak bij een perfecte zonsopgang en 
geniet van een relaxte ochtend op het strand. 
Maak een heerlijke snorkeltocht bij Ningaloo 
Reef. Misschien ziet u wel schildpadden, 
manta rays of walvissen. Ningaloo is het meest 

22-Daagse kampeersafari van Perth naar Darwin

bekend om de walvishaaien, waar u in de 
periode van maart tot en met mei, met een 
beetje geluk mee kunt zwemmen. Van juli tot 
november kunt u hier ook bultrugwalvissen 
spotten. Optioneel kunt u een boottocht per 
glasbodemboot maken, een quad-bike huren 
of een vlucht over het rif maken. Daarna gaat 
de reis naar het Cape Range National Park. 

Dag 5: Cape Range N.P. (volpension). Dag 
ter vrije besteding om te genieten van de 
schoonheid van het Cape Range National 
Park. Een aanrader is om te gaan snorkelen 
of duiken of een wandeling maken naar 
Vlamingh Head Lighthouse en genieten van 
het mooie uitzicht. Natuurlijk is lekker luieren 
op het ongerepte strand van Turquoise Bay of 
een bezoek brengen aan de kloof van Yardie 
Creek ook een uitstekende optie.

Dag 6: Cape Range N.P. - Karijini N.P. 
(volpension). Vandaag rijdt u landinwaarts 
door het meest dunbevolkte deel van het 
westen, de Pilbara regio. Uw eindbestemming 
vandaag is het Karijini National Park 
met spectaculaire rotsformaties, diepe ravijnen 
en prachtige watervallen. Uw camping kijkt uit 
op de Hamersley Range. Geniet ’s avonds van 
de waanzinnige sterrenhemel in dit desolate 
gebied.

Dag 7-8: Karijini N.P. (volpension). Dagen 
ter vrije besteding om het Karijini National 
Park en haar prachtige kloven te verkennen. 
Breng een bezoek aan het Karijini Cultural 
Centre en geniet van het uitzicht bij Oxers 
Lookout. De Hamersley Ranges zijn een 
aantal van de meest ongewone landvormen ter 
wereld. Diep in de kloof vindt u watervallen 
en waterpoelen - perfect om te zwemmen en 
om tot rust te komen. Dales Gorge, Fortesque 
Falls, Fern en Circular Pool, Weano en 
Hancock Gorge zijn slechts enkele van de 
prachtige plekken die u kunt bezoeken. Vooral 
bij zonsopgang en zonsondergang zorgen 
de kleurschakeringen voor een spectaculair 
schouwspel.

Dag 9:  Karijini National Park - Pilbra 
Region (ontbijt, lunch, diner). U vertrekt 
vanuit Karijini N.P. en reist naar de kust 
(ongeveer vier uur in totaal). U bezoekt 
de ijzerertshaven Port Hedland, de tweede 

populairste stad in de Pilbara. Neem een snelle 
rondleiding door de stad en begrijp de omvang 
van de ijzerertsindustrie. Na de lunch reist 
u door naar een nabijgelegen station, waar u 
deze nacht van uw reis doorbrengt. 

Dag 10: Pilbra Region - Broome (ontbijt, 
lunch, diner). Na het ontbijt gaat de rit naar 
de volgende bestemming Broome. Onderweg 
kunt u genieten van relaxte pauze en kunt u 
een wandeling maken op de witte stranden van 
80 Mile Beach, geheel van kleine zeeschelpen. 
Bij aankomst in Broome geniet u van een 
idyllische zonsondergang, waar de stad bekend 
om is. Vandaag checkt u in voor twee vrije 
dagen in deze prachtige stad. 

Dag 11 en 12: Broome. Dagen ter vrije 
besteding om deze aangename plaats en 
omgeving te verkennen. Breng een bezoek aan 
de prachtige uitgestrekte zandstranden, o.a. het 
beroemde Cable Beach (met 22 km schitterend 
zandstrand), ga heerlijk relaxen, zwemmen, 
bezoek het Pearl Lugger Museum of een 
lokale parelfarm. Geniet ’s avonds van een 
spectaculaire zonsondergang op het strand. 

Dag 13: Broome - Windjana Gorge (ontbijt/
lunch). Vandaag gaat de reis weer verder 
via de Oscar Range naar Tunnel Creek. Een 
lokale Bunuba gids neemt u mee voor een 
wandeling door de  750 meter Tunnel Creek, 
waarbij u ook meer leert over de cultuur en 
tradities van de Aboriginals. Daarna gaat 
u naar de mooie Windjana Gorge met zijn 
zoetwaterkrokodillen. 

Dag 14: Windjana Gorge (ontbijt, lunch, 
diner). Het is misschien vandaag de dag 
moeilijk voor te stellen, maar Windjana Gorge 
was eens een onderwater rif, ongeveer 350 
miljoen jaar geleden. Gedurende het natte 
seizoen stroomt er een rivier, maar tijdens 
de droge periode is het een reeks vijvers en 
billabongs. U gaat op verkenning en hopelijk 
spot u een zoetwaterkrokodil of twee. Na de 
lunch gaat u op avontuur naar Bell Gorge, 
een verborgen hoogtepunt. Dit idyllische 
toevluchtsoord wordt beschouwd als een van 
de mooiste gorges aan de Gibb River Road. 
Vervolgens gaat u terug naar het kamp. 
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Dag 15: Windjana Gorge – Manning Gorge 
(volpension). Na het ontbijt gaat u Windjana 
Gorge verkennen tijdens een begeleide tour. 
De gorge is het thuis van vele vogels en 
zoetwaterkrokodillen. U rijdt via de Gibb River 
Road, een 660 km lange weg door het hart van 
Kimberley, naar de mooie Manning Gorge. 

Dag 16: Manning Gorge – El Questro 
(volpension). ’s Morgens kunt u de omgeving 
verkennen en een verfrissende duik nemen in 
de Manning Gorge. Daarna gaat u via naar El 
Questro Station, het prachtige Outback kamp 
waar u 2 nachten zult verblijven. 

Dag 17: El Questro Station (volpension). 
Vandaag heeft u de hele dag om alle 
bezienswaardigheden van het bijna ongerepte 
El Questro Reservaat te verkennen. Maak een 
wandeling door de prachtige Cockburn Ranges 
en neem een verfrissende duik bij de waterval 
van de Emma Gorge. Geniet ’s avonds van een 
heerlijk drankje in de Outback bar.

Dag 18: El Questro - Bungle Bungles 
(volpension). Na het ontbijt gaat de reis naar 
Turkey Creek, alvorens u naar het schitterende 
Pumululu National Park gaat. In deze 
prachtige omgeving zult u de komende  
2 nachten verblijven. 

Dag 19: Bungle Bungles (volpension). 
Vandaag brengt u de dag door in het 
spectaculaire Pumululu National Park. De 
rotsformaties van de Bungle Bungles, met de 
oranje/zwart gestreepte bijenkorf-gevormde 
rotsen, zijn indrukwekkend. De rotsen zijn 
wel tot 300 meter hoog en zijn vanuit de lucht 
fantastisch te fotograferen. U kunt verder 
een bezoek brengen aan de adembenemende 
Echidna Chasm en de Cathedral Gorge. U 
kunt optioneel een helikopter vlucht maken 
en zo de Bungle Bungles vanuit een   ander 
perspectief ervaren.

Dag 20: Bungle Bungles -Lake Argyle 
(volpension). Maak u klaar voor een 
avontuurlijke 4WD tocht naar Kununurra. 
Daarna gaat de reis naar Lake Argyle, waar 
u zult overnachten. Als de tijd het toelaat 
brengt u een bezoek aan de Hidden Valley. 
Lake Argyle is het grootste zoetwatermeer van 
West-Australië en een juweel om te zien.

Vertrek: wekelijks van april tot en met oktober, data op aanvraag

Prijs per persoon vanaf: € 2.950,- (bij 2 pers.)

Inclusief: transfers, 14 overnachtingen op een camping (deels zonder sanitaire voorzieningen) 
en 7 overnachtingen in een hostel (meerpersoonskamers en gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen), vervoer per touringcar (Perth-Broome) en 4WD-voertuig (Broome-Darwin), 
genoemde maaltijden, service ervaren Engelstalige reisleiding, kampeeruitrusting, excursies 
volgens programma en entreegelden nationale parken.

Exclusief: vluchten, hoofdkussen, huur slaapzak AUD 35 pp ter plaatse betalen,  overige 
maaltijden, drankjes, optionele excursies en persoonlijke uitgaven.

Aantal deelnemers: min. 1 pers, max. 20 pers.

Minimum leeftijd: 18 jaar. 

Extra info: wijzigingen in de route mogelijk wegens weersomstandigheden. 
Bagagebeperking: zachte reistas (max. 15 kg) en 1 stuk handbagage per persoon. 
U kunt de reis ook in omgekeerde richting maken.
Tegen een toeslag is het mogelijk om op enkele plekken tijdens de reis in een hotel te 
overnachten.

Tijdens de reis worden er wandelingen gemaakt van 5-9 km, reizigers dienen hier fit genoeg 
voor te zijn. In de zomerperiode kunnen de temperaturen hoog oplopen, terwijl in de winter de 
nachten erg koud kunnen zijn.

Dag 21: Lake Argyle - Katherine Regio 
(ontbijt, lunch, diner). Niet lang na het 
ochtend ontbijt gaat u met een boot de oevers 
van Lake Argyle verkennen. Dit enorme 
meer is ontstaan door de Ord River Dam. 
Het grootste door mensen gemaakt meer 
in Australië, is 18 keer groter dan Sydney 
Harbour. Van hieruit steekt u de grens over 
naar The Northern Territory om uw camping 
te bereiken in de Katherine Regio.

Dag 22: Katherine Regio - Darwin (ontbijt, 
lunch). Op de laatste dag van de reis, gaat u 
stoppen bij de afgelegen kloof van Nitmiluk 
(Katherine Gorge) of u kunt een laatste duik 
nemen in het koele water van Edith Falls. In 
de middag gaat u op weg naar Darwin, waar 
het avontuur eindigt. Er zijn geen activiteiten 
gepland voor de rest van de dag en u bent vrij 
om Darwin te gaan verkennen. 
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 Voor elke reiziger naar Australië, 
is een bezoek aan de Outback 
een absolute must! Hier vindt u 
de oorsprong van de ziel van het 
land en maakt u kennis met de 
Aboriginals en hun cultuur. De 
natuur is overweldigend, ruig en 
vol kleurschakeringen. Om u een 
goed idee te geven hebben wij de 
populaire 5-daagse 4WD tour voor u 
omschreven. De tour is er ook in een 
3- en 4-daagse versie. Tijdens deze 
unieke belevenis van de Outback op 
een authentieke wijze, verblijft u in 
comfortabele tenten op prachtige 
afgelegen privé campings en reist u 
via 4WD routes. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Alice Springs – Uluru (lunch/diner). 
Weg van de platgetreden paden ontdekt u de 
adembenemende hoogtepunten van de Red 
Centre op een bijzondere manier. De reis gaat 
naar de wereldberoemde Uluru (Ayers Rock), 
gelegen in het Kata Tjuta N.P. Onderweg maakt 
u enkele stops en bent u in de gelegenheid 
een ritje op een kameel maken (optioneel). 
Ook kunt u kunst- en gebruiksvoorwerpen 
van Aboriginals bekijken en kopen. U brengt 
de middag door bij de Uluru. Ontdek deze 
fantastische monoliet tijdens een wandeling 
of u kunt optioneel onder begeleiding van een 
Aboriginalgids een Kuniya wandeling maken. 
U brengt tevens een bezoek aan het Cultural 
Centre, waar u meer leert over de wetten en 
het geloof (Tjukurpa) van de Aboriginals. 
Onder het genot van een drankje ervaart u de 
spectaculaire zonsondergang boven de Uluru, 
waarna u terugkeert naar uw campsite om van 
een overheerlijk diner te genieten. 

Dag 2: Uluru – Kings Creek (volpension).  
De dag begint met een spectaculaire 
zonsopgang over Uluru (Ayers Rock). Na 
het ontbijt rijdt u naar Kata Tjuta om door 
de indrukwekkende ‘Valley of the Winds’ 
een wandeling van 7 km. te maken. Na een 
gezellige lunch is er nog een bezoek aan 
de Curtin Springs Cattle Station (een grote 
Australische veeboerderij). U vervolgt uw 
weg naar Kings Creek Station. Geniet in 
het kamp van een heerlijk diner onder de 
adembenemende sterrenhemel. 

Dag 3: Kings Creek – Glen Helen  
(volpension). In de ochtend maakt u een 
wandeling bij Watarrka (Kings Canyon), de 
grootste canyon van Australië. U geniet van 
indrukwekkende zandsteenkoepels, steile 
rotswanden en grandioze uitzichten in de 
kloof. Als u de verleiding niet kunt weerstaan 
neemt u een verfrissende duik in het water van 
de serene ‘Garden of Eden’. Vervolgens reist 
u per 4WD via de Mereenie Loop Road naar 
Glen Helen. 

 5-Daagse kampeersafari  in de Outback

Dag 4: Glen Helen – Owen Springs 
(volpension). Zodra de zon opkomt begint 
u aan een stevig ontbijt met een flinke pot 
vers gezette koffie en kunt u genieten van de 
prachtige kleurschakeringen. Ontdek vandaag 
de  machtige West MacDonnell Ranges. U rijdt 
verder naar de Ormiston Gorge,  waar u een 
verfrissende duik kunt nemen in de rotspoelen. 
Na de ‘Ghost Gum Walk’  rijdt u via een 
prachtige 4WD route door het Owen Springs 
Reservaat. De nacht in Owen Springs brengt u 
door onder de adembenemende sterrenhemel, 
compleet met een kampvuur, verrukkelijk diner 
en kunt u een gevoel krijgen hoe de eerste 
ontdekkers vroeger dit afgelegen deel van de 
Outback hebben moeten ervaren. 

Vertrekdata: dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zondag

Prijs per persoon vanaf:  € 783,-  (bij 2 pers.) 

Inclusief: transfers in Alice Springs, verblijf in 
permanente tenten met bed, matras, kussen, 
slaapzak en linnengoed, handdoek, vervoer in 
een airconditioned 4WD voertuig, genoemde 
maaltijden, service ervaren Engelstalige 
reisbegeleiding en excursies volgens 
programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies, persoonlijke 
uitgaven en parkgeld voor het Uluru Kata 
Tjuta N.P. (ter plaatse betalen).

Aantal deelnemers: min. 2 pers. en max. 16 
pers.

Tip: voor en na de Outback Safari raden wij 
aan om een overnachting te boeken in Alice 
Springs.  
Alle tours vertrekken ’s morgen vroeg 
omstreeks 06.00 uur en eindigen rond 17.30 
uur in Alice Springs. 

Vergeet niet om een zaklantaarn, waterfles 
(1,5 liter), hoed, zonnebrandcrème, anti 
muggenspray, wandelschoenen, zwemkleding 
en een fotocamera mee te nemen.

Bagagebeperking: max. 10 kg. per persoon 
in een zachte reistas. Overige bagage kunt u 
opslaan bij uw accommodatie in Alice Springs. 

Deze kampeersafari is niet geschikt voor 
kinderen jonger dan 5 jaar.

 Dag 5: Owen Springs – Alice Springs 
(ontbijt/lunch). Na het ontbijt steekt u de 
beroemde Hugh Rver Stock naar de Oak 
Valley Aboriginal Community. Leer meer over 
de kunst- en gebruiksvoorwerpen, die in dit 
gebied worden gemaakt. U kunt schilderingen 
bekijken en er wordt een demonstratie 
boemerang- en speerwerpen gegeven. Daarna 
gaat de reis terug naar Alice Springs waar u 
rond 17.30 uur arriveert. Vaak spreken de 
gasten ’s avonds nog af om een afscheidsborrel 
te drinken en om met uw nieuwe vrienden 
terug te kijken op het avontuur dat u samen 
hebt beleefd.
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Deze 3-daagse Outback safari 
is één van onze meest populaire 
tours. U rijdt comfortabel in een 
4WD-voertuig, voorzien van airco 
en bezoekt alle hoogtepunten 
van het indrukwekkende Red 
Centre. De overnachtingen zijn 
in permanente tentenkampen 
in tweepersoonstenten, met 
bedden, slaapzak en kussen. Wilt 
u liever onder de indrukwekkende 
sterrenhemel slapen, dan kunt u in 
een Swag bij het kampvuur de nacht 
doorbrengen.  U reist maximaal met 
21 personen in een internationaal 
gezelschap. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Alice Springs – Uluru / Ayers 
Rock (lunch/diner). U wordt om 06.00 uur 
opgehaald bij uw accommodatie in Alice 
Springs. U reist via Erldunda en door de Water 
House & James Ranges richting Ayers Rock. 
Onderweg maakt u een tussenstop bij een 
Outback Kamelenfarm (kamelenrit optioneel) 
en stopt u bij het Mount Ebenezer Roadhouse,  
een winkel met o.a. Aboriginal kunst. Via Mt. 
Connor gaat u naar Ayers Rock. Ontdek deze 
fantastische monoliet tijdens een wandeling. 
U kunt helemaal om Ayers Rock heen lopen 
of de rots eventueel beklimmen (Uluru is een 
heilige plaats en de Aboriginals verzoeken 
de reizigers de rots niet te beklimmen). U 
brengt tevens een bezoek aan het Cultural 
Centre, waar u meer leert over de wetten en 
het geloof (Tjukurpa) van de Aboriginals. 
Onder het genot van een drankje ervaart u 
de spectaculaire zonsondergang boven de 
Uluru, waarna u terugkeert naar uw campsite 
om van een overheerlijk diner te genieten. 
Overnachting op een privé permanente 
campsite.

Dag 2: Uluru – Kings Creek (volpension). 
Vandaag beleeft u de zonsopgang in het 
kamp met uitzicht op Uluru (Ayers Rock) en 
Kata Tjuta. Na het ontbijt rijdt u naar Kata 
Tjuta om door de indrukwekkende ‘Valley of 
the Winds’ een wandeling van zeven km. te 
maken. Na een gezellige lunch is er nog een 
bezoek aan de Curtin Springs Cattle Station 
(een grote Australische veeboerderij). U komt 
hier halverwege de middag aan, wat u ruim 
voldoende tijd geeft om dit cattle station in 
bedrijf te zien. U vervolgt uw weg naar Kings 
Creek Station. Op uw campsite bij Kings Creek 
bent u kilometers ver van alles verwijderd, 
helemaal alleen in de outback. In geen velden 
of wegen iemand te bekennen. Dit is nu 
precies wat we bedoelen met ‘outback’. Geniet 
in het kamp van een heerlijk diner onder de 
adembenemende sterrenhemel. Overnachting 
op een privé permanente campsite.

3-Daagse kampeersafari in de Outback ‘Goanna Dreaming’

Dag 3: Kings Creek - Alice Springs (ontbijt/
lunch). In de ochtend maakt u een wandeling 
van 6 km bij Watarrka (Kings Canyon), de 
grootste canyon van Australië. U geniet van 
indrukwekkende zandsteenkoepels, steile 
rotswanden en grandioze uitzichten in de 
kloof. Hierna brengt u een bezoek aan het 
Amfitheater en de Lost City en als u de 

verleiding niet kunt weerstaan neemt u een 
verfrissende duik in het water van de serene 
‘Garden of Eden’. Na de lunch rijdt u terug 
naar Alice Springs, waar u rond 17.30 uur 
arriveert. Vaak spreken de gasten ’s avonds nog 
af om een afscheidsborrel te drinken en om 
met uw nieuwe vrienden terug te kijken op het 
avontuur dat u samen hebt beleefd. 

Vertrekdata: dagelijks  
 
Prijs per persoon vanaf: € 562,- (bij 2 pers.)  
Inclusief: transfers in Alice Springs, verblijf in 
permanente tenten met bed, matras, kussen, 
slaapzak en linnengoed, handdoek, vervoer in 
een airconditioned 4WD voertuig, genoemde 
maaltijden, service ervaren Engelstalige 
reisbegeleiding en excursies volgens 
programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies, persoonlijke 
uitgaven en parkgeld voor het Uluru Kata Tjuta 
N.P. (ter plaatse betalen).

Tip: voor n na de Outback Safari raden wij 
aan om een overnachting te boeken in Alice 
Springs.  Alle tours vertrekken ’s morgen 
vroeg omstreeks 06.00 uur en eindigen rond 
17.30 uur in Alice Springs.  Vergeet niet 
om een zaklantaarn, waterfles (1,5 liter), 
hoed, zonnebrandcrème, anti muggenspray, 
wandelschoenen, zwemkleding en een 
fotocamera mee te nemen.

Bagagebeperking: max. 10 kg. per persoon 
in een zachte reistas. Overige bagage kunt u 
opslaan bij uw accommodatie in Alice Springs. 

3-daagse ‘Cockatoo Dreaming Safari’ 
Tijdens deze onvergetelijke kampeersafari 
van/naar Alice Springs reist u per minibus en 
verblijft u in tenten of kunt u in een slaapzak 
onder de sterrenhemel de nacht doorbrengen. 
Hoogtepunten: bezoek aan Uluru, inclusief 
zonsopgang en zonsondergang, bezoek aan 
Cultural Centre Kata Tjuta, Amfitheater, Lost 
City, Garden of Eden, wandelingen bij ‘Valley 
of the Winds’ en Kings Canyon.

Vertrekdata: dagelijks 

Prijs per persoon vanaf: € 280 (bij 2 pers.).

Inclusief: transfers in Alice Springs, verblijf 
in tenten met matras, vervoer in een 
airconditioned minibus, genoemde maaltijden, 
service ervaren Engelstalige reisbegeleiding en 
excursies volgens programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, handdoek, slaapzak (te huur voor 
AUD 30), optionele excursies, persoonlijke 
uitgaven en parkgeld voor het Uluru Kata Tjuta 
N.P. (ter plaatse betalen).

Aantal deelnemers: min. 2, max. 21 pers.
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De kortere tours, die op de vorige 
pagina’s staan, kunnen gemakkelijk 
gecombineerd worden tot een 
langere tour. Deze 10-daagse 
tour is hier een voorbeeld van en 
combineert drie verschillende tours 
en Alice Springs en Darwin met 
elkaar. De reis is ook mogelijk in 
omgekeerde volgorde.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Alice Springs – Uluru / Ayers Rock 
(lunch/diner). U vertrekt om 05.00 uur naar  
Uluru (Ayers Rock). Via  Mt. Connor gaat u 
naar Ayers Rock en  bezoekt u het Uluru Kata 
Tjuta cultureel centrum. Aansluitend maakt 
u een wandeling aan de voet van Ayers Rock 
en waar u geniet van een glas wijn tijdens 
de zonsondergang. Overnachting in een 
permanent tentenkamp.

Dag 2: Uluru – Kings Creek Cattle Station 
(volpension). Geniet ’s morgens van 
het prachtige kleurenspel van Uluru bij 
zonsopgang. Vervolgens gaat u naar Kata 
Tjuta (de Olga’s) en maakt u een wandeling 
door de ‘Valley of the Winds’. Na de lunch 
rijdt u naar het Kings Creek Cattle Station 
en de George Gill Ranges. Het diner is onder 
de sterrenhemel bij het gezellige kampvuur. 
Overnachting in een permanent tentenkamp.

Dag 3: Kings Canyon - Alice Springs 
(ontbijt/lunch). Na het ontbijt rijdt u naar 
Watarrka National Park, waar u een wandeling 
maakt door de  Kings Canyon. Verder brengt 
u een bezoek aan de Garden of Eden, Lost City 
en het Amfitheater. Na de lunch gaat u terug 
naar Alice Springs. 2 Overnachtingen in een 
hostel in Alice Springs.

Dag 4: Alice Springs. Dag ter vrije besteding 
in Alice Springs.

Dag 5: Alice Springs - Banka Banka Cattle 
Station (lunch/diner). Vandaag wordt u 
om 06.00 uur opgehaald voor uw volgende 
avontuur. U brengt een bezoek aan de Devils 
Marbles (Karlu Karlu). U passeert Tennant 
Creek en gaat naar de runderenboerderij 
Banka Banka voor uw overnachting 
Overnachting in een permanent tentenkamp.

Dag 6: Banka Banka Cattle Station –
Katherine (volpension). U bezoekt de  
beroemde Outback Pub in Daly Waters, de 
oudste pub in de Northern Territory. In de 
namiddag reist u naar Mataranka, waar u kunt 
relaxen in de heerlijke warmwaterbronnen. 
Overnachting in een permanent tentenkamp.

Dag 7: Katherine - Darwin (ontbijt/lunch). 
Na het ontbijt gaat de reis naar het Nitmiluk 
National Park, waar u optioneel een kano- of 
boottocht kunt maken over de Katherine 
River. Dan gaat u  naar Darwin, gelegen aan 
de Timor zee. Overnachting in een hostel in 
Darwin.

Dag 8: Darwin – Kakadu N.P. (lunch/diner). 
Vandaag wordt u om 06.30 uur opgehaald 

10-Daagse kampeersafari van Alice Springs naar Darwin

voor een bezoek aan de Mary River Wetlands, 
waar u kunt genieten van een exclusieve 2 uur 
durende boottocht. In het Kakadu National 
Park kunt u genieten van een heerlijke 
picknicklunch. U brengt een bezoek aan het 
Bowali Visitor Centre en komt in de namiddag 
aan bij Ubirr. Hier bezoekt u de rotstekeningen 
van de Aboriginals en krijgt u uitleg van uw 
gids. Vanaf de Nadab Lookout heeft u een 
panoramisch uitzicht en kunt u zelfs Arnhem 
Land zien liggen. Overnachting in een 
permanent tentenkamp nabij Cooinda.

Dag 9: Kakadu N.P. – Litchfield N.P. 
(volpension). U gaat naar het zuidelijk 
deel van het Kakadu National Park, waar u 
de ochtend doorbrengt bij Gunlom Falls. 
Na deze magische ochtend en lunch, gaat 
de reis naar het Litchfield National Park, 
met haar watervallen, bronnen en grote 
termietenheuvels. Overnachting in een 
permanent tentenkamp.

Dag 10: Litchfield N.P. - Darwin (ontbijt/
lunch). Vandaag gaat u de watervallen en ruige 
zandsteenformaties van het Litchfield National 
Park verkennen. Sta versteld van de enorme 
termietenheuvels en zwem en wandel bij de 
Florence en Wangi Watervallen. Na een bezoek 
aan Buley Rockhole gaat de reis naar Darwin.

Vertrekdata: op aanvraag 

Prijs per persoon vanaf:  € 985,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: transfers, 3 overnachtingen 
in hostels (tweepersoonskamer), 6 
overnachtingen in permanente tenten met 
bed, matras, kussen, slaapzak en linnengoed, 
vervoer in een airconditioned voertuig, 
genoemde maaltijden, service ervaren 
Engelstalige reisbegeleiding en excursies 
volgens programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies, Twin Falls 
boottransfer (AUD 12,50 per persoon, ter 
plaatse te betalen), drinkfles en persoonlijke 
uitgaven. Parkfee AUD 65,-.

Aantal deelnemers: min. 2, max. 24 pers.

Tip: voor de safari raden wij aan om een 
overnachting te boeken in Alice Springs. 
Vergeet niet om een zaklantaarn, waterfles 
(1,5 liter), hoed, zonnebrandcrème, anti 
muggenspray, wandelschoenen, zwemkleding 
en een fotocamera mee te nemen.

Bagagebeperking: max. 10 kg. per persoon 
in een zachte reistas tijdens 3-daagse Red 
Centre. Overige bagage kunt u opslaan bij 
uw accommodatie in Alice Springs. Max. 20 
kg per persoon tijdens de rest van de tour. 
Wijzigingen in de route mogelijk wegens 
weersomstandigheden. Van december tot 
juni is een bezoek aan de Wangi, Twin en Jim 
Jim Falls soms niet mogelijk. Als alternatief 
bezoekt u dan de Gunlom Falls, Barramundi 
Gorge, Yurmikmik of Gubara Springs.
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‘Top End’ is het gebied wat rondom Darwin ligt. Darwin is vernoemd naar 
de natuuronderzoeker Charles Darwin. Darwin, gelegen aan inham van de 
Timor Zee, is een moderne stad met een universiteit, verschillende musea, 
een botanische tuin en mooie stranden. Er is veel te zien en te doen in de 
‘Top End’. U vindt hier een aantal prachtige nationale parken, zoals het Ka-
kadu National Park, het Litchfield National Park en het Nitmiluk National 
Park. Kakadu is bijna even groot als Nederland. Het gebied is uiterst dunbe-
volkt en er zijn maar een paar plaatsen van betekenis, zoals Jabiru en Cooin-
da. De grootste attractie wordt gevormd door de oeroude grotschilderingen 
en rotsinscripties bij Ubirr en Nourlangie Rock. Ook de afwisselende fauna 
met zijn vele vogelsoorten en zoutwaterkrokodillen trekt de aandacht. Het 
Litchfield National Park is bekend om de vele watervallen en de reusachtige 
termietenheuvels. Het Nitmiluk National Park is bekend door de Katherine 
Gorge, waar u een boottocht of een kanotour kunt maken. In Arnhemland 
leven Aboriginals op traditionele wijze. Voor een bezoek aan dit gebied is 
een vergunning nodig en moet u zich houden aan bepaalde tradities.

Om u een idee te geven van de vele mogelijkheden om dit gebied te verkennen, vindt u op deze 
pagina een aantal voorbeelden van onze tours. Uitgebreide informatie over de tours zijn op aan-
vraag. 

3-Daagse Dragonfly Dreaming 
Dagelijks vertrek van / naar Darwin. Verblijf in permanente tenten of vrij kamperen.
Hoogtepunten: Litchfield National Park, Florence Falls, WangiFalls,  Buley Rockhole, Private 
Wildlife & Crocodile Cruise, Kakadu National Park, Twin en Jim Jim Falls, Nawurlandja, Lookout, 
Ubirr, Bowali Visitor Centre en  Mamukala Wetlands.
Prijs per persoon vanaf: € 582,- (bij 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen in een tent, alle maaltijden en een glas wijn bij het  diner.
Deze tour kan ook gemaakt worden met verblijf in privé lodges.
Prijs per persoon vanaf: € 809,- (bij 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen, alle maaltijden en een glas wijn bij het diner 

5-Daagse Jaribu of Arnhem Land Dreaming 
Van / naar Darwin met vertrek op maandag, woensdag en zaterdag (juni-oktober). Verblijf in 
permanente  tenten (3 nachten) en1 nacht vrij kamperen.  
Hoogtepunten: Private Wildlife & Crocodile Cruise, Kakadu National Park, Ubirr, Twin & Jim 
Jim Falls OF  Arnhem Land, Mamukala Wetlands, Gunlom Falls, Edith Falls, Nitmiluk National 
Park (Katherine Gorge), Litchfield N.P, Wangi Falls, Florence Falls en Buley Rockhole.  
Prijs per persoon vanaf: € 845,- (bij 2 pers.) 
Inclusief: overnachtingen, alle maaltijden en een glas wijn bij het diner.

3-Daagse Buffalo Dreaming
Van / naar Darwin met dagelijks vertrek, m.u.v. donderdag. Verblijf is op basis van vrij kamperen.
Hoogtepunten: Mary River Wetlands Cruise, Kakadu National Park, Bowali Visitor Centre, Ubirr,
Gunlom Falls, Wangi Falls, Florence Falls, Buley Rockhole en Magnetic Termite mounds
Prijs per persoon vanaf: € 420,- (bij 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen, alle maaltijden en een glas wijn bij het  diner.

3-Daagse Cicada Dreaming
Van Darwin / naar Alice Springs met vertrek op zaterdag (soms ook dinsdag). Verblijf is op basis 
van vrij kamperen.
Hoogtepunten: Katherine Gorge National Park, Mataranka Thermal Springs, Daly Waters Pub,
Banka Banka Cattle Station, Devils Marbles. 
Prijs per persoon vanaf: € 320,- (bij 2 pers.)
Inclusief: overnachtingen, alle maaltijden en een glas wijn bij het  diner.

Avonturen per 4WD in de ‘Top End’
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Cape Tribulation & Daintree N.P. van/naar Cairns
Met deze dagexcursie verkent u het tropische noorden van Queensland.  U reist in een 4WD 
en gaat naar het Cape Tribulation National Park. U maakt een boottocht op de Daintree Rivier 
en ziet het mangrovewoud en de vele krokodillen die hier voorkomen. Na de lunch kunt u een 
verfrissende duik te nemen bij Emmagen Creek. Dan gaat u naar Cape Tribulation en rijdt u over 
de beroemde Bloomfield Track. 

Vertrekdata: dagelijks (06.50-18.30 uur).
Prijs per persoon vanaf: € 140,- (min. 2 pers. / max 16 pers.)
Inclusief: 4WD safari met reisleiding, transfers, koffie/thee, lunch en entreegelden nationaal park.

Reef Magic van/naar Cairns
Een bezoek aan Cairns, zonder dat u een cruise naar het Great Barrier Reef heeft gemaakt, is niet 
compleet! Er zijn diverse mogelijkheden om het Reef te verkennen. Wij hebben alvast een selectie 
voor u gemaakt. Met Reef Magic maakt u een dagtocht met een catamaran. Tijdens deze tour kunt 
u gebruikmaken van  een semiduikboot, zonnedek, kunt u snorkelen en (optioneel) duiken. Aan 
boord kunt u genieten van een tropisch buffet en koffie/thee. 

Vertrekdata: dagelijks (08.30-17.00 uur).
Prijs per persoon vanaf: € 160,-   
heen helikoptertransfer/terug per catamaran: € 354 min. 2 pers. 
Inclusief: tour met reisleiding, koffie/thee, lunchbuffet, snorkeluitrusting, presentatie marine 
biologie, onderwater observatorium, semiduikboot en glasbodemboot en entreegelden nationale 
parken.
Exclusief: transfers, wetsuit om te snorkelen, duikuitrusting en persoonlijke uitgaven. 

3-daags duik avontuur van/naar Cairns
Ga mee op een onvergetelijk avontuur: duiken op het Outer Great Barrier Reef met de meest 
gerenommeerde duikschool in Cairns. Tijdens deze liveaboard tour worden trips georganiseerd 
voor snorkelaars, duikers met brevet en beginnende duikers. 
Dag 1: u gaat aan boord van de snelle, moderne transferboot, die u in 90 minuten naar het Outer 
Barrier Reef Equipment vaart. U maakt 2 duiken voor u naar de Liveaboard wordt gebracht 
(middagduik en avondduik)
Dag 2: u maakt 4 dag duiken en 1 avondduik.
Dag 3: u maakt 3 dag duiken, om 15.00 uur verlaat u het Outer Barrier Reef.

Vertrekdata: dagelijks. 
Prijs per persoon vanaf: € 551,- (duikers min.2 pers.) / € 435,- (niet duikers, wel snorkelen)  
Inclusief: verblijf aan boord in een cabin voor 2 personen, maaltijden, dagelijks koffie/thee, duik- 
en snorkeluitrusting, transfers van/naar Cairns en vulling duikflessen.
Exclusief: alcoholische dranken, duikgids, snacks en introductie duik.
Het aangegeven aantal duiken is het maximum aantal. De duiken zijn afhankelijk van weers- en 
veiligheidsomstandigheden. Controleer beschikbaarheid.
Belangrijk: houdt u er rekening mee dat er regels zijn aangaande vliegen of afreizen naar 
hooggelegen gebieden na het duiken.

2-daagse ‘Reef Sleep’ van/naar Airlie Beach
Een onvergetelijke ervaring! U gaat per moderne catamaran naar het Great Barrier Reef, waar u 
de nacht zult doorbrengen op een ponton. Slechts 12 gasten mogen de nacht doorbrengen op het 
ponton, dus u kunt genieten van een exclusieve ervaring! Ervaar de stilte en het indrukwekkende 
Great Barrier Reef tijdens uw nacht onder de adembenemende sterrenhemel. Tevens kunt u 
uitleg krijgen van de marine bioloog aan boord. Mogelijkheid om te snorkelen en duiken (zowel 
beginner als gecertificeerd duiker). Ervaren duikers kunnen ook een nachtduik boeken.
Dag 1:  vroeg vertrek naar het ponton in het Great Barrier Reef. Neem de tijd om het rif te 
verkennen en geniet van de nachtelijke rust op het rif. U kunt een duik (beginner of duiker) of een 
begeleide snorkeltocht maken (beide optioneel). 
Dag 2: weer een dag genieten op het Great Barrier Reef. Ga heerlijk snorkelen (u krijgt uw 
persoonlijke snorkeluitrusting) en verken de prachtige onderwaterwereld. Ook heeft u vrije 
toegang tot het onderwaterobservatorium en kunt u een informatieve diavoorstelling bijwonen. In 
de namiddag arriveert u weer in Airlie Beach. 

Vertrekdata: dagelijks (08.00-18.00 uur).
Prijs per persoon vanaf: € 365,-  (min. 2 pers. / max. 12 pers.) 
Inclusief: transfer met moderne catamaran, overnachting in een swag onder de sterrenhemel 
(gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen), transfers, maaltijden incl. koffie/thee, uitleg 
over het Great Barrier Reef, toegang tot het onderwaterobservatorium, semiduikboot, 
snorkeluitrusting en entreegelden nationale parken.
Exclusief: optionele activiteiten, overige drankjes & persoonlijke uitgaven.
Bagagebeperking:  5 kg per persoon in een zachte reistas. 

Bijzondere Excursies
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Dagtour Fraser Island, van/naar Hervey Bay 
Vanaf Hervy Bay vertrekt u per ferry om 08.30 uur naar Fraser Island. 
Per 4WD voertuig gaat u de gehele dag het eiland ontdekken.  U 
bezoekt o.a. Wanggoolba Creek, Central Station, met de bijzondere 
Satinay bomen en u kunt zwemmen in Lake McKenzie, het mooiste 
zoetwatermeer van het eiland. U gaat verder naar Seventy Five Mile 
Beach, Eli Creek en gaat naar het beroemde Maheno scheepswrak 
en de Coloured Sands, een fascinerende rotsformatie met diverse 
verschillende kleuren. De lunch gebruikt u in het Eurong Beach Resort. 
In de namiddag gaat u terug naar Hervey Bay, waar u rond 18.00 uur 
aankomt.
Vertrekdata: dagelijks (08.30-18.00 uur.)
Prijs per persoon vanaf: € 135,- (max. 40 pers.) 
Inclusief: tour met gids per 4WD, ferry, transfers, lunch en 
entreegelden.

3-daagse Walvissen Tour Fraser Island, van/naar Hervey Bay
De kalme, veilige wateren van Platypus Bay, aan de westkant van Fraser 
Island, zijn een uitstekende plek om walvissen te spotten. In de periode 
van augustus tot eind oktober zwemmen duizenden bultruggen naar het 
noorden, naar de warme wateren van het Great Barrier Reef. Tijdens 
hun migratie stoppen ze in Hervey Bay om te rusten, te spelen en hun 
kleintjes te voeden. Hervey Bay is slechts één van de twee plekken ter 
wereld waar dit gebeurt. Een onvergetelijk spektakel en een uniek begin 
of eind van uw vakantie in Hervey Bay. Bent u in deze periode in Hervey 
Bay, dan is deze excursie een absolute must! Twee wonderen in één: de 
trek van de bultruggen en het Werelderfgoed Fraser Island. 

Vertrekdata: dagelijks van augustus-oktober.
Prijs per persoon vanaf: € 413,- (min. 2 pers.) 
Inclusief:  2 overnachtingen in het Kingfisher Bay Resort, ontbijtbuffet, 
transfers per ferry van/naar River Heads en ½ dag walvisexcursie 
boottocht (shuttletransfers vertrekken vanaf de receptie).
Informeer aan boord naar de upgrade om met de walvissen te zwemmen 
(vergeet uw handdoek niet).

3-daagse Fraser Island Avontuur, van/naar Hervey Bay
Verblijft u buiten het walvisseizoen, dan is het pakket dagelijks mogelijk, 
maar vervalt de walvisboottocht.

Prijs per persoon vanaf: € 316,- (min. 2 pers.) 

4-daagse Romantisch Fraser Island Tour, van/naar Hervey Bay
Wilt u uw reis aan de oostkust echt speciaal maken, dan is een 
heerlijk verblijf op Fraser Island een absolute aanrader! Geniet van 
een onvergetelijke zonsondergang bij de beroemde Jetty Hut van het 
King Fisher Bay Resort en verwonder u over de zangkunsten van de 
diverse vogels. U kunt zich heerlijk laten verwennen met een massage 
of schoonheidsbehandeling in de Kingfisher Natural Spa en genieten 
van een bubbelbad in de verwarmde spa. U kunt uw smaakpapillen 
verwennen met een “bushtucker”-geïnspireerde cocktail en een heerlijk 
diner in het restaurant Seabelle. Wandel langs de verlaten stranden of 
maak een tour langs de hoogtepunten van het eiland. Op Fraser Island 
vindt u gouden stranden, dichte regenwouden met exotische vogels 
en een resort, dat u alle comfort biedt. Fraser Island is een complete 
verwennerij en ideaal  voor natuurliefhebbers. Het resort heeft een 
adembenemend uitzicht op de Great Sandy Strait en het Fraser’s 
bushland. Dit Fraser Island pakket is ideaal voor als u samen iets 
bijzonders wilt delen. 

Vertrekdata: dagelijks.
Prijs per persoon vanaf: € 364,- (min. 2 pers)
Inclusief: 3 overnachtingen in het Kingfisher Bay Resort, gratis upgrade 
naar een spa kamer (afhankelijk van beschikbaarheid), dagelijks 
uitgebreid ontbijtbuffet, ferry en transfers van/naar River Heads, fles 
wijn, kaasplateau en massage van 30 minuten per persoon.

Bijzondere Excursies
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Excursies Sydney en omstreken

Sydney Opera House
Het Opera House is het landmark van Sydney en een bezoek mag zeker niet ontbreken tijdens uw 
verblijf in Sydney. U kunt kiezen voor een rondleiding van 1 uur door het Opera House (dagelijks 
tussen 09.00 en 17.00 uur) of leer het Opera House kennen tijdens een backstagetour van 2 
uur (dagelijks om 07.00 uur (max. 8 pers.). Ontbijt is inbegrepen in de Green Room, die enkel 
toegankelijk is voor artiesten.  
Prijs per persoon vanaf: € 27,- (min. 1 en max. 40 pers) / Backstage tour met ontbijt: € 120,- 
(min. 2 en max. 8 pers).

Bridge Climb
De meest spectaculaire excursie in Sydney! U klimt met een groep van max. 14 personen onder 
leiding van een gids over de beroemde Harbour Bridge. Tijdens de tocht vertelt de gids u over 
alles over Sydney en de bezienswaardigheden. Geniet van het waanzinnige uitzicht vanaf de brug. 
Deze tour duurt ca. 3,5 uur en is inclusief uitrusting, oorkonde en groepsfoto. 
Prijs per persoon vanaf: € 232,- (min. 1 en max. 14 pers).

Walvissen spotten
Zeer de moeite waard is een boottocht om de walvissen te spotten in de haven van Sydney! Ook 
kunt u zo uitstekend de spectaculaire kust en de haven van Sydney bewonderen. Tussen mei en 
december kunt u bultrugwalvissen spotten en bestaat er ook de kans de noordkapers, dolfijnen 
en de grote albatrossen te zien. Deze excursie duurt ca. 3 uur. Koffie/thee, water, koekjes en een 
uitgebreide uitleg over de dieren en hun gewoontes is inbegrepen. 
Prijs per persoon vanaf: € 63,- (min. 1 en max. 250 pers).

Blue Mountains 
Tijdens deze excursie maakt u kennis met de spectaculaire Blue Mountains. U bezoekt o.a. de 
Blue Mountains Botanic Gardens en de Grose Valley. Bij Echo Point ziet u de bekende Three 
Sisters. Verder brengt u een bezoek aan het Waradah Cultural Centre, waar u meer leert over de 
Aboriginal cultuur. U gebruikt de lunch in Leura. U kunt enkele wandelingen maken en met wat 
geluk ziet u ook kangoeroes en andere dieren. Vanaf Homebush Bay gaat u per boot terug naar 
Darling Harbour of Circular Quay in Sydney. Of u kunt met uw gids terug rijden naar de stad. 
Prijs per persoon vanaf: € 141,- (min. 2 en max. 46 pers).   

Excursies omgeving Melbourne

Great Ocean Road
Voor diegene, die geen tijd hebben om van Melbourne naar Adelaide te rijden, maar wel de 
beroemde Great Ocean Road willen zien is dit de ideale excursie! U ziet koala’s en pinguïns, 
bezoekt het regenwoud van het Otway National Park en de vuurtoren bij Cape Otway, de kliffen 
van het Port Campbell National Park met de 12 Apostelen, Loch Ard Gorge en de Gibson Steps. 
U rijdt langs stranden, pittoreske vissersdorpjes en mooie baaien. Tussen december en februari 
is er een extra tour mogelijk, die ca. 3 uur later start en eindigt, waarbij u kunt genieten van een 
zonsondergang aan de Great Ocean Road. 
Prijs per persoon vanaf:  € 95,- (min.2 en max. 24 pers).

Pinguïns van Phillip Island
Tijdens deze excursie bezoekt u o.a. het Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park en de 
Churchill Island Farm, waar u meer leert over de regio. Dan verder naar Cape Woolamai, het 
beste surfstrand van Phillip Island, het Nobbies & Seal Rocks en tenslotte naar de Penguin Parade. 
Dit zal het hoogtepunt van de dag zijn! ’s Avonds kunt u de parade van de pinguïns observeren, 
die bij zonsondergang terugkeren naar hun broedplaatsen.  
Prijs per persoon vanaf:  € 114,- (min. 1 en max. 27 pers).

Wandeltochten vanaf Apollo Bay
Er zijn diverse meerdaagse wandeltochten mogelijk, die vertrekken vanuit Apollo Bay. De 
bekendste is de 5- of 8-daagse Great Ocean Walk. Deze wandeling biedt onvergetelijk indrukken 
van de verschillende landschappen van de Great Ocean Road.
 
Dag 1: Apollo Bay 
Dag 2: Apollo Bay – Blanket Bay
Dag 3: Blanket Bay – Cape Otway
Dag 4: Cape Otway – Castle Cove 
Dag 5: Castle Cove – Johanna Beach
Dag 6: Milanesia Beach – The Gables Lookout 
Dag 7: The Gables Lookout – Port Campbell
Dag 8: Port Campbell – Apollo Bay
 
De excursie is inclusief: wandeling met gids, transfers (etappes), overnachtingen, maaltijden, 
kaart en routebeschrijving en entreegelden nationale parken.
Prijs per persoon vanaf: € 1.545,- (min. 2 pers.).
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Excursies omgeving Adelaide

Dagtour Kangaroo Island
Tijdens deze dagexcursie bezoekt u met een ervaren gids een aantal hoogtepunten van Kangaroo 
Island: het Seal Colony Conservation Park, Vivonne Bay (lunch) en het Flinders Chase National 
Park. In het Flinders Chase National Park vindt u kangoeroes, wallaby’s, echidna‘s en koala‘s. U 
bezoekt de Remarkable Rocks, Admirals Arch en u wandelt bij Hansons Bay Sanctuary door de 
Eucalyptus Allee. 
Prijs per persoon vanaf: € 205,- (min. 2 en max. 52 pers.). Tegen een toeslag kunt u terug vliegen.

2-daagse excursie Kangaroo Island

Met een bezoek van twee dagen met een overnachting ziet en beleeft u de schoonheid en 
diversiteit van Kangaroo Island. 

Dag 1: Adelaide - Kangaroo Island (lunch/diner). ’s Morgens transfer per bus van Adelaide naar 
Cape Jervis. Per ferry gaat u naar Kangaroo Island. Bezoek aan Prospect Hill, Seal Bay en Little 
Sahara. Activiteiten: sandboarden, zwemmen, snorkelen aan de noordkust, kajakken, quadbike-
tour (optioneel) of gewoon relaxen en genieten van de natuur en het wild op Kangaroo Island. 
Overnachting in Hanson Bay. 

Dag 2: Kangaroo Island - Adelaide (ontbijt/lunch). Bezoek aan het Flinders Chase National 
Park, Admirals Arch, de Nieuw-Zeelandse robben en de Remarkable Rocks. In de namiddag met 
de ferry en bus terug naar Adelaide. 

Prijs per persoon vanaf: € 342,- (min. 2 en max. 21 pers.). Tegen een toeslag kunt u terug vliegen.

Wijnproeven in Barossa Valley
De wijnen van Barossa Valley zijn wereldberoemd. Het bekendste wijnhuis is zonder twijfel 
Jacobs Creek. U wordt bij uw hotel in Adelaide opgehaald om ca. 08.15 uur. U gaat eerst  het 
bezoekerscentrum van Jacobs Creek bezoeken. Bij Wolf Blass geniet u, naast het wijnproeven, ook 
van een 2-gangenlunch. Na de lunch gaat u naar Langmeil, het oudste Shiraz wijngoed van de 
wereld. De tour eindigt met een bezoek aan het Chateau Tanunda uit 1880. 
Prijs per persoon vanaf: € 94,-.   

Excursies in Tasmanië
Door de afgelegen ligging zijn er niet veel dagexcursies in Tasmanië. Men gaat meestal voor een 
meerdaagse autotour of begeleide rondreis naar Tasmanië. Toch worden er een aantal bijzondere 
meerdaagse excursies aangeboden. De tours gaan alleen tussen 01 oktober en 30 april. 

3-daagse Wombat West Coast
Van Hobart naar Launceston. Vertrek op maandag, woensdag en zaterdag.  
Hoogtepunten: Mt. Field National Park, Strahan, Cradle Mountain en het Lake St. Clair National 
Park. 
Prijs per persoon vanaf: € 510,- (min. 2 pers.).
Inclusief: overnachtingen, dagelijks ontbijt en 3 x lunch.

4-daagse Wombat Echidna East Coast
Van Launceston naar Hobart. Vertrek op dinsdag, donderdag en zaterdag.   
Hoogtepunten: Cataract Gorge, Freycinet National Park, Bay of Fires, Taranna Wildlife Park, Port
Arthur en een bezoek aan Winery & Brewery.
Prijs per persoon vanaf: € 656,- (min. 2 pers.). 
Inclusief: overnachtingen, dagelijks ontbijt en 3 x lunch.
Beide tours kunnen gecombineerd worden tot een 7-daagse tour: de “Tassie Devil” tour. 
Prijs per persoon vanaf: € 1.098,- (min. 2 pers.). 

4-daagse Maria Island Walk 
Vertrek dagelijks van 01 oktober tot 30 april.
Maria Island is een nationaal park en ligt voor de oostkust van Tasmanië. Het eiland heeft een 
bijzondere flora en fauna. Hier leeft een verscheidenheid aan dieren, zoals wallabies, wombats, 
kangoeroes, pinguïns en zeldzame vogels, waaronder de Cape Barren gans. 
Prijs per persoon vanaf: € 1.865,- (min. 4 en max. 10 pers.). 

3-daagse Bruny Island Safari 
Vertrek dagelijks van november tot april.
Op Bruny Island bent u voor uw gevoel in een andere wereld, terwijl u slechts 45 minuten vanaf 
Tasmanië bent. Er wonen slechts 650 mensen in een prachtig landschap. U vindt hier ruige 
kusten, lange witte zandstranden en schitterende vergezichten. U kunt zich laten verwennen met 
lokale, verse producten, zoals zalm, oesters, kaas en heerlijke wijnen. Geniet van één van de laatste 
geheimen van Tasmanië. 
Prijs per persoon vanaf: € 1.260,- (min. 4 en max. 8 pers.)
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Reizen per trein door Australië is 
één van de meest ontspannende 
manieren om het land in al zijn 
schoonheid  te leren kennen. U kunt 
probleemloos op één en hetzelfde 
ticket van de ene staat naar de 
andere reizen of een treinpas voor 
heel Australië aanschaffen. Een 
treinreis staat garant voor een 
unieke ervaring en brengt u via de 
mooiste routes en met de meest 
comfortabele treinen naar de 
belangrijkste bestemmingen. 
De treinen zijn allemaal zo uitgerust 
dat het comfort en gemak van de 
reiziger voorop staat.  
De beroemdste treinen zijn: The 
Ghan, de Indian Pacific en The 
Overland. Deze treinen bieden 2 
verschillende klassen: Gold Service 
en Platinum Service.

Gold Service: Gold Service beschikt over 1- en 
2-persoonscompartimenten (Single en Twin 
Cabins): De Single Cabins hebben een fauteuil, 
die voor de nacht in een opgemaakt bed 
wordt veranderd en deze cabin heeft een eigen 
wastafel. Douches en toiletten bevinden zich 
aan het einde van elke wagon. De Twin Cabins 
hebben overdag 3 zitplaatsen naast elkaar, ’s 
nachts 2 opgemaakte bedden boven elkaar. 
Ook hebben zij een eigen badkamer met 
toilet, douche en wastafel. De Deluxe Cabin is 
tweemaal zo groot als een Twin Cabin. Naast 
een klein 2-persoons- en een 1-persoonsbed 
is er een aparte zithoek met video en minibar, 
gevuld met gratis softdrinks. Er bevindt zich 
slechts één Deluxe Cabin in de trein, dus tijdig 
reserveren is raadzaam. 

Platinum Service: deze klasse vindt u 
uitsluitend aan boord van The Ghan en de 
Indian Pacific en biedt een ruim 
compartiment, is zeer comfortabel en behoort 
tot de beste treincompartimenten ter wereld. 
Er zijn slechts 25 Platinum compartimenten 
verdeeld over 5 rijtuigen. Het airconditioned 
compartiment biedt overdag een ruim 
zitgedeelte met luxe stoelen en wordt ‘s avonds 
tijdens het diner omgebouwd tot naar keuze 
een tweepersoonsbed of twee losse bedden. 

Er is een privé badkamer met douche en 
toilet. Bijzonder is dat de compartimenten aan 
beide zijden over een groot panorama raam 
beschikken, waardoor u zowel links als rechts 
een ongehinderd uitzicht heeft op het steeds 
veranderende landschap.  De cabin steward 
staat 24 uur per dag tot uw beschikking.

Chairman’s Car: naast Red en Gold Service 
biedt de Indian Pacific de Chairman’s Car. 
Dit is een luxueus privé-rijtuig, dat op elk 
Indian Pacific-traject kan worden ingezet 
en biedt plaats aan maximaal 8 personen De 
Chairman’s Car, die tevens beschikt over een 
privé-restaurant en een lounge met cd-speler 
en videoapparatuur, is uitermate geschikt 
voor kleine gezelschappen, familie of (zaken)
relaties, die gezamenlijk op reis gaan. 

Maaltijden: de maaltijden zijn bij de Gold 
Service en Platinum Service inbegrepen. 
Passagiers in Gold Service kunnen gebruik 
maken van de Gold Service Lounge, waar 
voor hen de maaltijd wordt geserveerd. Er is 
een apart gedeelte voor rokers. Passagiers in 
Red Service kunnen consumpties, snacks en 
maaltijden kopen in de Red Service Lounge.

Indian Pacific 
De Indian Pacific is zonder twijfel de meest 
populaire van alle Australische treinen. 
De trein onderhoudt de verbinding tussen 
Sydney aan de Stille Oceaan en Perth aan 
de Indische Oceaan, een afstand van 4.352 
km, waar de trein bijna 3 dagen over doet. 
Onderweg passeert u o.a. de spectaculaire 
Blue Mountains,  Adelaide en de uitgestrekte 
Nullarbor Woestijn. De trein is uitgerust met 
ruime zitplaatsen met verstelbare rugleuning 
en comfortabele slaapaccommodatie en 
restauratie rijtuig. 
Sydney – Perth (57 uur) / Sydney – Adelaide 
(24 uur) / Adelaide – Perth (30 uur)

Vertrek: woensdag Sydney – Adelaide – Perth, 
Gold Service  
Prijs per persoon vanaf:  € 1.965,- .(bij 2 pers.)
Deeltrajecten zijn mogelijk.

Beroemde treinreizen
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The Ghan
The Ghan rijdt van Adelaide via Alice Springs, 
door schitterende woestijnlandschappen, 
langs zoutmeren en rode rotsformaties en 
door het hart van het Australische continent 
naar Darwin. De naam dankt de trein aan 
uit Afghanistan geïmporteerde kamelen, 
die vroeger gebruikt werden voor het 
vervoer van goederen in deze streek. De 
trein is uitgerust met ruime zitplaatsen met 
verstelbare rugleuning en comfortabele 
slaapaccommodatie en een restauratie rijtuig.  
Adelaide – Alice Springs (18 uur) / Adelaide – 
Alice Springs - Katherine – Darwin (43 uur) 

Vertrek: zondag Adelaide – Alice Springs, 
Gold Service  
Prijs per persoon vanaf: € 1006,- (bij 2 pers.)
(in het hoogseizoen is er een extra vertrek op 
woensdag.  
Adelaide – Alice Springs – Darwin, Gold 
Service 
Prijs per persoon vanaf: € 1.846,- (bij 2 pers.) 
Deeltrajecten zijn mogelijk.

Vroegboekkorting: voor de Indian Pacific en 
The Ghan  is er een aantrekkelijke korting, 
indien u de trein 6 maanden voor vertrek 
boekt.  
 
The Spirit of Queensland: The Spirit of 
Queensland onderhoudt de verbinding tussen 
Brisbane en Cairns, een afstand van 1.681 
km. en duurt  24 uur. Het traject voert langs 
de schitterende kust van de Stille Oceaan en 
door het met fruitplantages en suikerrietvelden 
bezaaide achterland. The Spirit of Queensland 
vertrekt 5 x per week uit Brisbane en Cairns en 
v.v. De trein is uitgerust met ruime zitplaatsen 
met verstelbare rugleuning en comfortabele 
Rails Beds en een restauratie rijtuig. 

The Overland: The Overland  verbindt  
Melbourne en Adelaide met elkaar. Waren het 
100 jaar geleden nog voornamelijk pioniers, 
die dit traject per trein aflegden, nu biedt de  
trein een aangename en comfortabele manier 
van reizen. De afstand bedraagt 828 km. en 
duurt 10,5 uur. The Overland is een dagtrein 
en uitgerust met ruime en comfortabele 
stoelen met verstelbare rugleuning en een 
restauratie rijtuig.

XTP
XTP’s zijn lange-afstandstreinen, die rijden 
op de trajecten Sydney-Melbourne v.v. 
(totale afstand 961 km, reisduur 10,5 uur) en 
Sydney-Brisbane v.v. (totale afstand 987 km, 
reisduur 14 uur). De trein is uitgerust met 
ruime zitplaatsen met verstelbare rugleuning 
en comfortabele slaapaccommodatie en een 
restauratie rijtuig. Er zijn 3 klassen: Economy 
Class-zitplaatsen, First Class-zitplaatsen en 
First Class Twinettes (alleen in nachttreinen).

Prijzen voor de The Spirit of Queensland, The 
Overland en de XTP zijn op aanvraag.
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Tasman Travel heeft niet voor niets 
haar naam ontleend aan Abel Tas-
man. Abel Janszoon Tasman werd 
geboren in het Groningse Lutjegast. 
Tasman, de ontdekker van Tasmanië 
en Nieuw-Zeeland ten tijde van de 
Verenigde Oost Indische Compagnie 
(VOC), mag dan in Nederland een 
beetje vergeten zijn, in Australië en 
Nieuw-Zeeland is hij dat zeker niet. 
Middels naambordjes van straten, 
pleinen en cafés wordt zijn naam 
levend gehouden en in de schoolboe-
ken staat vermeld dat Abel Tasman 
als eerste Europeaan nieuwe kusten 
van het ‘onbekende Zuidland’, Aus-
tralië en Nieuw-Zeeland, in 1642 
ontdekte en in kaart bracht.  
Reizen is nu een stuk gemakkelijker. 
Reis nu mee in het kielzog van Tas-
man en ontdek en geniet van één van 
de mooiste landen van de wereld!

Nieuw-Zeeland is een land van uitersten en 
heeft een schitterend en gevarieerd landschap: 
witte verlaten stranden, diepe fjorden, onge-
repte regenwouden, prachtige flora en fauna, 
geisers en vulkanen. Maar liefst een derde 
van het land bestaat uit beschermd natuur-
gebied. Omdat Nieuw-Zeeland eeuwenlang 
geïsoleerd is geweest van andere continenten 
in de wereld, heeft zij talloze unieke plant- en 
diersoorten. Er zijn 38 parken, waaronder het 
Tongariro National Park, Te Wahipounamu 
(Westland National Park), Fiordland National 
Park, Mount Aspiring National Park en Mount 
Cook National Park, die allen op de UNESCO 
lijst staan. Alle parken en natuurgebieden in 
Nieuw-Zeeland mogen het gehele jaar bezocht 
worden.

Op het Noordereiland liggen talloze vulkanen, 
waaronder Mt. Tongariro, Mt. Ngauruhoe en 
Mt. Ruapehu. Een vulkaan die op dit moment 
nog steeds stoomt en die u ook kunt bezoeken, 
is White Island. Vanwege haar vulkanische 
oorsprong liggen er op het Noordereiland tal-
loze kratermeren. Het gigantische Lake Taupo 
is hier een prachtig voorbeeld van. Geothermi-
sche activiteit, die tot uiting komt in de talloze 
spuitende geisers, kokende modderpoelen en 
heerlijke warmwaterbronnen, vindt u ook op 
het Noordereiland.
Op het Zuidereiland liggen de Zuidelijke Al-
pen met als hoogste berg Mount Cook.
Het Waipoua Forest met de reusachtige kauri 
bomen, is bij elk bezoek weer indrukwekkend. 
De mooiste wijnen kunt u proeven in de 
wijngebieden van Marlborough, het groot-
ste van de drie belangrijke wijngebieden in 
Nieuw-Zeeland. De andere twee zijn Hawkes 
Bay op het Noordereiland en Central Otago op 

Nieuw-Zeeland, in het kielzog van Abel Tasman.
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het Zuidereiland.
De kiwi is het nationaal symbool van 
Nieuw-Zeeland, deze kleine nachtvogel is 
echter niet makkelijk te bespeuren in het wild. 
Aan de kust broeden koningsalbatrossen en op 
de stranden (met name op het Zuidereiland) 
vindt u pinguïns. Langs de kust kunt u dol-
fijnen, zeeleeuwen, walvissen, pelsrobben en 
orka’s spotten. 
De overweldigende natuur heeft vaak gediend 
als filmdecor voor wereldberoemde films. De 
bekendste is The Lord of the Rings van Peter 
Jackson. Deze film zette Nieuw-Zeeland op de 
kaart als alternatief voor Hollywood. Andere 
bekende films zijn: The Chronicles of Narnia 
en de Hobbits. Veel van de spectaculaire film-
locaties zijn te bezoeken. TasmanTravel heeft 
voor de filmliefhebber een autotour samen-
gesteld, waarbij u de vele schitterende locaties 
gaat bezoeken. Wat is er leuker om met de 
kinderen het land van de Hobbits en The Lord 
of  the Rings in het echt te zien en te beleven?
 
U kunt Nieuw-Zeeland verkennen per auto, 
4WD, camper, trein of schip. Wij raden u aan 
om een combinatie van vervoer te kiezen. 
Waarom niet een stuk per camper, dan met 
een auto en dit afwisselen met een treinreis 
en een cruise met overnachting in één van de 
schitterende Sounds? Zo ervaart en ontdekt 
u Nieuw-Zeeland op een unieke manier. De 
reisontwerpers van TasmanTravel zullen u ver-
rassen met de vele mogelijkheden om uw reis 
tot een werkelijke droomeis te maken.

Beste reistijd
Nieuw-Zeeland ligt op het zuidelijk halfrond, 
waardoor de seizoenen omgekeerd zijn aan die 
van Europa. Hierdoor is de zomer van decem-
ber tot en met februari en de winter van juni 
tot en met augustus. Februari, maart, oktober 
en november zijn de beste maanden om naar 
Nieuw-Zeeland te reizen. In deze maanden 
zijn de temperaturen aangenaam en vermijdt 
u bovendien de drukte van de zomervakantie 
van de Nieuw-Zeelanders zelf (januari).
Nieuw-Zeeland heeft over het algemeen een 
zeeklimaat. De temperaturen liggen in de zo-
mermaanden rond de 20 tot 25 graden en in 
de wintermaanden rond de 10 tot 15 graden. 
In de hoger gelegen gebieden kunnen de tem-
peraturen onder het vriespunt liggen.

Reisdocumenten  
Voor een reis naar Nieuw-Zeeland dient u in 
het bezit te zijn van een paspoort dat na terug-
komst in Nederland nog minimaal 3 maanden 
geldig is (en nog minimaal 2 lege pagina’s 
heeft). Als u een stopover maakt in Azië, dan 
dient uw paspoort nog minimaal 6 maanden 
na terugkomst geldig te zijn. Kinderen hebben 
een eigen paspoort nodig. Bijschrijvingen in 
het paspoort van de ouders of gezaghebber 
zijn niet meer rechtsgeldig. Indien u als ouder 
reist met uw kind zonder aanwezigheid van de 
andere ouder, heeft u een brief van de afwezige 
ouder nodig. Deze brief dient goedgekeurd te 
zijn door een officiële instelling zoals de ge-
meente of de politie. Een visum is niet nodig 
als u korter dan 3 maanden in Nieuw-Zeeland 
verblijft.

Nieuw-Zeeland is een beschermd land, waar 

b.v. vele ziekten niet voorkomen. Om dit zo 
te houden gelden strenge regels voor de in-
voer van levensmiddelen, dieren en planten. 
Levensmiddelen mogen niet onaangekondigd 
ingevoerd worden!

Gezondheid/vaccinatie 
Er zijn geen verplichte inentingen voor een reis 
naar Nieuw-Zeeland, tenzij u uit een gebied 
komt waar gele koorts voorkomt. Raadpleeg 
echter altijd tijdig voor vertrek bij de GGD of 
uw huisarts.
Nieuw-Zeeland heeft een uitstekende medi-
sche zorg met moderne ziekenhuizen en ge-
specialiseerde artsen.

Taal
Engels en Maori zijn beide een officiële taal in 
Nieuw-Zeeland.

Verkeer en route
In Nieuw-Zeeland rijdt men links. Bestuur-
ders moeten in het bezit zijn van een geldig 
nationaal en internationaal rijbewijs en een 
creditcard. Een internationaal rijbewijs kunt u 
kopen bij de ANWB (u dient uw Nederlandse 
rijbewijs en pasfoto mee te nemen).

Valuta 
De munteenheid van Nieuw-Zeeland is de 
Nieuw-Zeelandse dollar (NZD). 1 NZD = ca. 
€ 0,63. De betaling met creditkaarten (vooral 
Master/Eurocard, Visa, American Express) 
wordt in Nieuw-Zeeland bijna overal geaccep-
teerd. Bij pinautomaten met het Maestro logo 
kunt u met uw bankpas geld pinnen.
Let op: neem contact op met uw bank om uw 
bankpas geschikt te maken voor gebruik bui-
ten Europa!
Een creditcard is in de meeste gevallen ver-
plicht, indien u een auto gaat huren. 

Tijdsverschil
In Nieuw-Zeeland is het 12 uur later (winter-
tijd) of 10 uur later (zomertijd) dan in Neder-
land.
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Zuidereiland
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Nieuw-Zeeland is een perfect en 
plezierig land om per huurauto 
te gaan verkennen. De wegen 
zijn prima onderhouden met een 
uitstekende bewegwijzering. Het 
is vooral relaxed rijden, de wegen 
zijn niet druk. Dit komt mede 
doordat heel wat streken dunbevolkt 
zijn. Maar waar u ook rijdt er is 
geen gebrek aan spectaculaire 
landschappen. Het is even wennen 
aan het links rijden, maar dat heeft 
u zo onder de knie. Omdat Nieuw-
Zeeland niet groot is, hoeft u geen 
superlange autoritten te maken, 
maar u moet er wel rekening mee 
houden dat de gemiddelde reistijd 
langer is dan in Nederland.  Dit 
komt omdat de meeste wegen 
2-baanswegen zijn en het komt 
regelmatig voor dat u even moet 
wachten op grote kuddes schapen, 
die de weg blokkeren.  

Autohuur Nieuw-Zeeland

Wij bieden u in deze brochure een aantal 
bijzondere autotours. Uniek is onze Eco tour, 
waarbij uw huurauto een Hybride is (zie pagina 
60 en 61).

Wij werken samen met een aantal goed bekend 
staande autoverhuurbedrijven, zoals Budget 
en Go. 

Er is een grote keus aan modellen. Op deze 
pagina vindt u een aantal voorbeelden van de 
meest populaire autocategorieën. Iedere reis 
is anders. Wij zorgen ervoor dat u die auto 
krijgt, die het best past bij uw programma en 
uw wensen. Een probleem kan de kofferruimte 
zijn, zeker als u met meer dan 2 personen 
samen reist. Een oplossing kan zijn om zachte 
tassen mee te nemen op reis. 

De huurprijs is inclusief: standaard LDW-
verzekering met een eigen risico vanaf NZD 
3450, ongelimiteerde kilometers, belasting, 
extra bestuurder en landkaart. 
 
De huurprijs is exclusief: brandstof, 
aanvullende verzekeringen (zoals inzittende 
verzekering en vermindering van het eigen 
risico), bijzondere uitrusting (bv. kinderzitje) 
en eventuele oneway kosten, eventuele Airport 
Concession Fee Recovery (NZD 41,13 per 
huurperiode, indien auto wordt opgehaald of 
ingeleverd op de luchthaven of ferryterminal). 
 
Genoemde vanaf prijzen zijn per auto per 
dag, met een minimale huur van 14 dagen en 
een standaard verzekering. Wij bieden een 
verzekering voor het afkopen van het eigen 
risico voor € 5,50 per dag,

A (EDAR) 
Toyota Yaris (of gelijkwaardig)
1.1-1.6 liter motor,  handgeschakeld
5-deurs, 4 zitplaatsen
1 grote en 1 kleine koffer 
Prijs vanaf:  € 39,-

B (CDAR)
Toyota Corolla Hatch (of gelijkwaardig)
1.1-2.0 liter motor, handgeschakeld
5-deurs, 4 zitplaatsen
2 grote koffers  
Prijs vanaf:  € 42,-

E (IDAR)
Ford Mondeo (of gelijkwaardig)
1.1-1.4 liter motor, automaat
4-deurs, 5 zitplaatsen
2 grote koffers en 1 kleine koffer 
Prijs vanaf:  € 48,-

H (DWAR)
SUV Toyota Rav4 (of gelijkwaardig) 
1.1-1.4 liter motor, automaat
5-deurs, 5 zitplaatsen
3 grote koffers 
Prijs vanaf:  € 59,-

J (IFBR) 
4WD Toyota Prado (of gelijkwaardig) 
3.0 liter motor, diesel, automaat 
5-deurs, 5 zitplaatsen 
5 grote koffers 
Prijs vanaf:  € 55,-
 
 

H

A

J

B

E
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Op pagina 12 en13 van deze brochure 
vindt u ook informatie over de 
camperverhuurbedrijven waar wij mee 
werken. Deze bedrijven bieden campers 
aan in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook 
in Nieuw-Zeeland kunt u kiezen uit een 
ruim assortiment van 2 tot 6 persoons 
campers. De campers zijn zeer gewild  
in de zomer van Nieuw Zeeland (half 
december tot eind januari). Wij raden aan 
om voor deze periode zo vroeg mogelijk te 
reserveren. 
De minimumleeftijd voor de bestuurder 
van een Spaceship of Hippie Camper is 
18 jaar. Voor de andere campers is dat 
veelal 21 jaar. De bestuurders dienen in 
het bezit te zijn van een nationaal- en 
internationaal rijbewijs. Nieuw-Zeeland 
beschikt over uitstekende campings. De 
kosten voor een overnachting op basis van 
2 personen en een camper bedraagt ca. 
NZD 30-50 per nacht. 

De meest populaire campertypes zijn:
De populaire Hitop Camper biedt een uitstekende 
prijs/kwaliteitverhouding, is net zo gemakkelijk te 
besturen als een auto en heeft een vast dak. Er is geen 
douche en toilet aanwezig. Het ideale voertuig voor 2 
personen!

Wilt u meer comfort dan is bijvoorbeeld de Euro Star 
geschikt voor u. Deze ruime camper heeft een extra 
groot bed en airco (ook in het woongedeelte) en is 
uitgerust met een douche en toilet. De camper is 
gebouwd op een betrouwbaar Ford of VW chassis. Dé 
keuze voor comfortabel reizen met 2 of 4 personen

Voor gezinnen bieden wij 4- en 6 persoons 
Motorhomes aan. Deze zijn uitgerust met een douche 
en toilet en hebben verrassend veel ruimte. 

Spaceships Nieuw-Zeeland
De Spaceships zijn een uitstekend alternatief voor 
diegene die een camper te groot en een autorondreis 
met verblijf in hotels te duur vinden. Spaceships 
zijn goed uitgerust, gemakkelijk te besturen, zuinig 
in gebruik, gebaseerd op de betrouwbare Toyota 
mini en te gebruiken als eenvoudige camper. Er 
kunnen twee personen in het voertuig slapen, 4 
personen kunnen in de auto zitten tijdens het rijden. 
Voor extra slaapplaats kunt u een tent huren. Er is 
kookgelegenheid d.m.v. een zeer eenvoudig keukentje, 
met een draagbare fornuis en een koelkast. Onder het 
matras is er bergruimte. 

Prijzen: Alle camperverhuurbedrijven werken 
met zogenaamde flex-tarieven. Deze tarieven zijn 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende 
camper bij aanvraag en datum van reservering.
Tasman Travel geeft u snel de actuele prijs van de door 
u gewenste camper.

Campers & Motorhomes 
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Nieuw-Zeeland is een perfecte 
bestemming voor een onvergetelijke 
rondreis per camper. U heeft 
volledige vrijheid en kunt 
beschikken over uw comfortabele 
verblijf. Deze bestemming leent zich 
uitstekend voor een buiten vakantie 
en de campings bevinden zich vaak 
op de meest prachtige locaties door 
heel Nieuw-Zeeland. Tijdens deze 
fantastische rondreis komt u op 
de mooiste plekjes van het land en 
hebben wij de uitstekende campings 
reeds vooraf voor u geregeld, zodat 
u ten volle van uw vakantie kunt 
genieten. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Auckland. Na aankomst op de 
luchthaven van Auckland gaat u per shuttlebus 
naar het Maui Camper depot. Hier haalt u uw 
camper op. Overnachting op een camping in de 
buurt van Auckland.

Dag 2: Auckland - Waipoua Forest,  
ca. 225 km / 4,5 uur. U verlaat Auckland en 
rijdt naar het noorden. Het Kauri Museum 
in Matakohe is een ideale tussenstop voor de 
lunch. U rijdt verder en ontdekt de reusachtige 
Kauri bomen in het Waipoua Woud. U kunt 
een verfrissende duik nemen in één van 
de mooie Kai Iwi Meren ten noorden van 
Dargaville.

Dag 3: Waipoua Forest - Ninety Mile Beach, 
ca. 145 km / 3 uur. Met de ferry steekt u de 
Hokianga Harbour over en rijdt u naar het 
subtropische Far North. Maak een omweg naar 
Cape Reinga, Nieuw-Zeelands noordelijkste 
punt.  Overnachting in Waipapakauri, aan de 
zuidkant van de Ninety Mile Beach.

Dag 4: Ninety Mile Beach - Bay of Islands,  
ca. 140 km / 3 uur. Op weg naar de Bay of 
Islands passeert u mooie zandstranden en 
kleine vissersdorpjes. Maak een stop bij de 
historische Stone Store in Kerikeri. Vanuit 
Opua  steekt u de baai over met de ferry naar 
het historische Russell. 2 Overnachtingen in 
Russell.

Dag 5: Bay of Islands. De schoonheid van de 
baai is adembenemend. Een boottocht is zeer 
aan te bevelen! The hole in the Rock is een 
must. Maar u kunt ook kiezen voor zwemmen 
met dolfijnen (met of zonder lunchstop op 
een eiland), zeilen of kajakken. Bezoek het 
historische Huis van het Verdrag in Waitangi of 
ga met de bus naar Cape Reinga.

Dag 6: Bay of Islands - Pakiri Beach, ca. 
200 km / 4 uur. U rijdt via de oostkust naar 
het zuiden, langs mooie stranden en baaien. 
Drink een kopje koffie bij het vakantie resort 
Mangawhai. Via landelijke wegen rijdt u naar 
het 9 km lange witte Pakiri Beach. Bij Marine 
Reserve of Goat Island kunt u goed snorkelen 

tussen de vele vissen. Overnachting in Pakiri 
Beach. 

Dag 7: Pakiri Beach - Hot Water Beach 
(Coromandel), ca. 250 km / 4,5 uur. Reis via 
Auckland en langs de westelijke kust van het 
schiereiland Coromandel, tot de afslag naar 
Rapaura Water Gardens. Vervolgens gaat u 
door het regenwoud en via het vakantieoord 
Whitianga naar Hot Water Beach. Bij 
laagwater kunt u uw eigen thermaal zwembad 
graven. Of maak een wandeling van Hahei 
Beach naar de beroemde Cathedral Cove, één 
van de meest interessante baaien in het land. 
Overnachting in Hot Water Beach.

Dag 8: Hot Water Beach - Rotorua,  
ca. 235 km / 4 uur. Langs de oostkust 
vervolgt u uw reis naar Te Puke, het 
gebied van de kiwi’s. Maak een stop bij het 
bezoekerscentrum, waar u alle informatie 
krijgt over de nationale vrucht van Nieuw-
Zeeland. Vervolg uw weg naar Rotorua, het 
centrum van de Maori-cultuur en het centrum 
van de thermische activiteiten in Nieuw-
Zeeland. Voor vanavond raden wij u een Maori 
culturele show met een traditionele Hangi aan. 
2 Overnachtingen in Rotorua.

Dag 9: Rotorua. De omgeving van Rotorua 
is rijk aan prachtige landschappen. Ontdek 
18 sprankelende meren, prachtige inheemse 
en exotische bossen, geisers, kokende 
modderpoelen, warmwaterbronnen en het 
beste van Nieuw-Zeeland’s fascinerende Maori 
cultuur. Ontspan in de thermale baden onder 
de sterrenhemel.

Dag 10: Rotorua - Tongariro N.P,  
ca. 220 km / 4 uur. Onderweg naar Taupo 
kunt u een bezoek brengen aan Waiotapu 
Thermal Wonderland of de Waimangu 
Volcanic Valley. Lake Taupo heeft vele 
attracties en op een heldere dag heeft u een 
fantastisch uitzicht op de vulkanen. Door 

de actieve vulkanen van het Tongariro N.P. 
verandert het landschap voortdurend en 
dit maakt dit park tot één van de meest 
spectaculaire en interessantste parken van 
Nieuw-Zeeland. U overnacht aan de voet van 
Mt. Ruapehu.

Dag 11: Tongariro N.P. - New Plymouth, 
ca. 270 km / 6 uur. U rijdt over de Forgotten 
World Highway naar het Taranaki N.P, met 
de indrukwekkende vulkaan Mt. Taranaki. De 
mooie stad New Plymouth is gelegen aan een 
grote baai aan de westkust. 2 Overnachtingen 
in New Plymounth. Uw camping heeft een 
geweldig uitzicht.

Dag 12: Taranaki N.P. Dag ter vrije besteding. 
De stad New Plymouth staat bekend om haar 
zonnige klimaat, galerijen en prachtige parken. 
De Mt.Taranaki zorgt voor een dramatische 
achtergrond decor. Hier kunt u spectaculaire 
wandelingen maken in het Egmont National 
Park. 

Dag 13: New Plymouth - Wellington,  
ca. 388 km / 6 uur. Via Surf Highway rijdt 
u naar de stad Wanganui, één van de oudste 
nederzettingen in het land. Hierna rijdt u naar 
Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. 
Wij raden u een stadstour aan en een bezoek 
aan het Nationaal Museum Te Papa. Hier krijgt 
u alle informatie over de geschiedenis van het 
land en de bijzondere cultuur. Overnachting in 
Wellington.

Dag 14: Wellington - Picton - Abel Tasman 
N.P, ca. 190 km / 3 uur en 3,5 uur ferry. De 
tocht met de veerboot door Marlborough 
Sound is één van de hoogtepunten van uw reis. 
Van Picton rijdt u langs de Queen Charlotte 
Drive, met zijn vele baaien en stranden naar 
het zonnige Nelson. Hierna rijdt u naar Abel 
Tasman N.P. waar u 2.nachten verblijft.

27-Daagse Campertour zorgeloos Nieuw-Zeeland
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Dag 15: Abel Tasman N.P. Het park biedt 
een breed scala aan activiteiten en tal van 
wandelingen. U kunt bijvoorbeeld een 
watertaxi nemen naar Tonga Bay en een 
wandeling maken naar Torrent Baai. Of vanaf 
de camping naar de volgende baai lopen, een 
tocht per kajak maken of heerlijk ontspannen 
aan het gouden zand van Kaiteriteri Beach.

Dag 16: Abel Tasman N.P. –  Hanmer 
Springs, ca. 340 km / 6 uur. Vandaag rijdt 
u door het Kahurangi N.P. naar Murchison. 
Daarna rijdt u door Nelson Lakes N.P. en via 
Lewis Pass naar het kuuroord Hanmer Springs. 
Hier kunt u een wandeling maken, een 
mountainbike huren, bungeejumpen of relaxen 
bij het zwembad. Overnachting in Hamner 
Springs.

Dag 17: Hanmer Springs – Kaikoura,  
ca. 135 km / 2 uur. Kaikoura is prachtig 
gelegen aan zee, met de met sneeuw 
bedekte bergen van Kaikoura Ranges op de 
achtergrond. Hier heeft u de gelegenheid om 
te zwemmen met dolfijnen en zeehonden. Ook 
kunt u walvissen in hun natuurlijke omgeving 
observeren. Probeer vanavond een aantal 
van de lokale zeevruchtenspecialiteiten, zoals 
rivierkreeft. Overnachting in Kaikoura.

Dag 18: Kaikoura - Christchurch – Methven, 
ca. 275 km / 4,5 uur. Vandaag rijdt u langs 
de kust naar  Christchurch; vaak aangeduid 
als het meest Engelse stadje buiten Engeland. 
Neem de historische tram voor een rit door 
de binnenstad, voordat u over de brede 
Canterbury Plains rijdt naar de voet van de 
zuidelijke Alpen. Overnachting in Methven.

Dag 19: Methven - Cook N.P, ca. 275 km /  
4,5 uur. De turquoise kleur van Lake Tekapo 
zal u versteld doen staan. Bij Lake Pukaki gaat 
u richting Glentanner aan de voet van Mt. 
Cook, de hoogste berg van Nieuw-Zeeland. 
Er zijn vele wandelingen naar en rond de 

gletsjers. Wij raden de gemakkelijke Hooker 
Valley Track aan, hier zult u beloond worden 
met een spectaculair uitzicht op Mt. Cook.

Dag 20: Mt. Cook - Queenstown,  
ca. 265 km / 4 uur. Een bezoek aan de Clay 
Cliffs in de buurt van Omarama is de moeite 
waard. De kleur van de kliffen veranderen met 
het zonlicht. Via Lindis Pass rijdt u door de 
uitgestrektheid van Central Otago. Dit gebied 
was ooit het centrum van de goudkoorts, 
onderweg ziet u nog de overblijfselen van 
het roemrijke verleden. Hierna rijdt u naar 
Queenstown, waar u 3 nachten verblijft.

Dag 21 en 22: Queenstown. Queenstown heeft 
meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar en dat is 
niet zonder reden! Vanuit deze stad kunt u tal 
van activiteiten ondernemen, zoals wandelen, 
fietsen, familie-activiteiten, boottochten, 
rondvluchten naar Milford en Doubtful Sound 
of genieten in een wellnesscentrum. Maar 
deze ‘avonturen stad’ biedt ook skydiving, 
paragliden, wildwater raften en bungejumpen.

Dag 23: Queenstown - Haast, ca. 215 km 
/ 4 uur. Vandaag rijdt u langs Lake Wanaka 
en over de Haast Pass naar de westkust. 
Een prachtige route. Onderweg kunt u een 
spectaculaire jet boottocht maken op Waiatoto 
River. Overnachting in Haast.

Dag 24: Haast - Fox Gletsjer, ca. 120 km / 
2 uur. In het Westland N.P. vindt u gletsjers, 
dichte regenwouden en de kust dicht bij elkaar. 
Maak een uitstapje naar Monro Beach en stop 
bij Ship Creek Walk. Tijdens de maanden 
oktober tot december is de kans groot dat u 
pinguïns en Hector dolfijnen ziet spelen in 
de zee. Maak een wandelingen in het gletsjer 
gebied of een helikoptervlucht met een gletsjer 
landing.

Dag 25: Fox Glacier - Greymouth,  
ca. 203 km / 3 uur. Bezoek het geïsoleerde 

Okarito aan de kust en maak een kajaktocht 
door de stille lagune. Of maak een boottocht 
in Whataroa om de   witte reiger kolonie te 
bezoeken. In Hokitika en Greymouth vindt 
u het jade centrum van het land. U kunt 
een bezoek brengen aan een jade fabriek 
om de kunstenaars aan het werk te zien. 
Overnachting in Greymouth.

Dag 26: Greymouth - Christchurch,  
ca. 260 km / 4 uur. Breng vanmorgen een 
bezoek aan de Pancake Rocks in Punakaiki. U 
rijdt langs Lake Brunner en over Arthur’s Pass, 
de enige echte bergpas in Nieuw-Zeeland,  
naar Christchurch. U vindt hier gezellige cafés 
en restaurants.

Dag 27: Christchurch. Vandaag levert u uw 
camper in op de luchthaven van Christchurch. 
Einde van een bijzondere reis. 

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf:  

Maui Ultima Plus: € 4.461,- (min.2 pers.) 
Maui Platinum Beach vanaf: € 3.050,-  
(met 4 pers.) 
Maui Platinum River vanaf  € 3.065,- 
(met 4 pers.) 

Inclusief: camperhuur van uw keuze voor de 
genoemde periode, All Inclusive verzekering 
camper (geen eigen risico), vooraf geboekte 
campingplaatsen, ferry Wellington-Picton voor 
passagiers en camper, documentatiemap met 
routekaart, tips voor activiteiten en uitgebreide 
routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, maaltijden, drankjes, 
brandstof voor de camper, persoonlijke 
uitgaven en entreegelden. 
 
N.B. heeft u minder lang vakantie, dan hebben 
wij van deze reis ook een 22-daagse versie.
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Tijdens deze bijzondere reis komt 
u in contact met de vriendelijke en 
gastvrije bewoners. U overnacht af-
wisselend in kleinschalige en leuke 
Bed & Breakfast accommodaties, 
homestay’s of hotels. U maakt bij-
zondere excursies, zoals een expedi-
tie naar White Island, een tocht met 
de postboot door de Marlborough 
Sound een treinreis met de Tranz 
Alpine Express, een cruise door de 
prachtige Doubtfull Sound, u maakt 
een wandeling door het Tongariro 
National Park, u kunt genieten van 
een fietstocht door het wijngebied 
van Napier en u gaat  kayakken bij 
Torrent Bay in het Abel Tasman Na-
tional Park. 
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: Auckland. Aankomst in Auckland. 
Transfer naar uw hotel. Eventueel kunt 
u vandaag het centrum gaan verkennen. 
Overnachting in het Heritage Auckland.

Dag 2: Auckland - Bay of Islands, ca. 230 km. 
U haalt uw huurauto op bij het verhuurdepot 
en rijdt richting het noorden naar de prachtige 
Bay of Islands. 2 overnachtingen in de 
Appledore  Lodge.

Dag 3: Bay of Islands (ontbijt). Deze dag is ter 
vrije besteding. U kunt  van 09.30 tot 16.00 uur 
een boottocht maken door de  Bay of Islands 
(optioneel). U kunt met dolfijnen zwemmen, 
zeilen, een kajaktocht maken of per bus naar 
Cape Reinga gaan. 

Dag 4: Bay of Islands – Coromandel, ca. 
405 km (ontbijt). U rijdt via Whangeri en 
Auckland verder naar het schilderachtige 
Coromandel Schiereiland. Onderweg kunt u 
een stop maken bij Hot Water Beach. Maak 
in Tairua een wandeling naar de top van Mt. 
Paku en geniet van het fantastische uitzicht. 
Overnachting in de Habour View Lodge. 

Dag 5: Coromandel – Whakatane, ca. 
205 km (ontbijt). Via Katikati, bekend om 
de avocado’s, rijdt u richting Whakatane. 
Whakatane herkent u meteen aan White 
Island, spectaculair gelegen voor de kust van 
Whakatane.  ‘s Avonds kunt u deelnemen aan 
een ‘Hangi’, een traditionele Maori maaltijd.  
2 overnachtingen in White Island Rendezvous.

Dag 6: Whakatane. (ontbijt). U maakt een 
expeditie tocht naar White Island per boot 
(optie per vliegtuig).

De excursie naar deze actieve vulkaan is beslist 
een unieke ervaring. Maori’s noemen het ‘Te 
Ouia o Whakaari’, wat dramatische vulkaan 
betekent. Ondanks de hogere prijs raden wij 
de helikoptervlucht aan (ca. 35 min). Vanuit 
vogelperspectief heeft u een spectaculair 
uitzicht op de vulkaan.

31-Daagse Nieuw-Zeeland Compleet reis

Dag 7: Whakatane - Rotorua – Taupo,  
ca. 165 km. Rit naar Rotorua. Optionele 
activiteiten: bezoek aan Te Puia en de 
afgelegen Waiotapu regio, bekend om de 
kokende modderpoelen en geisers in Rotorua.  
Voorbij de Huka Falls gaat u verder naar 
Taupo. Overnachting in een Spa Suite in het 
Beechtree Suites Taupo.

Dag 8: Taupo – Tongariro N.P,  ca. 110 km.  
U gaat naar het Tongariro National Park. 
Onderweg kunt u genieten van de prachtige 
uitzichten en de Wai-o-Tapu Vallei. 2 
overnachtingen in de Manuka Lodge. 

Dag 9: Tongariro Crossing (ontbijt). Vandaag 
kunt  u een schitterende wandeling van/naar 
Whakapapa Village maken. Deze wandeling 
wordt gezien als één van de mooiste ter wereld. 
De transfer van uw hotel naar het startpunt 
van de wandeling is in de reissom inbegrepen. 
U kunt de wandeling ook onder leiding van 
een ervaren gids maken.(optioneel) Dan 
wordt u  08.00 uur begroet door uw gids en 
begint u aan de 19 km lange wandeling, Boven 
aangekomen wordt u beloond met een uniek 
uitzicht. Langs kratermeren en door een 
prachtig maanlandschap gaat de wandeling 
verder. 

Dag 10: Tongariro N.P. - Napier,  
ca. 237 km (ontbijt). Een prachtige rit 
langs de Ahimanawa Range brengt u tot bij 
Hawkes Bay. Napier is bekend als de Art Deco 
hoofdstad van de wereld. In de omgeving vindt 
u enkele van de beste wijngaarden van Nieuw-
Zeeland. 2 overnachtingen in het Cobden 
Garden Homestay.

Dag 11: Napier (ontbijt). U vertrekt vanaf 
de Napier CBD voor een  ‘wandelen en fiets’ 
parcours Langs de Marine Parade geniet 
vau n een spectaculair uitzicht over Cape 
Kidnappers. U bezoekt verder: Awatoto, de 
Tutaekuri Rivier en Taradale, waar utwee van 
de mooiste wijnkelders van Nieuw-Zeeland, 
The Mission Estate en Church Rd. Kunt 
bezoken. Proef de heerlijke wijnen en geniet 
van de ontspannen sfeer, voordat u via het 
havenplaatsje Ahuriri terugfietst naar Napier. 

Dag 12: Napier – Wellington, ca. 315 km 
(ontbijt). Rit door de Wairarapa wijnregio 
bekend om de uitstekende Pinot Noir en 
Sauvignon Blanc. Via de Rimutake Range gaat 
u verder  naar Wellington. Tip: bezoek het Te 
Papa National Museum, per kabelbaan naar de 
botanischetuinen. Overnachting in het  Rydges 
Wellington.

Dag 13: Wellington – Blenheim, ca. 30 km.  
U gaat met de ferry naar het Zuidereiland. 
Deze overtocht staat bekend als één van de 
mooiste ter wereld. Vanaf Picton kunt u de 
wijnregio rond Blenheim verkennen.  
2 overnachtingen in het St. Leonard’s Vineyard 
Cottages.

Dag 14: Marlbourough Sound met de 
postboot (ontbijt). De Beachcomber Mail 
Boat is de enige officiële postboot met een 
licentie om de post te bezorgen over water 
in de Queen Charlotte Sound. Deze service 
biedt de unieke gelegenheid voor u om inzicht 
te krijgen in de manier van leven van de 
mensen die ervoor kiezen in deze prachtige en 
afgelegen plaatsen in de Marlborough Sounds 
te wonen. U gaat mee als de schipper de post 
en de groenten gaat afleveren in de diverse 
baaien en inhammen in de Queen Charlotte 
Sound. 

Dag 15: Blenheim - Abel Tasman N.P,  
ca. 175 km (ontbijt). Een korte rit brengt 
u naar het zonnigste gedeelte van Nieuw-
Zeeland. Uw accommodatie is nabij het Abel 
Tasman National Park. 3 overnachtingen in 
The Kimtora Eco Resort.

Dag 16: Abel Tasman N.P.  (ontbijt). Ontmoet 
uw gids in Kaiteriteri en ga aan boord voor een 
boottocht naar Torrent Bay. U vindt hier de 
meest schilderachtige kajak gebieden. Neem 
de tijd om te ontspannen, te verkennen, te 
zwemmen of te zonnebaden op het gouden 
zand. Vervolgens vaart u terug naar Torrent 
Bay.  U maakt een stop bij Pinnacle Island 
om een zeehondenkolonie te bezoeken en 
waarschijnlijk ziet de Blue Pinguïns die hier 
leven. In de Torrent Bay Lodge kunt u zich 
opfrissen, waarna u terugvaart naar Kaiteriteri.
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Dag 17: Abel Tasman N.P.  (ontbijt). Vrije 
dag.  Desgewenst kunt u de excursie van dag 
16 ook vandaag maken of zelf het park verder 
gaan verkennen.

Dag 18: Abel Tasman N.P. – Kaikoura,  
ca. 370 km (ontbijt). Een panoramische rit 
brengt u naar de oostkust met bestemming 
Kaikoura. U kunt hier walvissen, dolfijnen en 
ander zeeleven gaan spotten. Overnachting in 
het Bendamere House B&B.

Dag 19: Kaikoura – Metheven,  ca. 340 km 
(ontbijt). Optioneel kunt u in de ochtend 
deelnemen aan een dolfijn- of walvisboottocht. 
U reist verder naar het kleine stadje Methven. 
U verblijft (en overnacht) op een boerderij en 
krijgt zo een goede indruk van leven op een 
boerderij. 2 overnachtingen in de Beech Hill 
Luxury Country Stay. 

Dag 20: Metheven (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding op de farm. Geniet van de prachtige 
omgeving en als u wilt mag u een handje 
meehelpen op de boerderij.

Dag 21: Methven - Lake Tekapo, ca. 160 km 
(ontbijt). U rijdt vandaag naar de prachtige 
turkooisblauwe gletsjermeren en de vruchtbare 
Canterbury Plains. Bezoek zeker de kerk 
van de Goede Herder aan het Tekapo Meer. 
Overnachting in de Alpine Suites en Tekapo.

Dag 22: Lake Tekapo - Dunedin, ca. 290 km 
(ontbijt). Vandaag rijdt u naar Lake Pukaki. 
Via het gletsjermerengebied, met de typisch 
turkooisblauwe meren, gaat het naar de 
oostkust. Via Oamaru, gekenmerkt door de 
talrijke gebouwen opgetrokken in kalksteen en 
langs de Moeraki Boulders bereikt u Dunedin. 
De stad heeft een Schotse flair en talrijke 
Victoriaanse gebouwen. 2 overnachtingen in 
858 George Street Motel.

Dag 23:  Otago Schiereiland. Verken Otago’s  
Schiereiland. Het heeft verschillende mooie 
stranden en er zijn een aantal bijzondere 
diersoorten, zoals de geel-oog pinguïns, 
zeehonden, aalscholvers en  hier vindt u ook  
de  broedkolonie van de albatros. 

Dag 24:  Dunedin – Te Anau, ca. 300 km.  
U steekt het Zuidereiland over met 
bestemming Fiordland National Park, het 
grootste en minst ontsloten nationale park 
van het land. In het westen zijn 14 fjorden, 
waarvan er slechts 2 over land bereikbaar 
zijn. In Te Anau kunt u ’s avonds optioneel 
een boottocht maken op het gelijknamige 
meer om de gloeiwormgrotten te verkennen. 
Overnachting in de Te Anau Lodge.

Dag 25: Te Anau - Doubtful Sounds 
overnachtingscruise (ontbijt/diner). 
Doubtful Sound is ongeveer 10 keer zo groot 
als Milford Sound en de geïsoleerde ligging 
garandeert u een wondermooie flora en fauna. 
Met wat geluk ziet u dolfijnen, pinguïns 
of zeerobben. Tijdens de cruise bezoekt u 
afgelegen vertakkingen van de fjord en kunt u 
met de kano de fjord verkennen. U kunt ook 
deelnemen aan een excursie met een sloep. ’s 
Avonds krijgt u een 3-gangenbuffet geserveerd. 
Overnachting aan boord.

Dag 26: Te Anau – Queenstown,  
ca. 170 km (ontbijt). Via Lumsden en langs 
het Remarkable Gebergte bereikt u het 
bruisende Queenstown, gelegen aan de oevers 
van Lake Wakatipu. In en rond Queenstown 
zijn talrijke locaties waar opnames van 
De Lord of The Rings  plaatsvonden. 2 
overnachtingen in het Chalet Queenstown.

Dag 27: Queenstown (ontbijt). Deze dag 
gaat u het gebied met de prachtige natuur 
rondom Queenstown verkennen. Om 08.00 
uur wordt u opgehaald en langs de oever van 
Lake Wakatipu naar Glenorchy gebracht, waar 
u aan boord gaat van de Jetboat. Aansluitend 
geniet u van een picknick in de natuur. Daarna 
wandelt (ca. 3 uur) u door de wouden en 
steekt u de Routeburn Rivier over via een 
spectaculaire hangbrug. 

Dag 28: Queenstown – Fox Glacier (ontbijt),  
ca  325 km. Op weg naar Fox Glacier  kunt u 
even stoppen in Arrowtown. Via het Aspiring 
National Park en de Haast Pass, bereikt u 
het Westland National Park. Dit park wordt 

beschouwd als het meest gevarieerde en 
fascinerende nationale park van het land. 
Overnachting in The Westhaven.

Dag 29: Fox  Glacier – Greymouth, ca 196 
km. Vandaag kunt u een spectaculaire excursie 
maken naar Fox Glacier (optioneel). Per 
helikopter landt u op de beroemde Fox Glacier 
en maakt u een begeleide gletsjerwandeling. 
Gedurende een wandeling van 2,5 uur verkent 
u Fox Glacier onder deskundige begeleiding. 
Na deze onvergetelijke excursie rijdt u naar 
Greymouth. Overnachting in het Rosewood  
B&B.

Dag 30: Greymouth – Christchurch met 
de Tranz Alpine (ontbijt). U levert in 
Greymouth uw huurauto in voor de treinreis 
met de beroemde Tranz Alpine. De trein rijdt 
door rijk landbouwgebied en de rivierbedding 
van de Waimakariri Rivier naar de uitlopers 
van de Zuidelijke Alpen, een fantastisch 
berglandschap met 19 tunnels op weg naar 
Christchurch. Overnachting in het Eliza’s 
Manor Boutique Hotel.

Dag 31: Christchurch (ontbijt). Einde van uw 
onvergetelijke reis. 

Vertrekdata: dagelijks 

Prijs per persoon vanaf:  
€  5.666,-(min.2 pers.)

Inclusief: transfer in Auckland, overnachtingen 
conform het programma, genoemde 
maaltijden, autohuur Toyota Camry,  inclusief 
alle verzekeringen, genoemde excursies 
(White Island expeditie, shuttletransfers bij 
Tongariro, fietstour Napier, Magic Mail Run, 
wandel & kajak tour in het Abel Tasman N.P, 
Ultimate Nature experience Queenstown, 
Tranz Alpine treinreis en Doubtfull Sounds 
Cruise), ferry Wellington-Picton en uitgebreide 
routebeschrijving.

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies, entreegelden, 
brandstof voor de huurauto en  persoonlijke 
uitgaven.

Opties:  
Toeslag helikoptervlucht naar White Island:  
€ 331,- p.p.   
Tongariro wandeling met gids: € 160,- p.p. 
Heli Hike in Fox Glacier: € 305,- p.p.
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Deze unieke reis is ideaal voor 
de milieu bewuste reiziger, die 
graag wil reizen in een prachtig 
natuurgebied maar er alles aan 
wil doen om de negatieve impact 
van het bezoek op het milieu 
zoveel mogelijk te minimaliseren. 
U verblijft in milieuvriendelijke 
lodges en hotels, die zoveel mogelijk 
gebruik maken van recycling en 
natuurlijke hulpbronnen. U rijdt in 
een Hybride auto, niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw 
portemonnee. Ook bij de excursies 
en activiteiten is nagedacht over het 
milieu. Als u deze reis boekt, wordt 
er een bedrag overgemaakt voor het 
behoud van de Nieuw-Zeelandse 
adelaar.
 
Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Aankomst Auckland. Na aankomst 
in Auckland, transfer naar uw accommodatie. 
Verken het centrum, maak een wandeling langs 
het Waterfront van Auckland en gebruik uw 
diner in één van de uitstekende restaurants in 
het Wynyard Quarter. Overnachting in The 
Great Ponsonby Art Hotel (het eerste hotel dat 
op grote schaal eco-voorzieningen toepast).

Dag 2: Auckland - Tairua, ca. 260 km /  
4 uur (ontbijt). Vandaag haalt u uw huurauto 
op en rijdt u naar het schiereiland Coromandel. 
Maak een stop bij de vele kleine cafés en 
de gezellige winkeltjes. U overnacht in een 
schitterend gelegen 5-sterren lodge in Tairua. 
U kunt hier golfen, kajakken of heerlijk relaxen 
aan het strand. Maak een korte wandeling 
naar de top van Mt. Paku om te genieten van 
een schitterend uitzicht. 2 overnachtingen in 
de Colleith Lodge (bekroond met een Gold 
Environmental Award van Qualmark). 

Dag 3: Coromandel Peninsula (ontbijt).  
Dag ter vrije besteding om te genieten van de 
rust en stilte. De witte stranden zijn ideaal om 
te zwemmen, surfen of te duiken. Op Hot Water 
Beach kunt u bij eb uw eigen thermaal bad 
graven. Maak een wandeling van Hahei Beach 
naar de beroemde Cathedral Cove, één van de 
meest interessante baaien in het land. Cathedral 
Cove Classic wordt gezien als één van de 
belangrijkste eco-toeristische attracties van 
Nieuw-Zeeland. U kunt een kajak tour boeken 
van ca. 3,5 uur. Peddel door de prachtige 
zeegrotten en verken de vulkanische eilanden in 
het Marine Reserve. 

Dag 4: Tairua - Taupo, ca. 270 km / 4,5 uur 
(ontbijt). U reist langs de Oostkust en passeert 
Te Puke, het gebied waar de Kiwi groeit. U kunt 
een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum, 
waar u alle informatie vindt over de nationale 
vrucht van Nieuw-Zeeland. U rijdt verder 

20-Daagse autotour Eco Nieuw-Zeeland  

naar Rotorua, het hart van de Maori-cultuur 
en het centrum van de thermische activiteiten 
in Nieuw-Zeeland. Op weg naar Taupo kunt u 
een bezoek brengen aan Wai-o-tapu Thermal 
Wonderland of de Waimangu Volcanic Valley. 
U kunt bij Rotorua Canopy Tours optioneel een 
eco-tour boeken (ca. 3,5 uur). Overnachting in 
de luxueuze en rustig gelegen Whakaipo Lodge.

Dag 5: Taupo - Owhango, ca. 130 km /  
2 uur (ontbijt/diner). U begint de dag met een 
spectaculair uitzicht op de vulkanen van het 
Tongariro N.P. Het landschap verandert steeds 
en dit maakt dat dit park één van de meest 
spectaculaire en interessantste nationale parken 
is van Nieuw-Zeeland. U maakt een wandeling 
in het hart van het nationaal park. De Blue 
Duck Lodge is gevestigd in het Ruapehu 
District aan de oevers van de Whanganui en de 
Retaruke Rivier. Het is niet alleen een schaap- 
en rundvleesboerderij en een toeristisch 
centrum, maar ook een award-winnend project 
dat helpt om de waterkwaliteit te verbeteren.  
2 overnachtingen in de Blue Duck Lodge.

Dag 6: Whanganui N.P. (ontbijt/diner). 
Vandaag laat men u zien wat er allemaal 
gebeurt in het Blue Duck Station. U leert 
over de  lokale geschiedenis en bent getuige 
van het dagelijkse leven op deze schapen- en 
rundvleesboerderij. Tijdens de zomermaanden 
neemt men u mee op een korte kajaktour door 
de kloof aan de voet van de Kaiwhakauka. 
Misschien kunt u een Blue Duck spotten.

Dag 7: Whanganui N.P.  - Kapiti Coast, ca. 
315 km / 5 uur (ontbijt/diner). U rijdt langs 
de Whanganui River, de mooiste rivier van het 
Noordereiland naar Wanganui en de Kapiti 
Coast. U gaat per boot naar Kapiti Island, een 
internationaal gerenommeerd reservaat voor de  
inheemse vogels van Nieuw-Zeeland, een echte 
inheems bos en een reservaat voor de wilde 
dieren van Nieuw-Zeeland. Overnachting in de 
Kapiti Nature Lodge.

Dag 8: Kapiti Coast - Abel Tasman N.P,  
ca. 240 km / 4 uur en ferry 3,5 uur (ontbijt/
diner). U rijdt naar de hoofdstad van Nieuw-
Zeeland, Wellington. Vervolgens gaat u per 
ferry in ca. 3,5 uur door de schilderachtige 
Marlborough Sound naar het Zuidereiland. 
Dit is één van de hoogtepunten van uw reis. 
Van Picton rijdt u langs de Queen Charlotte 
Drive met zijn vele baaien en stranden naar 
het Abel Tasman N.P.  Vanuit uw lodge kunt u 
dagtochten maken naar Golden Bay, Kahurangi 
en de ateliers en wijngaarden van Nelson.  
2 overnachtingen in het The Resurgence (één 
van de meest luxueuze eco-lodges ter wereld).  

Dag 9: Abel Tasman N.P. (ontbijt/diner).  
Het park biedt een breed scala aan activiteiten 
en tal van wandelingen. Zo kunt u een watertaxi 
naar Tonga Bay nemen om te wandelen naar 
Torrent Bay, vanaf uw accommodatie kunt u 
naar de volgende baai wandelen en met een 
kajak terug peddelen of relaxen aan het gouden 
zandstrand. 

Dag 10: Abel Tasman N.P. - Kaikoura,  
ca. 370 km / 4,5 uur (ontbijt/diner). Vandaag 
rijdt u door de Wairau Vallei naar Blenheim, 
het centrale punt voor de Marlborough 
wijnstreek en een ideale tussenstop voor 
een gastronomische lunch op één van de 
wijngaarden. U vervolgt de spectaculaire 
kustlijn naar Kaikoura, de Eco-hoofdstad van 
de wereld. Prachtig gelegen aan zee met de 
met sneeuw bedekte bergen van de Kaikoura 
Ranges op de achtergrond. In 2002 werd 
Kaikoura de eerste   Green Globe gecertificeerde 
gemeenschap. Kaikoura is een unieke plek in de 
wereld, waar  het hele jaar door iedere dag wilde 
dolfijnen gezien worden. Optioneel: Kaikoura 
Dolphin Encounter Tour of Wings Over Whales 
Scenic Flight (30 min. vlucht om de walvissen 
te observeren). Overnachting in de Pure Pools 
Kaikoura.
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Dag 11: Kaikoura - Punakaiki, ca. 400 km 
/ 5,5 uur (ontbijt). U rijdt  naar Hanmer 
Springs, bekend om zijn thermale baden. In 
Westport kunt u een bezoek brengen aan een 
zeehondenkolonie bij Cape Foulwind. Maak 
een wandeling langs de Pororari Rivier bij 
Punakaiki. Zonsondergang bij de Pancake 
Rocks zal een onvergetelijke ervaring zijn.
Overnachting in het Punakaiki Resort (met 
milieuvriendelijke Eco-suites).  

Dag 12: Punakaiki – Westland N.P, ca. 225 
km / 4 uur (ontbijt/diner). Vandaag kunt u in 
Greymouth en Hokitika  een bezoek brengen 
aan een jadefabriek. In het Westland N.P. vindt 
u een combinatie van gletsjers, regenwoud en 
de kust. U kunt o.a. een boottocht maken in 
Whataroa om een White Heron te spotten, 
vanaf Okarito een kajaktocht over de mooie 
lagune maken of vanaf  Fox Glacier of Franz 
Josef een helikoptervlucht met gletsjerlanding 
maken. Overnachting in het Te Waonui Forest 
Retreat.

Dag 13: Westland N.P. - Wanaka, ca. 285 km / 
4,5 uur (ontbijt). Maak een stop bij Ship Creek 
Walk en Monro Beach Walk. In de maanden 
oktober tot december heeft u kans om pinguïns 
en de Hector dolfijnen te zien spelen in de zee. 
U rijdt via de Haast Pass naar Wanaka. Maak 
een korte wandeling naar de top van Mt. Iron 
om te genieten van een schitterend uitzicht over 
de Zuidelijke Alpen. 2 overnachtingen in de 
idyllisch gelegen Wanaka Homestead. 

Dag 14: Wanaka (ontbijt). U gaat vandaag 
de ruwe natuurlijke schoonheid van Wanaka 
verkennen. U maakt een boottocht naar Mou 
Waho Island Nature Reserve. Een begeleide 
wandeling brengt u naar de spectaculaire 
top met bergmeer. Geniet van de zeldzame 
inheemse vogels en plant een boom, als 
onderdeel van deze unieke eco ervaring. Na 
de lunch (exclusief) gaat u per 4WD naar 
het meest spectaculaire binnenland van 
Nieuw-Zeeland. U zult genieten van het  

adembenemend panorama van de Zuidelijke 
Alpen. 

Dag 15: Wanaka - Te Anau, ca. 230 km /  
3,5 uur (ontbijt). U rijdt via de Crown Range, 
Nieuw-Zeelands hoogste officiële weg, naar 
Queenstown.  Verken deze sfeervolle plaats 
en breng eventueel een bezoek aan een spa 
en wellness-centra. Vervolgens gaat u naar Te 
Anau. Een boottocht door Milford Sound, een 
indrukwekkend fjord met steile rotswanden, 
hoge bergen en prachtige watervallen, is een 
must. Overnachting in het milieubewuste Blue 
Ridge Boutique Hotel. 

Dag 16: Te Anau - Dunedin, ca. 395 km /  
5,5 uur (ontbijt). U rijdt door het Fiordland 
N.P, het grootste regenwoud in Nieuw-Zeeland 
met 1000 jaar oude Totara bomen. In Clifden 
kunt u een bezoek brengen aan de oudste 
hangbrug van het land. U rijdt verder naar Te 
Waewae Bay, waar u dolfijnen en walvissen 
kunt spotten. Via de prachtige ruige kust 
gaat u naar Dunedin. Onderweg kunt u een 
bezoek brengen aan ‘s werelds oudste Petrified 
Forest (160 miljoen jaar) en Nugget Point. 2 
overnachtingen in het Yellow House, gelegen 
in een rustige baai op het prachtige Otago 
Peninsula met uitzicht op Pudding Island. 

Dag 17: Dunedin (ontbijt). Uw accommodatie 
is een ideale uitvalsbasis om van de natuurlijke 
schoonheid van het schiereiland met de rijke 
flora en fauna te genieten. Otago Peninsula 
staat bekend als het enige vasteland met een 
broedkolonie van de noordelijke koninklijke 
albatros. En is de thuisbasis van de zeldzaamste 
pinguïn, verschillende soorten zeehonden, 
zeeleeuwen en pelagische vogels. Rondleidingen 
en vele eco excursies worden hier aangeboden. 

Dag 18: Dunedin - Tekapo, ca. 335 km / 
4,5 uur (ontbijt). Vandaag rijdt u naar de 
beroemde Moeraki Rotsen. Vervolgens kunt 
u bij Omarama een bezoek brengen aan de 
indrukwekkende Clay Cliffs of een uitstapje 

naar Mt. Cook Village en de gletsjers van 
dichtbij bewonderen. Vanavond treden Earth 
& Sky op tijdens hun Night Stargazing tour op 
de top van Mt. John (rondleiding inbegrepen). 
Als de omstandigheden het toelaten, kunnen 
uw gidsen alles vertellen over de zuidelijke 
sterrenhemel. Tijdens uw verblijf in de lodge, 
kunt u culinair genieten van lokale producten. 
Overnachting in de Lake Tekapo Lodge. 

Dag 19: Tekapo - Christchurch, ca. 275 km 
/ 4 uur (ontbijt). U rijdt via de eindeloze 
Canterbury Plains naar Christchurch. Maak een 
wandeling door Hagley Park en langs de Avon 
Rivier. Geniet van de vele cafés en restaurants. 
Overnachting in de milieubewuste Clearview 
Lodge.  

Dag 20: Christchurch (ontbijt). Vandaag 
levert u uw huurauto in op de luchthaven van 
Christchurch. Einde van een bijzondere reis.

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf:  
€ 4.852,- (min. 2pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, eco vriendelijke hybride 
huurauto voor de genoemde periode met 
onbeperkt aantal km’s en basisverzekering, 
meet & greet in Auckland, ferry Wellington-
Picton voor passagiers en huurauto, 
Wanaka boottocht en 4WD experience, 
sterrenkijken tour in Tekapo en uitgebreide 
routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, maaltijden, drankjes, 
brandstof voor huurauto, eventuele extra 
verzekering huurauto, persoonlijke uitgaven 
en entreegelden.
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Tijdens deze geweldige autotour 
bezoekt u de hoogtepunten van 
Nieuw-Zeeland, maar komt u tevens 
op een aantal minder toeristische 
plaatsen die juist zo uniek zijn voor 
de Nieuw-Zeelanders.  Zo brengt 
u een bezoek aan het onbekende 
Whanganui N.P. en overnacht u op 
een nog in werking zijnde boerderij. 
U gaat genieten van de traditionele 
Hangi maaltijd bij een lokale 
familie. U bezoekt verder het nog 
onontdekte Carters Beach, ‘de juweel 
van het noorden’. En u verblijft een 
nacht in het Cardrona Hotel, vol met 
historie en sfeer. Krijg onmiddellijk 
een gevoel van verbondenheid met 
dit onverwacht kleine stukje hemel 
op aarde, het prachtige Nieuw-
Zeeland.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Auckland. U wordt opgewacht op 
de luchthaven en naar uw hotel gebracht. 
Eventueel kunt u vandaag het centrum gaan 
verkennen. Overnachting  in The Heritage 
Ackland.

Dag 2: Auckland - Omapere, ca. 290 km / 
4 uur. U haalt uw huurauto op en rijdt naar 
Omapere bij Hokianga Harbour. Onderweg 
kunt u bij Muriwai Beach de Jan-van-
Gentenkolonie bezoeken. Matakohe is een 
ideale lunchstop. Hier kunt u een bezoek 
brengen aan het bijzondere Kaurimuseum 
en in het Waipoua Forest zult u versteld 
staan van de reuzenbomen die daar groeien. 
U kunt vanavond een begeleide Maoritour 
boeken naar de Kauribomen. Overnachting in 
Copthorne Hotel and Resort Hokianga. 

Dag 3: Omapere - Bay of Islands,  
ca. 100 km / 3,5 uur (ontbijt). Per ferry 
steekt u de Hokianga Harbour over naar het 
tropische noorden. Maak een stop in Ahipara, 
een favoriete vakantieplaats voor de lokale 
bevolking en startpunt voor de beroemde 
‘Ninety Mile Beach’. Via de schitterende kust 
met zijn vele stranden en kleine vissersdorpjes 
rijdt u naar de Bay of Islands. 2 overnachtingen 
in de Appledore Lodge.

Dag 4: Bay of Islands (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding. De prachtige Bay of Island kunt 
u het best ontdekken met een boottocht. U 
kunt hier met dolfijnen zwemmen, zeilen, een 
kajaktocht maken of per bus naar Cape Reinga 
gaan. 

Dag 5: Bay of Islands – Snells Beach,  
ca. 180 km / 2,5 uur (ontbijt). Via een mooie 
kustroute gaat u naar Snells Beach, een gezellig 
vissersdorp. Perfect gelegen met uitzicht op de 
mooie Kawau Bay. Geniet van de vele prachtige 

24-Daagse autotour Onbekend Nieuw-Zeeland

surfstranden en fabelachtige regionale parken, 
afgelegen baaien, wijngaarden, de Matakana 
boerenmarkten en Goat Island Marine 
Reserve...prachtige plaatsen om door u ontdekt 
te worden. Overnachting in Snells Beach 
Motel.

Dag 6: Snells Beach - Coromandel, 
ca. 280 km / 4,5 uur. Vandaag gaat de reis via 
Auckland naar Coromandel. Via de kustweg 
gaat u naar het oosten van het Coromandel 
Schiereiland. Bezoek New Chums Beach 
(Wainuiototo), een nog zelden bezocht strand, 
dat verkozen is als één van de top 10 stranden 
ter wereld. New Chums Beach belichaamt de 
beroemde slogan ‘Coromandel - Goed voor je 
Ziel’. Overnachting in Ohuka Place.

Dag 7: Coromandel Peninsula - Rotorua, 
ca. 250 km / 4 uur (ontbijt). U reist langs 
de oostkust en geniet van de magie van deze 
prachtige regio. Bij Hot Water Beach kunt u 
bij eb uw eigen thermaal bad graven. Nabij 
Hahei Beach kunt u een bezoek brengen 
aan de beroemde Cathedral Cove, één van 
de meest interessante baaien in het land. In 
Te Puke kunt u een stop maken bij een kiwi 
boomgaard. Hier leert u alles over de nationale 
vrucht van Nieuw-Zeeland. Vervolg uw weg 
naar Rotorua, het hart van de Maori cultuur 
en het centrum van thermische activiteiten 
in Nieuw-Zeeland. Overnachting in het 
Robertson House.

Dag 8: Rotorua - Murupara, ca. 60 km /  
1 uur (ontbijt/diner). U reist vandaag over 
de ‘Geothermische Highway’, langs kokende 
modder en zwavelpoelen en uitbarstende 
geisers. U overnacht in een lodge van een 
lokale Maori familie. ’s Avonds kunt u genieten 
van een traditioneel Hangi familie diner en een 
culturele tour. Overnachting in de Kohutapu 
Lodge.

Dag 9: Murupara - Tongariro N.P,  
ca. 215 km / 2,5 uur (ontbijt). Vandaag reist 
u door  het Tongariro N.P, het majestueuze 
vulkanisch plateau naar het Whanganui 
N.P  Blue Duck Station heeft één hoogste 
concentraties van Blue Ducks en kiwi’s in 
Nieuw-Zeeland. 2 overnachtingen in de  Blue 
Duck Lodge.

Dag 10: Whanganui N.P. (ontbijt/diner). 
Vandaag kunt u kiezen uit diverse activiteiten. 
U kunt deelnemen aan een bushsafari 
(inclusief). U ziet overblijfselen van de lokale 
geschiedenis en men vertelt u alles over deze 
bijzondere nog in werking zijnde boerderij. 
Maar u kunt optioneel ook kiezen voor 
paardrijden, kajakken, mountainbiken of een 
helikoptervlucht. Tijdens de zomermaanden 
kunt u per kajak een korte tour door de kloof 
maken bij de Kaiwhakauka Falls. Geniet ’s 
avonds van een speciaal diner.

Dag 11: Whanganui N.P. - Wellington,  
ca. 360 km / 6 uur (ontbijt). Vandaag 
reist u naar Wanganui, één van de oudste 
nederzettingen in het land. Via de Kapiti Coast 
gaat u naar Wellington, de hoofdstad van 
Nieuw-Zeeland. U kunt een stadstour maken 
en het Nationaal Museum Te Papa bezoeken, 
waar u meer leert over de geschiedenis 
en cultuur van het land.  Overnachting in 
Distinction Wellington. 

Dag 12: Wellington - Abel Tasman N.P,  
ca. 190 km / 3 uur + ferry 3,5 uur. Vandaag 
maakt u per ferry een 3,5 uur durende 
overtocht naar het Zuidereiland. Zeker één van 
de hoogtepunten van uw reis! Van Picton rijdt 
u langs vele baaien en stranden naar het Abel 
Tasman N.P. 2 overnachtingen in de Kimi Ora 
Eco Resort. 

Dag 13: Abel Tasman N.P. (ontbijt). Dag 
ter vrije besteding om te wandelen en te 
genieten van de vele activiteiten. Neem een 
watertaxi naar Tonga Bay en loop vanaf daar 
naar Torrent Bay en neem de watertaxi terug. 
Maar u kunt ook een tocht per kajak maken 
of relaxen aan het strand. Een rit naar de 
prachtige stranden van Golden Bay is zeker 
een aanrader!

Dag 14: Abel Tasman N.P. – Carter Beach, 
Westport, ca. 240 km / 3,5 uur (ontbijt). U 
reist verder langs de kronkelende Buller Gorge 
naar de wilde Westkust. Uw accommodatie 
ligt aan Carters Beach nabij Westport, 
een echt onontdekte parel! Geniet van de 
prachtige zonsondergang over de Tasman Zee. 
Overnachting in Carters by the Sea.
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Dag 15: Carters Beach - Franz Josef,  
ca. 275 km / 4 uur. Een uitstapje naar Cape 
Foulwind is de moeite waard. U kunt de 
Pancake Rocks in Punakaiki bezichtigingen. 
Deze wonderlijke rotsformaties in de vorm 
van pannenkoeken maken deel uit van 
het verbluffende Paparoa N.P. Gletsjers, 
regenwoud en kust liggen dicht bij elkaar in 
het Westland N.P. Maak een jetboattocht naar 
de grote kolonie van de  zeldzame witte reiger. 
Of wat dacht u van een helikoptervlucht met 
gletsjer landing vanaf Fox Glacier en Franz 
Josef (niet inbegrepen)? Overnachting in het 
Rainforest Retreat.

Dag 16: Franz Josef - Cardrona Vallei,  
ca. 310 km / 4 uur. Maak een vroege 
wandeling om de omringende gletsjers te 
zien weerspiegelingen in het water. Reis 
verder langs de kust en maak een stop bij Ship 
Creek Walk en  Monro Beach Walk. U rijdt 
landinwaarts over de Haast Pass, een mooie 
rit met prachtige uitzichten. Via de Crown 
Range Road, de hoogste hoofdweg in het 
land, bereikt u het Cardrona Hotel. Het hotel 
is één van Nieuw-Zeeland’s oudste en meest 
iconische hotel met naar verluidt de meest 
gefotografeerde pub van Nieuw-Zeeland. 
Overnachting in het Cardrona Hotel.

Dag 17: Cardrona Valley - Te Anau,  
ca. 220 km / 3 uur (ontbijt). Geniet vandaag 
van de prachtige ligging en vele activiteiten 
van Queenstown, voordat u naar het 
Fiordland N.P. gaat. In deze regio vindt u 
veel wandel- en fietsroutes, rondleidingen en 
familieactiviteiten. 2 overnachtingen in de Te 
Anau Lodge.

Dag 18: Milford Sound (ontbijt). Transfer 
naar Milford Sound met de 1.000 m hoge 
Mitre Peak. De boottocht door Milford Sound 
is een hoogtepunt van uw reis. De oerkracht 
van de natuur is hier verpletterend. Grote kans 
dat u dolfijnen en zeehonden ziet en in het 
seizoen de zeldzame Fiordland kuifpinguïns.

Dag 19: Te Anau - Stewart Island, ca. 190 
km / 3 uur + ferry 1 uur (ontbijt). U bereikt 
vandaag Bluff, het meest zuidelijke punt 
van het Zuidereiland. Vanaf hier maakt u 
de wonderschone overtocht naar Stewart 

Island. Onderweg naar Bluff kunt u een stop 
maken bij de Clifden hangbrug, de oudste 
van het land. In de Te Waewae Bay kunt u 
vaak dolfijnen en walvissen observeren. 2 
overnachtingen in de Steward Island Lodge.

Dag 20: Stewart Island (ontbijt). Vandaag 
gaat u het eiland met zijn wonderschone 
natuur en verschillende bedreigde diersoorten 
verkennen. U kunt een wandeling maken naar 
een verlaten strand, waar u de kiwivogels in 
hun natuurlijke omgeving kunt aanschouwen. 
Een tour naar het unieke Ulva Island, met 
zijn beschermde vogelsoorten, is zeer aan te 
bevelen. In de zomermaanden kunt u genieten 
van een 40 minuten durende Bunkhouse 
Theatre film.

Dag 21: Stewart Island - Dunedin,  
ca. 285 km / 5 uur + ferry 1 uur (ontbijt). 
Per ferry gaat u terug naar Bluff, waar u uw 
huurauto weer ophaalt. Maar weinig toeristen 
komen in de ruige Caitlins met mooie baaien, 
bossen en watervallen. Bezoek het oudste 
versteende woud  (160 miljoen jaar) en Nugget 
Point, een afgelegen kaap met de oudste 
vuurtoren van Nieuw-Zeeland. De dag eindigt 
in Dunedin, een stad die een Schotse sfeer 
uitademt. 2 overnachtingen in het 858 George 
Street Motel.

Dag 22: Dunedin. Vandaag heeft u de tijd 
om het Otago Schiereiland te verkennen. Het 
heeft verschillende mooie stranden en is de 
thuisbasis van een aanzienlijke aantal zeldzame 
diersoorten, zoals de geel-oog pinguïns, 
zeehonden en aalscholvers. En hier vindt u ook  
‘s werelds enige vasteland broedkolonie van de 
koninklijke albatros. 

Dag 23: Dunedin - Christchurch,  
ca. 360 km / 5 uur. Vandaag brengt u een 
bezoek aan de beroemde Moeraki Boulders. 
Vervolg uw weg naar Oamaru, beroemd om 
zijn Blue Pinguïnkolonie, voordat u naar 
Christchurch rijdt. Overnachting in Eliza’s 
Manor on Bealey.

Dag 24: Christchurch (ontbijt). Vandaag 
levert u uw huurauto in op de luchthaven van 
Christchurch. Einde van een geweldige reis.

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf:   
€ 3.554,- (min. 2 pers.)
 
Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, autohuur voor de genoemde 
periode met onbeperkt aantal km’s en 
basisverzekering (Budget CDAR met eigen 
risico NZD 2.500, jonger dan 25 jaar NZD 
3.500), meet & greet in Auckland, transfer 
naar hotel, Cultural tour met Hangi diner in 
de Kohutapu Lodge , Bush Safari in de Blue 
Duck Lodge,  ferry Wellington-Picton voor 
passagiers en huurauto, Milford Sound boat 
cruise, Steward Island ferry, Bunkhouse theater 
met snacks (alleen in de zomer) en uitgebreide 
routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor huurauto, eventuele 
extra verzekering huurauto, persoonlijke 
uitgaven en entreegelden.
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Sinds  in 2001 de eerste Lord of 
The Rings film uitkwam, wordt 
Nieuw-Zeeland liefkozend Middle 
Earth genoemd. De dramatische 
landschappen met de gouden 
vlakten, adembenemende bergen en 
sprookjesachtige valleien, fascineren 
fans van over de hele wereld. Ontdek 
de wereld van Frodo, Bilbo, Aragorn 
en Arwen.  Wij wensen u een 
onvergetelijke ontdekkingsreis door 
de wereld van Midden Aarde!

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Auckland. Bij aankomst op de 
luchthaven van Auckland haalt u uw huurauto 
op. De rest van de dag is vrij te besteden. 
Tijdens uw reis zult u ervaren waarom Sir 
Peter Jackson juist Nieuw-Zeeland koos als het 
grandioze decor voor zijn films.. Overnachting 
in het Copthorne Hotel (standaard) / Eden 
Park Hotel (superior). 

Dag 2: Auckland - Otorohanga, ca. 250 
km (ontbijt). U verlaat Auckland en reist 
zuidwaarts. U passeert de Bombay Hills en 
bereikt de Waikato River Vallei. U stopt in 
Matamata. Hier vindt u de Hobbiton Movie 
Set, de vriendelijke omgeving van The Shire. 
Uw tour (inclusief) begint met een rit over 
de pittoreske schapenboerderij. U kunt de 
grotwoningen van de Hobbits, de Green 
Dragon Inn en de molen bezichtigen.   
U verblijft in het bijzondere Woodlyn 
Park, waar u slaapt als een echte Hobbit! 
Overnachting in Woodlyn Park (Hobbit Unit).

Dag 3: Otorohanga – Ohakune, ca. 180 
km. Op weg naar Ohakune  raden we een 
stop aan bij de Waitomo Caves. De meest 
bekende grotten van Waitomo zijn die met de 
gloeiwormen. Een boottocht is een bijzondere 
ervaring (optioneel). U rijdt verder naar 
Ohakune en het  Tongariro National Park.  
2 Overnachtingen in Powderhorn Chateau.

Dag 4: Ohakune (ontbijt). Vandaag heeft u 
de gelegenheid om verschillende filmlocaties 
van de Lord of The Rings en de Hobbits 
te bezoeken (optioneel), zoals Ithilien, de 
Magawhere watervallen en Lonely Mountain. 
Het is ook mogelijk om een begeleide tour te 
boeken.

Dag 5 Ohakune – Kapiti kust – Wellington, 
ca. 285 km (ontbijt). U reist langs de Kapiti 
kust naar Wellington. Bezoek in Wellington 
een aantal beroemde en interessante 
bezienswaardigheden, zoals het museum van 
Nieuw-Zeeland Te Papa en The Film Centre, 
Museum of Moving Image en bezoek de 
favoriete plekken van de filmcrew: The Scorch 
O Rama, The Green Parrot en Bravi Ristorante. 
2 Overnachtingen in West Plaza (standaard) / 
Copthorne Oriental Bay (superior). 

Dag 6: Wellington (ontbijt/lunch). Tijdens de 
‘Wellington Rover Full Day Tour’ treedt u in 
het voetspoor van Hobbits, dwergen en elfen. 

21-Daagse autotour:  In het voetspoor van de Hobbits!

U maakt een wandeling door de Outer Shire. 
Op deze locatie werden o.a. de befaamde ‘Get 
off the road’ scène en de Black Rider scènes 
opgenomen. Dan is het tijd voor een lunch van 
Orc proporties bij het Scorch-O-Rama Café! 
‘s Middags gaat u de Hutt Vallei verkennen. 
U bezoekt onder meer de Hutt Rivier (Great 
River Anduin), Harcourt Park (Gardens of 
Isengard en waar de Orcs de bomen velden) en 
Kaitoke Regional Park. Dit was het decor voor 
Rivendell, gelegen in een duizend jaar oud 
Nieuw-Zeelands inheems regenwoud. 

Dag 7: Wellington – Nelson, ca. 110 km 
(ontbijt). Vandaag vaart over de Cook Strait 
door de beroemd Marlborough Sounds naar 
Picton. Vervolgens rijdt u naar Havelock. . 
De korte rit naar Pelorus Bridge volgt de 
Pelorus Rivier, via het pittoreske dorp 
Canvastown. Vlak voor de brug is de locatie 
waar de 13 dwergen en de hobbit aan wal 
spoelden na hun ontsnapping van koning 
Thranduil. Daarna reist u naar Nelson. Hier 
vindt u ‘Jens Hansen Gold and Silversmith’ 
op Trafalgar Square. Hansen ontwierp en 
vervaardigde de One Ring.  Eén van de 
originele ringen is te zien in de winkel. 
2 Overnachtingen in Sussex House B&B 
(standaard) / Warwick House (superior). 

Dag 8: Nelson (ontbijt). In Richmond vindt 
u ‘Harrington Brewers’. Zij werden gevraagd 
een speciaal bier te brouwen voor Hobbiton 
en de Prancing Pony. De brouwerij is open 
voor het publiek “Reid Helicopters Nelson’ 
verzorgt optioneel vluchten naar de volgende 
filmlocaties: South of Rivendell, Dimrill Dale 
of naar beide locaties. 

Dag 9: Nelson – Punakaiki, ca. 265 km 
(ontbijt). U reist verder naar Punakaiki. Een 
filmlocatie uit ‘The Hobbit: The Desolation 
of Smaug’ ligt bij een unieke geologische 
formatie, de Pancake Rocks. Overnachting in 
Bluewaves Homestay – standaard) / Punakaiki 
Resort (superior).

Dag 10: Punakaiki  – Franz Josef Gletsjer,  
ca. 220 km (ontbijt). De rit voert langs de 
westkust naar de Southern Alps, “de Misty 
Mountains”. Het ijs van de Franz Josef en Fox 
gletsjers begint bij ongeveer 3000 meter hoogte 
en bereikt de regenwouden op 300 meter. 
Overnachting in het Rainforest Retreat (Tree 
Hut – standaard) / Holly Homestead B&B 
(superior).

Dag 11: Franz Josef Gletsjers – Wanaka, 
ca. 285 km (ontbijt). Vandaag gaat u naar 
Wanaka. In Stuart Landsborough’s ‘Puzzling 
World & Great Maze’ ervaar je hoe sommige 
bijzondere scènes in de trilogieën zijn gefilmd. 
Het Waterfront in de stad biedt een prachtig 
uitzicht op de Alpen en aan het eind van het 
meer ziet u het decor voor Gandalfs vlucht 
naar Rohan met Gwaihir. U overnacht in 
Collison’s Cottage (standaard)/ Te Wanaka 
Lodge (Superior). 

Dag 12: Wanaka. U bent vandaag in de 
gelegenheid om nog meer filmlocaties te 
bezoeken (optioneel), zoals Glendhu Bay en 
Treble Come Ski Field. De top van het Treble 
Cone skigebied verschijnt in ‘The Hobbit: An 
Unexpected Journey’.  Het gebied tussen de 
Matukituki Rivier en de met sneeuw bedekte 
bergtoppen is een locatie geweest voor ‘The 
Hobbit: The Desolation of Smaug’.

Dag 13: Wanaka – Te Anau, ca. 225 km 
(ontbijt). U rijdt vandaag naar Te Anau, op 
de drempel van het Fjordland National Park. 
Eén van de beste manieren om dit gebied 
te ontdekken is de Doubtful Sound Cruise 
(optioneel). U begint met een boottocht 
over Lake Manapouri. U reist verder per bus 
over de Wilmont Pass en gaat vervolgens 
genieten van een onvergetelijke cruise door 
de Doubtful Sound. 2 Overnachtingen in Te 
Anau Lakefront (standaard) / Te Anau Lodge 
(superior).

Dag 14: Te Anau (ontbijt). Vandaag kunt u 
op eigen gelegenheid de omgeving verkennen 
of u kunt een rondvlucht maken naar meer 
filmlocaties (optioneel). Ook de ‘Lord of 
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the Rings, Heli jet Adventure Tour’ is een 
geweldige optie.  
Eerst maakt u een tocht van een uur per 
jetboat op de Upper Waiau River om 
verschillende filmlocaties te bezichtigen. 
Daarna vliegt u per helikopter over de 
Kepler Mire, waar Frodo en Sam door de 
Dead Marshes waadden. U vliegt over Lake 
Manapouri naar de Nor West Lakes. Hier 
landt de helikopter om de adembenemende 
schoonheid van de Nor West Lakes en Lake 
Manapouri te ervaren. 

Dag 15: Te Anau – Queenstown, ca. 170 km 
(ontbijt). Wij raden u aan onderweg naar 
Queenstown een stop te maken bij de Takaro 
Road. Aan beide zijden van de weg werd 
Fangorn Forest gefilmd, waar Aragorn door 
de bomen bewoog. Rond de stad zijn ook 
verscheidene filmlocaties, welke u de komende 
dagen kunt verkennen. 3 Overnachtingen 
in Garden Court Suites & Apartments 
(standaard) / Scenic Suites Queenstown 
(superior).

Dag 16: Queenstown (ontbijt/kleine 
picknicklunch). Vandaag  neemt u deel aan 
de ‘Pure Glenorchy Lord of the Rings Scenic 

Tour’ (inclusief) en ontdekt u Isengard, Amon 
Hen, Lothlorien Forest, The Misty Mountains 
en Ithilien! Verhalen en geheimen worden 
gedeeld door gidsen, die unieke details van 
de films weten. Leer over de opmerkelijke 
geschiedenis en de unieke cultuur van 
Glenorchy. Geniet van de absolute schoonheid 
van het Dart River Valley, Paradise en The 
Mount Aspiring National Park.   

Day 17: Queenstown. Tijdens het filmen werd 
de crew verliefd op dit gebied. Bezoek vandaag, 
net als de cast, de Rattlesnake Bar, The Cow 
Restaurant en Rydges Hotel. 

Dag 18: Queenstown – Twizel, ca. 200 
km (ontbijt). In Twizel werd de grootste 
gevechtsscène uit de Lord of the Rings trilogie 
gefilmd, de ‘Battle of the Pelennor Fields’. Deze 
locatie ligt op privéterrein en is alleen via een 
excursie bereikbaar. De tour (optioneel) is 
meer dan een bezoek aan een paar heuvels. 
Uw gids is waarschijnlijk een Rohirrim of 
Gondorian Rider of zelfs een boosaardige Orc! 
Overnachting in de Aoraki Lodge.

Dag 19: Twizel – Christchurch, ca. 285 km 
(ontbijt). Maak onderweg naar Christchurch 
een stop bij Lake Pukaki. De heuvels aan de 
oostkant van het meer, werden gebruikt bij de 
achtervolging door Orcs en Wargs. Daarna 
gaat u naar Christchurch. 2 Overnachtingen in 
Breakfree on Cashel (standaard) Chateau on 
the Park (superior).

Dag 20: Christchurch (ontbijt/lunch). Van-
daag neemt u deel aan de dagexcursie ‘Hassle 
Free Edoras Lord of the Rings’ (inclusief). U 
wordt opgehaald en begint de dag met een 
enerverend 4WD avontuur door verschillende 
kleine rivieren naar Edoras. U maakt onder 
begeleiding een korte wandeling naar de top 
van Edoras en geniet, net als Eowyn, van de 
adembenemende 360º uitzichten. U ziet de 
Misty Mountains en het gebied welke het 
decor vormden van Helms Deep. U kunt film-
replica’s vasthouden, zoals Aragorns zwaard, 
King Theodens zwaard, Gimli’s bijl en de vlag 
van Rohan. Tijdens deze excursie wordt een 
heerlijke picknicklunch geserveerd. 

Dag 21: Christchurch (ontbijt).  U rijdt naar 
de i luchthaven van Christchurch en levert uw 
huurauto in. Tot ziens – of in de taal van de 
Elfen: Namárie!

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf:  
Standaard: € 3.085,- (bij 2 pers.) 
€ 3.427,-  met een 4WD auto (bij 2 pers.) 
Superior: € 3.620,- (bij 2 pers.)
€ 3.952,- met een 4WD auto (bij 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden, autohuur voor de genoemde peri-
ode met onbeperkt aantal km’s, oneway kosten 
en alle verzekeringen, ferry Wellington-Picton 
voor passagiers en huurauto, Hobbit Movie Set 
Tour, Wellington Rover Tour, Pure Glenorchy 
Scenic Lord of the Ring Tour, Hassle Free Edo-
ras Tour en uitgebreide routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor huurauto, overige 
excursies (optioneel, prijzen op aanvraag), 
persoonlijke uitgaven en entreegelden.
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Naast alle bekende bezienswaardig-
heden, ziet u tijdens deze unieke 
autotour juist ook de meest mooie 
ongerepte natuurgebieden. Plekken 
waar u zonder 4WD-voertuig niet 
kunt komen. Ook als u weinig 
ervaring heeft met het besturen van 
een 4WD kunt u de routes prima 
rijden. In de speciaal geselecteerde 
accommodaties ervaart u de 
bijzondere gastvrijheid, waar Nieuw-
Zeeland zo bekend om staat. U kunt 
kiezen uit drie accommodatieklassen. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Auckland.  Bij aankomst op de 
luchthaven van Auckland wordt u verwelkomd 
en naar uw accommodatie gebracht. De rest van 
de dag is ter vrije besteding. Overnachting in 
het Scenic Hotel (Value), The Heritage (Std) of 
in Hotel de Brett (Deluxe, incl. ontbijt).

Dag 2: Auckland - Omapere, ca. 290 km / 
4 uur. Vanmorgen rijdt u, nadat u de 4WD 
hebt opgehaald, richting Muriwai Beach. Hier 
komen van augustus tot maart ongeveer 1.200 
Jan-van-Gentenpaartjes om in het zwarte zand 
te nestelen. In Matakohe kunt u een bezoek 
brengen aan het bijzondere Kaurimuseum en 
in het Waipoua Forest zult u versteld staan 
van de reuzenbomen die daar groeien. U kunt 
vanavond een begeleide Maoritour boeken naar 
de Kauribomen. Overnachting in het (Value 
& Std) of in het Copthorne Hotel & Resort 
(Deluxe, incl. ontbijt).

Dag 3: Omapere - Bay of Islands, ca. 215 km / 
3 uur. Per ferry steekt u de Hokianga Harbour 
over. U rijdt langs de schitterende kust met zijn 
vele stranden en kleine vissersdorpjes naar het 
tropische noorden. U kunt een tour maken naar 
Cape Reinga, het meest noordelijke punt van 
Nieuw-Zeeland. 2 overnachtingen in Casa Bella 
Motel (Value), Appledore Lodge B&B (Std) of 
in het The Sanctuary @ Bay of Islands (Deluxe, 
incl. ontbijt).

Dag 4: Bay of Islands. Dag ter vrije besteding. 
Deze prachtige Bay of Islands kunt u het best 
ontdekken per boot. U kunt hier met dolfijnen 
zwemmen, een tocht per kajak maken of de 
bijzondere Hole in the Rock bewonderen. Deze 
dagen zullen een onuitwisbare indruk op u 
maken.

Dag 5: Bay of Islands - Auckland,  
ca. 250 km / 4,5 uur. U keert terug naar 
Auckland, een prachtige route langs de oostkust 
met zijn indrukwekkende baaien en stranden. 
Geniet van de vele restaurants in Auckland. 
Vanaf Bastion Point en Mount Eden heeft u een 
geweldig uitzicht over Auckland. Overnachting 
in het Scenic Hotel (Value), Spencer On Byron 
Hotel (Std) of in Hotel de Brett (Deluxe, incl. 
ontbijt).

22-Daagse autotour Nieuw-Zeeland per 4WD

Dag 6: Auckland - Coromandel Peninsula 
/ Tairua, ca. 260 km. Vandaag gaat de reis 
naar Coromandel. U kunt een stop maken bij 
Hot Water Beach en vanaf Hahei Beach kunt 
u een wandeling maken naar de beroemde 
Cathedral Cove, een pittoreske baai met grillige 
krijtrotsen. In Tairua kunt u  wandeling maken 
naar Mount Paku en genieten van het geweldige 
uitzicht. Overnachting in het Blue Water Motel 
(Value), Ohuka Place Homestay (Std) of in de 
Colleith Lodge B&B (Deluxe).

Dag 7: Tairua - Rotorua, ca. 210 km /3,5 uur.  
Door de kiwiregio Te Puke reist u naar 
Rotorua. U kunt een stop maken bij het 
informatiecentrum. Rotorua is het hart van 
de Maoricultuur. Breng een bezoek aan 
Whakarewarewa, een thermisch gebied met 
vele hot springs en geisers en een Maori 
cultural village. Geniet ’s avonds van een 
traditionele Maori Hangi show met een maaltijd 
bereid onder de grond op hete stenen (niet 
inbegrepen). 2 overnachtingen in het Ibis 
Rotorua (Value), 124 On Brunswick B&B (Std) 
of in The Springs B&B (Deluxe).

Dag 8: Rotorua. Rotorua heeft een schitterende 
omgeving. Ontdek de 18 prachtige meren, 
exotisch woud, geisers, kokende modderpoelen 
en hier vindt u het beste van de fascinerende 
Maoricultuur. U kunt vanavond genieten van 
een thermaal bad onder de sterrenhemel.

Dag 9: Rotorua - Napier, ca. 320 km / 6,5 uur. 
Vandaag rijdt u door het Urewera NP. Uw 4WD 
rijdt met gemak over de onverharde wegen 
van dit regenwoud naar het afgelegen Lake 
Waikaremoana. Vervolgens reist u verder naar 
de Art Deco-stad Napier. Na het overweldigende 
natuurschoon van vandaag is een wandeling in 
dit architectonisch bijzondere stadje een leuk 
contrast. Overnachting in het Albatross Motel 
(Value), Cobden Garden Homestay B&B (Std) 
of in de McHardy Lodge B&B (Deluxe, incl. 
ontbijt).

Dag 10: Napier - Tongariro N.P, ca. 190 km / 
5 uur. U rijdt via minder drukke wegen, langs 
een grote schapenboerderij en via een prachtig 
gedeelte van Nieuw-Zeeland naar het Tongariro 
N.P. Hier bevindt zich de nog werkende vulkaan 
Mt. Ruapehu. ’s Middags kunt u een wandeling 
maken in deze fascinerende omgeving. 

Overnachting in het Ohakune Court Motel 
(Value) of de Ruapehu Country Lodge (Std en 
Deluxe).

Dag 11: Tongariro N.P. - Wellington,  
ca. 315 km / 5,5 uur. Over onverharde wegen 
reist u via Raetihi naar Pipiriki. Vervolg uw 
weg langs de Wanganui River, de mooiste rivier 
van het Noordereiland, naar Wanganui en 
Wellington. Wandel langs het Waterfront, maak 
een begeleide stadstour of bezoek het nationale 
museum Te Papa. Overnachting in de Victoria 
Court Motor Lodge (Value), Distinction 
Wellington (Std) of in het Museum Hotel 
(Deluxe, incl. ontbijt).

Dag 12: Wellington - St. Arnaud, ca. 140 km 
/ 5,5 uur. Per ferry gaat u door de pittoreske 
Marlborough Sound naar het Zuidereiland. 
Deze overtocht staat bekend als één van de 
mooiste ter wereld en zal een hoogtepunt zijn 
van uw reis. Via de prachtige Queen Charlotte 
Drive rijdt u door de Wairau Valley naar het 
Nelson Lakes N.P. Overnachting in het Nelson 
Lakes Motels (Value), Nelson Lakes Homestay 
B&B (Std) of in de River Haven Lodge (Deluxe, 
incl. diner/ontbijt).

Dag 13: St. Arnaud - Hamner Springs,  
ca. 250 km / 5,5 uur. Via een bijzondere route, 
met een aantal rivier oversteken, rijdt u van St. 
Arnaud naar Murchison. U kunt hier de lunch 
gebruiken. Verder over gravelwegen en de Lewis 
Pass naar Hamner Springs. U kunt hier een fiets 
huren om deze schitterende omgeving te gaan 
verkennen, relaxen in de thermische baden 
of een bungeejump maken. Overnachting 
in Aspen Lodge Motel (Std) of in de Select 
Braemar Lodge & Spa.(Deluxe) incl. ontbijt.
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Dag 14: Hamner  Springs –  Kaikoura, 
ca. 135  km / 2 uur. De reis gaat verder in 
noordwestelijke richting naar Kaikoura, 
prachtig gelegen aan zee tussen de met sneeuw 
bedekte bergen van de Kaikoura Range. U kunt 
hier met dolfijnen zwemmen, een boottocht 
maken of tijdens een rondvlucht walvissen 
vanuit de lucht spotten. Vanavond kunt u 
heerlijk kreeft eten. Overnachting in het Alpine 
View Motel (Value), Bendamere House B&B 
(Std) of in de Manakau Lodge B&B (Deluxe).

Dag 15: Kaikoura - Mt.  Hutt, ca. 275  km /  
4,5 uur. U rijdt langs de kust naar de “Garden 
City” Christchurch, ook wel het meest Engelse 
stadje buiten Engeland genoemd. Maak een 
wandeling door het Hagley Park voor u via 
de Canterbury Plains naar de voet van de 
Zuidelijke Alpen rijdt. Overnachting in de 
Pagey’s Farmstay Value), The old Vicarage (Std) 
of in het Quickenberry Guesthouse (Deluxe, 
incl. diner/ontbijt).

Dag 16: Mt. Hutt - Waitaki Valley, ca. 235 km 
/ 5 uur. De turquoisekleur van het Lake Tekapo 
zal u betoveren. U kunt optioneel een vlucht 
maken vanuit Tekapo over Aoraki / Mt. Cook, 
de hoogste berg van Nieuw-Zeeland. Vanuit de 
lucht ervaart u de grootsheid van dit gebergte 
met zijn spectaculaire gletsjers. De reis gaat 
verder via een lang vergeten pas. Overnachting 
in het Western House B&B (Value) of in de 
Sublime Lodge B&B (Std en Deluxe) (incl. 
diner). 

Dag 17: Waitaki Valley - Queenstown,  
ca. 350  km / 6 uur. U rijdt over een 
schitterende verlaten pas door een gebied dat 
tijdens de goudkoortstijd het meest bevolkte 
gebied was van Nieuw-Zeeland. In het  plaatsje 
St. Bathans vindt u nog een paar historische 
huizen uit deze tijd. Via het wijngebied van 
Central Otago en een afgelegen route langs het 
Wakatipu bassin rijdt u naar Queenstown.  2  
overnachtingen in de Blue Peaks Lodge (Value), 
Peppers Beacon (Standaard) of in Queenstown 
Park Boutigue Hotel(Deluxe, incl. ontbijt).

Dag 18: Queenstown. Jaarlijks komen er 
2 miljoen bezoekers in Queenstown om te 
genieten van de prachtige omgeving en de vele 
activiteiten die hier worden aangeboden. U 
kunt hier begeleide tours boeken, prachtige 

wandelingen maken of een dagexcursie maken 
naar Doubtful Sound of Milford Sound.  

Dag 19:  Queenstown - Franz Josef, ca. 360 
km / 6 uur. U rijdt over de Crown Range, de 
hoogste officiële hoofdweg van Nieuw-Zeeland, 
naar Wanaka. Via de Haast Pas rijdt u langs 
watervallen en pittoreske bergbeekjes waar u 
prachtige stops kunt maken, naar de westkust. 
U vindt gletsjers, regenwoud en kust in het 
Westland NP. Rij naar Monro Beach en stop 
bij Ship Creek Walk, waar u in de maanden 
oktober tot december grote kans heeft om 
de pinguïns en dolfijnen te zien spelen in 
de zee. Overnachting in het Glacier View 
Motel (Value), Glenfern Villas (Std) of in de 
Westwood Lodge (Deluxe, incl. ontbijt).

Dag 20: Franz Josef Glacier - Hokitika ca. 
160 km / 2,5 uur. Vanmorgen bent u in de 
gelegenheid een wandeling naar de voet van 
de gletsjer te maken. Bij mooi weer kunt u een 
rondvlucht met spectaculaire gletsjerlanding 
boeken. Er is hier veel te doen en te zien. U 

kunt een bezoek brengen aan het geïsoleerde 
Okarita aan de kust om hier met een kajak door 
een lagune te peddelen. Bij Whataroa kunt u 
in een jetboat een grote kolonie witte reigers 
bekijken. Overnachting in het Coleraine Suites 
& Apartments (Value), Shining Star Chalets 
(Std) of in Breakers Boutique Accommodation 
B&B (Deluxe).

Dag 21: Hokitika - Christchurch, ca.  260 
km / 4 uur. Breng vanmorgen een bezoek 
aan de Pancake Rocks in Punakaiki. Dit zijn 
wonderlijke rotsformaties in de vorm van 
pannenkoeken. De route gaat verder via 
Lake Brunner en de Arthur’s Pass, de enige 
echte bergpas in Nieuw-Zeeland waar ook 
de beroemde TranzAlpine Express overheen 
rijdt. U komt aan in de grootste stad van het 
Zuidereiland, Christchurch. U heeft de middag 
vrij om deze oudste stad van Nieuw-Zeeland 
te ontdekken. Geniet van de vele restaurantjes 
en uw laatste avond in Nieuw Zeeland. 
Overnachting in de Sherborne Lodge (Value), 
Eliza’s Manor on Bealey B&B (Std) of in de 
Clearview Lodge B&B (Deluxe).

Dag 22: Christchurch. Vandaag levert u uw 
4WD auto weer in. 

Vertrekdata: dagelijks

Prijs per persoon vanaf:  
Value   € 2.571,- 
Standaard  € 2.975,- 
De Luxe   € 4.528,- 

Inclusief: overnachtingen met vermelde 
maaltijden in de geboekte categorie (Value, 
Standard of Deluxe), 4WD autohuur voor 
de genoemde periode met onbeperkt aantal 
km’s en basisverzekering, meet & greet in 
Auckland, transfer naar hotel, ferry Wellington-
Picton voor passagiers en uitgebreide 
routebeschrijvingen. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, brandstof voor huurauto, eventuele 
extra verzekering huurauto, persoonlijke 
uitgaven en entreegelden.
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Ontdek tijdens deze fascinerende en 
aantrekkelijk geprijsde autotour waarom 
Nieuw-Zeeland zo boeiend is en een 
absolute must is voor natuurliefhebbers! 
Bezoek de eindeloze stranden, de prachtige 
fjorden, de bossen, stomende geisers, de 
fantastische Zuidelijke Alpen en de enorme 
gletsjers. De spectaculaire landschappen en 
verscheidenheid aan flora en fauna zijn de 
basis voor deze autotour. De boottochten 
in het fjorden gebied, in de Bay of Islands 
en Abel Tasman National Park zullen een 
onvergetelijke indruk op u maken. Tijdens 
de autotour verblijft u in kleinschalige en 
charmante B&B’s, veelal in privé eigendom. 
De eigenaren vertellen u graag alles over de 
bijzonderheden in de omgeving en zo maakt 
u ook kennis met de gastvrije bewoners van 
het land.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Auckland. Na het ophalen van uw 
huurauto rijdt u naar uw hotel. Geniet vanaf 
Mt. Eden van het mooie uitzicht op de ‘City 
of Sails’ of breng een bezoek aan de elegante 
wijk Parnell of het Waterfront. Een diner in het 
uitstekende Brazilian Wildlife Restaurant in de 
haven of in het ronddraaiende restaurant Sky 
City Orbit kunnen wij van harte aanbevelen. 
Overnachting in het Bavaria B&B (standaard), 
Eden Park B&B (superior).

Dag 2: Auckland - Paihia, ca. 420 km /  
6 uur (ontbijt). Vroeg in de ochtend verlaat 
u Auckland over de Harbour Bridge. Via de 
Hibiscus Coast bereikt u Matakohe. Hier kunt 
u optioneel het Kauri en Pioneer Museum 
bezoeken. ’s Middags arriveert u in het Waipua 
Kauri Forest, waar u de 1.500 jaar oude statige 
Karuribomen kunt bewonderen. Via Opononi 
en langs de baai van Hokianga, reist u naar The 
Bay of Islands. 2 overnachtingen in Bayview 
Suite (standaard), Allegra House (superior). 

Dag 3: Paihia (ontbijt). Vandaag is ter vrije 
besteding. Tot de optionele mogelijkheden 
behoren een boottocht in The Bay of Islands, 
naar het beroemde Hole in the Rock, een 
bezoek aan Waitangi, waar de Engelsen en de 
Maori in 1840 hun verdrag sloten of een tour 
naar Cape Reinga, via Ninety Mile Beach. Of 
wat dacht u van een onvergetelijke boottocht 
en zwemmen met dolfijnen (optioneel).

Dag 4: Paihia - Waikato District,  
ca. 420 km / 6 uur (ontbijt, diner alleen voor 
standaard & superior). Na het ontbijt rijdt 
u via Whangarei en langs de Hibiscus Coast 
naar Auckland. In Waitomo bent u in de 
gelegenheid om de beroemde kalksteen grotten 
van Waitomo te bezoeken. U kunt een mooie 
boottocht maken door de beroemde glow-
worm grot (optioneel). U vindt hier prachtige 
stalagmieten en stalactieten. In de grootste 
kamer van de grot, ‘de kathedraal’, kunt u 
genieten van de vele kleine lichtjes. De nacht 
bent u te gast op het platteland. U gebruikt het 
diner samen met uw gastheren. Overnachting 
in een Country accommodatie.

Dag 5: Waitomo - Whakatane, ca. 230 km 
/ 3 uur (ontbijt). Na het ontbijt neemt u 
afscheid van uw gastheren en rijdt u richting 
Whakatane. U kunt een stop maken bij 

Matamata om een bezoek te brengen aan de 
beroemde Hobbiton film set. U vervolgt uw 
weg naar Katikati en de havenstad Tauranga 
in de Bay of Plenty. Hierna bereikt u de stad 
Whakatane. Whakatane staat bekend als een 
centrum van de Maori cultuur. Het is een 
ideale plek om te relaxen en te zwemmen in de 
Stille Oceaan! 2 overnachtingen in B&B At The 
Lake (standaard), White Island Rendezvous 
B&B (superior).

Dag 6: Whakatane (ontbijt). Vandaag bent 
u vrij om te genieten van de omgeving. Een 
boottocht naar het actieve vulkaan White 
Island of een vlucht maken met een klein 
vliegtuig over dit prachtige gebied, is een 
onvergetelijke belevenis. U kunt een wandeling 
maken langs de kraterrand, uitgerust met een 
gasmasker en helm.

Dag 7: Whakatane -  Rotorua  -  Taupo,  
ca. 170 km / 2,5 uur (ontbijt). Vandaag reist 
u via Rotorua en de Huka Falls naar Taupo, 
gelegen aan het grootste meer van Nieuw-
Zeeland. In Rotorua raden wij u zeker een 
bezoek aan naar Orakei Karako of Wai-O-Tapu 
(optioneel). Dit gebied staat bekend om zijn 
geisers, kokende modderpoelen en thermische 
baden. Overnachting in de Minarapa Lodge 
(standaard), Kauri Point (superior).

Dag: 8: Taupo - Wellington ca. 370 km /  
5,5 uur (ontbijt). De drie slapende en actieve 
vulkanen, die deel uitmaken van het Tongariro 
National Park, zorgen voor een spectaculaire 
achtergrond tijdens uw rit. Het dorre 
landschap van dit nationale park gaat over in 
de groene, vruchtbare landbouwgronden van 
Rangitikei en Manawatu. U vervolgt uw weg 
naar Wellington, de hoofdstad van Nieuw-
Zeeland. Vanaf Mt. Victoria (196 m.) kunt 
u genieten van een prachtig uitzicht over de 
stad. Een bezoek aan het moderne nationale 
museum ‘Te Papa’ is zeer aan te bevelen. 
Overnachting in het West Plaza (standaard), 
Copthorne Oriental Bay Hotel(superior).

Dag 9: Wellington - Marlborough Sounds 
(ca. 3 uur overtocht) (ontbijt/diner). 
In de ochtend rijdt u naar de Interisland 
veerbootterminal, waar u per ferry naar Picton 
op het Zuidereiland gaat. De veerboot vaart 

door Cook Strait en door de spectaculaire 
Marlborough Sounds. Eén van de mooiste 
overtochten ter wereld. Vanaf de haven vaart 
u in een kleine boot naar uw accommodatie, 
ideaal gelegen aan het water en ver weg van 
de drukte. Overnachting in Punga Cove 
(standard/superior).

Dag 10: Marlborough Sounds - Kaikoura,  
ca. 155 km / 2,5 uur (ontbijt, diner alleen 
voor luxury). U vaart terug naar Picton, grote 
kans dat u dolfijnen ziet. Vervolgens rijdt u 
vanaf Picton door het Malborough gebied 
naar de stad Blenheim. De eerste druiven 
werden  hier geplant in de jaren 1970. De 
grond en de lange zonnige zomers, lange herfst 
en koude winters zijn een perfect recept voor 
eerste klas wijnen. U rijdt verder langs de 
kust naar Kaikoura. Hier vindt u regelmatig 
potvissen, pelsrobben en mogelijk dolfijnen. 
Overnachting in The Point B&B (standaard),  
Lemon Tree Lodge (superior).

Dag 11: Kaikoura – Hokitika, ca. 365 km 
/ 5,5 uur (ontbijt). ’s Morgens kunt u een 
spectaculaire tour maken om walvissen te 
spotten (optioneel). U laat de oostkust achter u 
en rijdt over de schilderachtige Lewis Pass naar 
Hokitika, bekend om jade. Een demonstratie 
in de jadefabriek toont u hoe de juwelen 
uit deze groene steen worden vervaardigd. 
Overnachting in Beachfront Hotel Hokitika 
(standaard),  Teichelmanns B&B (superior).

Dag 12: Hokitika - Franz Josef, ca. 140 km 
/ 2 uur (ontbijt, diner alleen voor luxury). 
In de ochtend raden wij u een 2 uur durende 
‘Arahura Greenstone Tour’ aan. U gaat 
dan langs de Arahura Rivier op zoek naar 
de groene steen. Uw Maori gids vertelt u 
de legendes over dit gebied. De imposante 
bergketen staat bekend als de zuidelijke Alpen 
en heeft toppen van maar liefst 3.500 meter. 
De Franz Josef en Fox Glacier liggen slechts op 
300 meter boven de zeespiegel! Overnachting 
in het Rainforest Retreat (standaard), Holly 
Homestead (superior).

Dag 13: Franz Josef - Wanaka, ca. 290 km / 
4 uur (ontbijt). Maak een wandeling door het 
schilderachtige Lake Matheson gebied, nabij het 
plaatsje Fox. U rijdt verder door het Westland 

19-Daagse autotour ‘Boeiend Nieuw-Zeeland’
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National Park over de Haast Pass naar Wanaka. 
Overnachting in het Collinson’s Cottage 
(standaard), Tin Tub Luxury Lodge (superior).

Dag 14:Wanaka - Te Anau, ca. 225 km / 
3,5 uur (ontbijt, diner alleen voor luxury). 
Via Queenstown rijdt u naar het Fiordland 
National Park, het grootste National Park van 
Nieuw-Zeeland. In Fiordland is de natuur de 
meester. U vindt hier smalle dalen, steile rotsen 
en weelderige regenwoud. Overnachting in 
Stonybrae Homestay B&B (standaard) of Te 
Anau Lodge  (superior).

Dag 15: Te Anau - Milford Sound- 
Queenstown, ca. 410 km / 5,5 uur (ontbijt). 
Vandaag bent u in de gelegenheid om de 
beroemde Milford Sound de bezoeken 
(optioneel), ongetwijfeld één van de 
hoogtepunten van uw reis. U reist langs de 
spectaculaire Milford Road. U maakt een 
onvergetelijke boottocht door de fjord en kunt 
genieten van de prachtige hoge bergen, de 
watervallen en wellicht vele dieren. Vervolgens 
rijdt u via Te Anau naar Queenstown. De 
prachtige ligging aan de oever van het meer 
Wakatipu, omgeven door hoge bergen, maakt 
dit het meest populaire toeristische centrum 

op het Zuidereiland. 2 overnachtingen in de 
Gardencourt Suites (standaard) of Scenic Suites 
(superior).

Dag 16: Queenstown (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding om Queenstown te ontdekken. 
Queenstown wordt ook wel de ‘Avonturen 
hoofdstad van de wereld’ genoemd. Zo kunt 
u een spectaculaire bungeejump maken, 
gaan wildwater raften, paragliden, een tocht 
per snelle jetboat maken, paardrijden of 
gaan skydiven. Ook een 4WD tour naar de 
filmlocaties van de ‘Lord of the Rings’ behoort 
tot de mogelijkheden.

Dag 17: Queenstown - Lake Tekapo  ca. 260 
km / 3,5 uur (ontbijt). Vandaag rijdt u naar 
Lake Tekapo. Aan de oevers van het meer vindt 
u de prachtige kerk van de Goede Herder. De 
kerk werd gebouwd in 1935. In de avond raden 
wij u aan om deel te nemen aan de ‘Earth 
and Sky Tour’. Hier krijgt u een uitleg over 
de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond. 
Overnachting in het Creel House (standaard) 
of Peppers Bluewater Resort (superior).

Dag 18: Lake Tekapo - Christchurch,  ca. 
245 km / 3,5 uur (ontbijt). De reis gaat 

Vertrekdata: dagelijks
Prijs per persoon vanaf: (min. 2 pers.) 
Standaard  € 2.440,-  
Superior    € 3.009,-

Inclusief: overnachtingen conform het 
programma, genoemde maaltijden, autohuur 
Toyota Corolla of gelijkwaardig,  inclusief alle 
verzekeringen, oneway kosten en onbeperkt 
aantal kilometers, ferry Wellington-
Picton voor passagiers en huurauto, 
boottocht Picton-lodge v.v. en uitgebreide 
routebeschrijving. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, entreegelden, brandstof voor de 
huurauto en  persoonlijke uitgaven.

Optie: tegen een toeslag kunt u ook kiezen 
voor een 4WD Hyundai ix35 Elite of Toyota 
RAV 4x4.

verder door de regio van Canterbury naar 
Christchurch. Bekend als de meest Engelse 
stad buiten het Verenigd Koninkrijk. 
Christchurch, de grootste stad van het 
Zuidereiland, is een levendige en dynamische 
mix van oud en nieuw. De stad is zwaar 
beschadigd door de aardbeving van 2011. Als 
afsluiter van deze fantastische reis raden wij u 
een speciale diner ervaring aan in een tram, 
waarbij u langzaam door de stad reist en kunt 
genieten van een heerlijke maaltijd in een 
gerestaureerde tramwagon. Overnachting in 
het Finlay Banks (standaard) of The Classic 
Villa (superior).

Dag 19: Christchurch (ontbijt). Na het 
ontbijt levert u uw auto in. Einde van een 
onvergetelijke reis.
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Een prachtige groepsrondreis per 
luxe touringcar, waarbij u kennis 
maakt met de vele hoogtepunten van 
het schitterende Nieuw-Zeeland. Er 
zijn tijdens de reis veel bijzondere 
excursies inbegrepen, zoals een 
cruise met overnachting in de 
spectaculaire Milford Sound. De reis 
is met Engelstalig begeleiding.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Christchurch (diner). U dient voor 
16.00 uur aan te komen in Christchurch. Op 
de luchthaven wordt u opgewacht en naar 
uw hotel gebracht. Deze mooie stad ligt in 
het wijngebied van Canterbury. Vanavond 
ontmoet u tijdens het diner uw medereizigers 
en reisbegeleider. Overnachting in het Ibis 
Hotel.

Dag 2: Christchurch - Omarama (ontbijt/
diner). Vanmorgen verkent u Christchurch, 
de grootste stad van het Zuidereiland. 
Christchurch werd in 2011 getroffen door 
aardbevingen, waarbij veel gebouwen 
onherstelbaar werden beschadigd. De 
herstelwerkzaamheden zijn nog steeds in volle 
gang. Vervolgens rijdt u over de Canterbury 
Plains naar het gletsjermeren gebied. U maakt 
een stop bij Lake Tekapo en Lake Pukaki. 
Daarna brengt u een bezoek aan de Church of 
the Good Shepherd. Dit kerkje is in de jaren 
dertig gebouwd ter nagedachtenis aan de eerste 
boeren uit deze streek. De kerk is misschien 
wel één van de meest gefotografeerde in 
Nieuw-Zeeland. Geniet vervolgens van 
het sensationele alpine landschap van het 
Mt. Cook N.P. op weg naar Omarama. 
Overnachting in het Heritage Gateway Hotel.

21-Daagse groepsrondreis ‘Spirit van Nieuw-Zeeland’  

Dag 3: Omarama - Dunedin (ontbijt/diner). 
Na het ontbijt reist u verder naar Dunedin. 
Onderweg maakt u een stop bij Oamaru, met 
haar kalksteen gebouwen, de bizarre Moeraki 
Boulders, een soort grote, ronde stenen over 
50 m strand verspreid, en Larnach Castle, 
het enige kasteel in Nieuw-Zeeland met 
schitterende tuinen. In Dunedin maakt u 
een stadstour. Overnachting in het Kingsgate 
Hotel.

Dag 4: Dunedin – Milford Sound 
(ontbijt/diner). Vandaag gaat u naar het 
overweldigende Fiordland N.P, in het 
zuidwesten van het Zuidereiland. Het is het 
grootste van de 14 nationale parken in Nieuw-
Zeeland, met een oppervlakte van 12.500 
km. Geniet van uw rit door de spectaculaire 
omgeving met regenwouden, oude gletsjers 
en bergen. U gaat aan boord van de ‘Milford 
Mariner’ voor een onvergetelijke cruise. De 
mooie uitzichten, de bergen, de enorme Mitre 
Peak en de vele watervallen zorgen voor 
schitterende fotomomenten. En misschien 
ziet u zelfs dolfijnen, zeehonden en pinguïns. 
Ook vindt u hier de vogel Kakapo, de enige 
vliegende papegaai ter wereld. Overnachting 
aan boord van het schip (in de periode 17 
mei-19 september maakt u alleen een cruise in 
Milford Sound en overnacht u in Te Anau). 

Dag 5: Milford Sound - Queenstown 
(ontbijt/diner). Na een heerlijk ontbijt verlaat 
u het schip en reist u  naar Te Anau. Hier gaat 
u per boot de gloeiwormgrotten bewonderen. 
Vervolgens gaat u naar de avonturen hoofdstad 
Queenstown. 3 overnachtingen in het 
Copthorne Hotel & Resort.

Dag 6: Queenstown (ontbijt). Deze dag bent 
u vrij om zelf deze levendige stad te verkennen. 
Queenstown ligt aan de noordoostkust van 
het Wakatipu Meer, met The Remarkables op 
de achtergrond. U bent hier op de juiste plaats 
als u van avontuurlijke activiteiten houdt. Wat 
dacht u van een boottocht met een shotover 
jetboat, een bungeejump, een 4WD excursie 
door Skippers Canyon, paardrijden of golfen? 
Maar u kunt ook een wijntour maken of 
relaxen in de Millbrook Resort Spa. ’s Avonds 
kunt u met de oude stoomboot TSS Earnslaw 

naar de Walter Peak High Country Farm gaan 
voor een heerlijk barbecue diner. Na het diner 
kunt u genieten van een show, alvorens u per 
boot terugkeert naar Queenstown.

Dag 7: Queenstown (ontbijt/diner). Dag 
ter vrije besteding.  U kunt heerlijk relaxen 
en genieten van de mooie omgeving of 
deelnemen aan de vele optionele activiteiten. 
’s Avonds gaat u per gondelbaan (de steilste ter 
wereld) naar Bob’s Peak, waar u het diner in 
het spectaculaire Skyline restaurant gebruikt. 
Geniet van het schitterende uitzicht.

Dag 8: Queenstown – Franz Josef Glacier 
(ontbijt/diner). Na een heerlijk ontbijt reist 
u verder en brengt u een bezoek aan het 
historische goudmijndorpje Arrowtown. 
Daarna maakt u een stop in Cromwell om met 
het sensationele steenfruit kennis te maken. De 
reis gaat verder langs de wonderschone meren 
Lake Dunstan, Lake Hawea en Lake Wanaka. 
Via de Haast Pass en de Thunder Creek 
waterval gaat u naar de fascinerende Franz 
Josef Glacier, de belangrijkste toeristische 
attractie van de Westkust. Overnachting in het 
Scenic Hotel Franz Josef Glacier.

Dag 9: Franz Josef - Punakaiki (ontbijt/
diner). ’s Morgens kunt u een spectaculaire 
vlucht maken boven het gletsjergebied of een 
gletsjerwandeling maken (beide optioneel). 
Vervolgens brengt u een bezoek aan de Jade 
fabriek in Hokitika. Uw reisdoel voor vandaag 
is Punakaiki, waar u een bezoek brengt 
aan de bijzondere pannenkoekrotsen en 
‘blowholes’. Uw resort is schitterende gelegen. 
Overnachting in het Punakaiki Resort.

Dag 10: Punakaiki - Nelson (ontbijt/
diner). Na het ontbijt rijdt u naar Nelson, 
de kunsthoofdstad van Nieuw-Zeeland. De 
reis gaat via de Buller Gorge, een kloof  in 
het noordwesten van het Zuidereiland, en 
het Kahurangi N.P. In Nelson brengt u een 
bezoek aan het World of Wearable Arts and 
Collectable Cars. 2 overnachtingen in het 
Grand Mercure Monaco.

Dag 11: Nelson (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding. Het  Abel Tasman N.P. is een 
aanrader. Het park is het kleinste park van 
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Nieuw-Zeelandse en beschikt over een 
prachtige natuur met bossen, heuvels en wordt 
in het noorden begrensd door de Golden Bay 
en Tasman Bay. U vindt hier stormvogels, 
pinguïns, sterns en reigers. Ook lopen er wilde 
zwijnen en herten in het park. Maar u kunt in 
Nelson ook uitstekend winkelen en genieten 
van de vele kunstateliers. 

Dag 12: Nelson- Wellington (ontbijt/diner). 
Vandaag rijdt u naar Picton, waar u aan boord 
gaat van de ferry voor uw tocht naar het 
Noordereiland. U vaart door de rustige Queen 
Charlotte Sound om vervolgens via Cook Strait 
naar Wellington te varen. De boottocht staat 
bekend als één van de mooiste overtochten ter 
wereld. Op weg naar Wellington geniet u van 
de adembenemende uitzichten. Wellington 
is de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. U 
maakt hier een stadstour en u bezoekt het Te 
Papa Museum, bekend als ‘de plaats van de 
schatten van dit land’. 2 overnachtingen in de 
Travelodge.

Dag 13: Wellington (ontbijt). Dag ter vrije 
besteding. U kunt diverse optionele tours 
ondernemen. Zo kunt u een bezoek brengen 
aan het parlement of een boottocht naar Smes 
eiland maken. Voor de liefhebbers van de 
film ‘Lord of the Rings’ is er een tour, die u 
meeneemt naar de bekende plaatsen waar deze 
film is opgenomen.

Dag 14: Wellington – Napier (ontbijt/diner). 
U rijdt vandaag naar Napier, waar u een 
stadswandeling maakt. Deze stad heeft een 
rijke Maori-geschiedenis. Napier is in 1769 
ontdekt door kapitein James Cook,  die hier de 
ideale plek zag voor een haven. In1931 werd 
een groot deel van de stad door een aardbeving 
verwoest. In 2007 is Napier, als eerste locatie 
in Nieuw-Zeeland, genomineerd voor de 
UNESCO Werelderfgoedlijst, vanwege zijn art 
deco-architectuur. Overnachting in het Scenic 
Hotel Te Pania.

Dag 15: Napier – Rotorua (ontbijt/diner). 
Vandaag gaat u weer genieten van de 
grootsheid van Nieuw-Zeeland. U komt langs 
het grootste meer van Nieuw-Zeeland,  Lake 
Taupo, gevormd door één van de grootste 
vulkanische explosies ooit. U bezoekt de 
prachtige Huka Falls. Na een indrukwekkende 
dag komt u in Rotorua aan, waar u een 

stadstour maakt. Vanavond bent u te gast bij 
een Maori hangi en leert u meer over de Maori 
cultuur. 2 overnachtingen in het Ibis Hotel 
Rotorua.

Dag 16: Rotorua (ontbijt). U brengt vandaag 
een bezoek aan Te Puia, het Maori Kunst 
Instituut, waar u diverse demonstraties krijgt. 
Daarna gaat u naar het Wai-O-Tapu Thermal 
Wonderland met de vulkanische kraters, 
geisers en modderpoelen. 

Dag 17: Rotorua – Auckland (ontbijt/
lunch). U brengt vandaag een bezoek aan de 
Agrodome Sheep Show, waar u meer leert 
over het agrarische leven in Nieuw-Zeeland. 
U bezoekt tevens Matamata en geniet van 
een lunch op Longlands Farm. Daarna gaat u 
naar Auckland, waar u een stadstour maakt 
langs Bastion Point, Viaduct Harbour en de 
Auckland Harbour Bridge. Overnachting in 
het VR Queen Street Hotel.

Dag 18: Auckland – Bay of Islands (ontbijt/
diner). U verlaat Auckland via de Harbour 
Bridge en langs de panoramische Hibiscus 
kust rijdt u naar de Bay of Islands. U maakt 
een wandeling in het Parry Kauri Park en kunt 
de Kauri bomen bewonderen. U bezoekt de 
meest noordelijke stad van Nieuw-Zeeland, 
Whangarei. Daarna gaat u naar Pahia  waar u 
een panoramische boottocht maakt naar Cape 
Brett en de beroemde ‘Hole in the Rock’. 2 
overnachtingen in het Copthorne Resort.

Dag 19: Bay of Islands (ontbijt). Dag ter 
vrije besteding. U kunt op zoek gaan naar de 
dolfijnen, per bus via Ninety Mile Beach naar 
Cape Reinga gaan, een zeiltocht maken of een 
bezoek brengen aan het historische Russell.

Dag 20: Bay of Islands – Auckland (ontbijt/
diner). U brengt een bezoek aan het 
historische Waitangi Treaty Reserve, waar 
het verdrag tussen de Maori’s en de Engelsen 
ondertekend werd. Vervolgens gaat u terug 
naar Auckland, waar u uw fantastische 
reis afsluit met een heerlijk afscheidsdiner. 
Overnachting in het VR Queen Street Hotel.

Dag 21: Auckland (ontbijt). Na het ontbijt 
transfer naar de luchthaven van Auckland.

Vertrekdata: laagseizoen 1 vertrek per maand  
hoogseizoen, 2 vertrekken per maand.

Prijs per persoon vanaf: € 5.350,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: meet & greet op de luchthaven, 
transfer naar uw hotel in Christchurch, 
overnachtingen in goede middenklasse 
hotels, vervoer per comfortabele touringcar, 
genoemde maaltijden, service ervaren 
Engelstalige reisbegeleiding en excursies 
volgens programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven.

Aantal deelnemers: min. 15 pers, tenzij 
vertrekdatum gegarandeerd is.

Korting: bent u binnen 5 jaar eerder met 
AAT Kings op reis geweest of boekt u voor  
31 maart, dan gelden er aantrekkelijke 
kortingen.

Optie: op dag 16 kunt u eventueel de echte 
gastvrijheid van Nieuw-Zeeland ervaren.  
U verblijft deze nacht op een lokale boerderij, 
geniet van een heerlijk diner en krijgt u 
rondleiding over de boerderij. Toeslag € 50.
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Een veelzijdige groepsrondreis 
in internationaal gezelschap met 
ervaren Engelstalige chauffeur/
gids. Tijdens de rondreis van 
Christchurch naar Auckland kunt u 
genieten van de hoogtepunten van 
dit schitterende land. Verwonder u 
over de unieke fjorden, de prachtige 
landschappen, adembenemende 
gletsjers, fantastische boot- en 
treinreizen, proef de heerlijke 
wijnen, bezoek de filmset van de 
Hobbit en ervaar hoe gastvrij de 
bevolking is. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Christchurch. Bij aankomst in 
Christchurch wordt u opgewacht en naar uw 
hotel gebracht. U bent de rest van de dag vrij 
om zelf de stad te verkennen. Overnachting in 
het Rendezvous Hotel.

Dag 2: Christchurch - Omarama (ontbijt en 
diner). Na het ontbijt maakt u een korte stadstour 
door Christchurch. Vervolgens gaat de reis via de 
Canterbury Plains naar de MacKenzie Country. U 
bezoekt bij Lake Tekapo de beroemde Church of the 
Good Shepherd en het Collie Dog Memorial. De reis 
gaat verder naar Mt. Cook N.P, waar u de hoogste 
berg van Nieuw-Zeeland kunt bewonderen: Mt. 
Cook. Daarna gaat u naar Omarama. Overnachting 
in het Heritage Gateway Hotel.

Dag 3: Omarama - Queenstown (ontbijt 
en diner. U reist door het McKenzie-land en via 
de Lindis Pass naar Cromwell. Vervolgens naar 
Arrowtown, gelegen in de ruige Crown Range. Dit 
historische stadje ligt aan de Arrow Tiver en was 
ooit een toevluchtsoord voor de goudzoekers van 
de jaren 1860 en beschikt over een fascinerende 
verzameling van mijn huisjes met een sfeer uit 
de vorige eeuw. Later op de middag reist u door 
naar Queenstown, dat wordt beschouwd als de 
belangrijkste vakantiebestemming van Nieuw-
Zeeland. Neem in de avond de Skyline-gondel naar 
de top van Bobs Peak, waar zowel het eten als het 
uitzicht onovertroffen zijn. 3 overnachtingen in 
Copthorne Lakefront Hotel & Resort.

Dag 4: Queenstown (ontbijt). Vandaag 
is een vrije dag om deze bruisende stad te 
ervaren. Queenstown biedt een ongelooflijk 
scala aan avontuurlijke en recreatieve activiteiten 
en de reisleider kan u helpen met optionele 
activiteiten. Ervaar de sensatie van het rijden op 
de wereldberoemde Shotover Jet Boat, misschien 
een cruise op Lake Wakatipu met het vintage 
stoomschip TSS Earnslaw, maak een 4WD-tour naar 
het goudmijngebied van Skippers Canyon of voor 
de echte avonturiers, probeer white water rafting. U 
kunt natuurlijk ook heerlijk genieten van de winkels 
en galerijen. Vanavond kunt u op eigen gelegenheid 
genieten van de vele restaurants en bistros in de stad.

Dag 5: Queenstown (ontbijt, lunch en diner). 
U gaat vandaag naar de ongerepte wereld diep in 
het hart van Fiordland National Park. Na een vroeg 
ontbijt rijdt u langs de oevers van Lake Wakatipu en 
door het landbouwgebied naar Te Anau. Een korte 

15-Daagse groepsrondreis ‘Klassiek Nieuw-Zeeland’

rit brengt u naar Manapouri, waar u geniet van een 
ontspannen cruise over dit schilderachtige meer naar 
West Arm. Dit wordt gevolgd door een reis over de 
duurste weg van Nieuw-Zeeland, waarbij u over de 
Wilmot-pas reist en onderweg even pauzeert om het 
dichte Fiordland-regenwoud te ervaren en het geluid 
van Doubtful Sound ver beneden te zien glinsteren. 
Hier stapt u aan boord van de ruime, speciaal 
gebouwde catamaran Patea Explorer, voor een tocht 
van drie uur door deze ongerepte fjord. Tijdens 
de cruise zullen onze deskundige en vriendelijke 
natuurgidsen hun passie voor de regio met u delen. 
Ze zullen vragen beantwoorden, oriëntatiepunten 
aanduiden en u informatie geven over de gevarieerde 
dieren in het wild die u tegen kunt komen, zoals 
dolfijnen, pelsrobben en de Fiordland crested 
pinguïn. Terwijl de majestueuze Doubtful Sound 
zich voor u ontvouwt, zult u worden getroffen door 
de stilte ... een stilte die alleen wordt onderbroken 
door vogelgezang of het ruisen van een afgelegen 
waterval. De schoonheid en uitgestrektheid zullen 
u de adem benemen. U keert in de avond laat terug 
naar Queenstown en geniet u van een diner in uw 
hotel bij aankomst.

Dag 6: Queenstown - Wanaka - Franz 
Josef (ontbijt en diner). Een stop bij Lake 
Wanaka, gelegen aan de rand van het meer met 
een spectaculaire bergachtige achtergrond. U ziet 
de ongerepte wildernis en ongerepte meren van de 
Mt Aspiring en Westland National Parks voordat 
u aankomt op de ruige en wilde West Coast, de 
thuisbasis van de twee gletsjers: de Fox- en Franz 
Josef Glacier. Overnachting in Scenic Hotel Franz 
Josef.

Dag 7: Franz Josef - Punakaiki (ontbijt en 
diner). Voor vertrek is er de mogelijkheid om een 
optionele rondvlucht te maken over deze fantastische 
regio (afhankelijk van de weersomstandigheden). Bij 

Hokitika stopt u om een bezoek te brengen aan de 
Jade fabriek in Pounamu (ook bekend als Greenstone 
of Jade). Pounamu wordt beschouwd als een schat in 
de Maori-cultuur en wordt gezien als een teken van 
status en macht. U kijkt in Punakaiki naar de bizarre 
kalksteenlandschappen van de Pancake Rocks 
& Blowhole. Het verblijf van vanavond is in een 
vriendelijk eco-resort in het Paparoa National Park 
en op slechts een steenworp afstand van het strand. 
Overnachting in Punakaiki Resort.

Dag 8: Punakaiki - Murchison - Nelson 
(ontbijt en diner). U rijdt nog een stukje langs 
de westkust voordat u landinwaarts gaat naar 
Murchison. Reis verder noordwaarts door de regio 
Nelson Lakes voordat u aankomt bij Nelson, een 
charmant stadje met een de drukste vissershaven 
van Nieuw-Zeeland. U bezoekt vanmiddag het 
World of Wearable Art & Classic Car Museum. 2 
overnachtingen in Grand Mercure Monaco Resort.

Dag 9: Abel Tasman National Park (ontbijt 
en diner). Een korte rit brengt u naar Kaiterteri, 
waar u aan boord gaat van een schip voor een 
schilderachtige cruise door het beroemde Abel 
Tasman National Maritime Park. Vaar over de 
Astrolabe Roadstead naar Torrent Bay & Bark Bay 
en bezoek de pittoreske stranden en baaien. Een stop 
om Apple Split Rock te zien en om de capriolen te 
zien van de Tonga Island Seal Colony op weg naar 
Totaranui. Een optionele wandeling langs de kust is 
mogelijk voor diegenen die tijd willen doorbrengen 
aan wal.

Dag 10: Nelson - Picton - Wellington 
(ontbijt en diner). Een korte rit brengt u naar 
het pittoreske vissersdorpje Picton. Stap aan boord 
van de Interislander-veerboot en cruise door de 
spectaculaire Queen Charlotte Sound in Cook Strait. 
Geniet van een prachtig uitzicht op de hoofdstad 
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van Nieuw-Zeeland als u Wellington Harbour 
binnenkomt. Geniet van een rondleiding door de 
stad met alle belangrijke bezienswaardigheden 
en er is vrije tijd om de stad op eigen gelegenheid 
te verkennen. Gelegen aan de waterkant van 
Wellington, wordt een bezoek aan Te Papa, 
het Museum van Nieuw-Zeeland, ten zeerste 
aanbevolen. Overnachting in Copthorne Hotel 
Oriental Bay.

Dag 11: Wellington - Rotorua (ontbijt en 
diner). Als u de stad achter u laat, reist u door 
glooiende akkers dat overgaat in het Tongariro 
National Park, gedomineerd door de vulkanische 
kegel van Mt Ruapehu. Volg de Desert Road naar 
het populaire Taupo, gelegen aan de oevers van het 
grootste meer van Nieuw-Zeeland. U stopt om de 
machtige Huka-watervallen te bekijken en u reist 
langs enorme dennenbossen naar Rotorua, het 
centrum van de Maori-cultuur en beroemd om 
zijn geisers, kokende modderpoelen en stomende 
kraters. 2 overnachtingen in Sudima Lake Rotorua.

Dag 12: Rotorua (ontbijt en diner). Vandaag 
begint met een bezoek aan de Agrodome, een unieke 
farm show. Dit wordt gevolgd door een bezoek 
aan Te Puia, de thuishaven van het thermische 
reservaat Te Whakarewarewa en het Maori Arts & 
Crafts Centre in Nieuw-Zeeland. Hier zult u alle 

thermische wonderen van de natuur meemaken, 
waaronder de siliciumdioxide-terrassen en de 
beroemde Pohutu-geiser. Geniet in de middag van 
wat vrije tijd voor optionele activiteiten voordat u 
naar Tamaki Village gaat voor een avond vol plezier 
en cultuur. U zult een traditioneel bereide Maori 
Hangi (feest) ervaren, gevolgd door een culturele 
uitvoering met Maori-liederen, gezangen en dans, 
inclusief de opzwepende haka.

Dag 13: Rotorua - Pauanui (ontbijt en diner). 
U steekt de Mamaku Ranges over gelegen in de 
Waikato regio, bekend om zijn melkveehouderijen, 
wereldberoemde paardenstoeterijen en het 
kampioen Rugby-team! In Matamata begeleidt een 
gids de groep op de Hobbiton Movie Set and Farm 
Tour. Geniet van een bezoek aan de set die werd 
gebruikt in The Lord of the Rings en Hobbit-films. 
Op naar Pauanui, een favoriet vakantieoord in 
Nieuw-Zeeland voor de overnachting. Overnachting 
in Grand Mercure Puka Park Lodge.

Dag 14: Pauanui - Auckland (ontbijt en 
diner). Het schiereiland Coromandel is een mooi, 
ruig gebied omzoomd met tientallen uitstekende 
stranden en is een plek waar veel kiwi’s komen om te 
ontsnappen aan de drukte van het stadsleven. Na het 
ontbijt reist u door naar Auckland, de City of Sails en 
geniet u van een rondleiding door de stad en heeft 
u toegang tot de beroemde Sky Tower. Vanavond 
heeft u een afscheidsdiner met alle medereizigers. 
Overnachting in Rydges Auckland hotel.

Dag 15: Auckland (ontbijt). Vandaag neemt u 
afscheid van uw gids/chauffeur en uw medereizigers 
en wordt u naar de luchthaven gebracht.

Vertrekdata: op zondag, exacte data op 
aanvraag

Prijs per persoon vanaf: € 4.045,- (bij 2 pers.) 

Inclusief: transfer van/naar de luchthaven, 
overnachtingen in goede middenklasse hotels, 
vervoer per comfortabele touringcar, ferry van 
Picton naar Wellington, TranzAlpine treinreis, 
Coastal Pacific treinreis, genoemde maaltijden, 
service ervaren Engelstalige gids/chauffeur en 
excursies volgens programma. 

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven. 

Aantal deelnemers: min. 15 pers, 
max. 48 pers.
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Deze zeer complete budget reis 
neem u mee naar de mooiste plekken 
van Nieuw-Zeeland. Het is een 
actieve reis, waarin heel veel gedaan 
wordt en u het schitterende land in 
al haar facetten leert kennen. Er zijn 
maar liefst 28 diverse activiteiten 
in het programma opgenomen; van 
het zwemmen in de Waipu Grotten, 
wandelen in het Tongariro N.P, 
een 4WD Eco Wilderness Farm 
avontuur tot een overnachting aan 
boord van een schip in Doubtful  
Sound. U verblijft in eenvoudige 
accommodaties, voorzien van alle 
faciliteiten.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1 : Auckland – Paihia (diner).
Nau mai, haere mai! Welkom! Uw reis begint 
in Auckland, de grootste stad in Nieuw-
Zeeland. Vandaag reist u naar de kustplaats 
Paihia. Onderweg maakt u een stop bij de 
beroemde inheemse Kauri-bomen om deze 
immense bomen te bewonderen in Parry Kauri 
Forest. Vervolgens maakt u een wandeling 
naar een prachtige waterval. Daarna geniet 
u van een lunch en bent u in de gelegenheid 
om een verfrissende duik te nemen bij het 
pittoreske Waipu Cove. Hierna bezoekt u 
de historische Waitangi Treaty Grounds 
(optioneel). ’s Avonds heeft u een gezamenlijk 
diner. Overnachting in het Beachfront Hostel.

Dag 2: Paihia – Hokianga (ontbijt/diner).
U maakt vanmorgen een boottocht in de 
schitterende Bay of Islands. Op deze144 
eilanden leven heel veel dieren en vanaf de 
boot heeft u grote kans dat u een paar van de 
wilde dieren zult spotten. Ook zwemmen hier 
veel wilde dolfijnen. 

In de middag gaat u naar de Hokianga 
Harbour, hier vindt u de gigantische 
zandduinen. ’s Avonds heeft u de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een Maori-begeleide 
twilight-encounter, waarbij u  het Waipoua 
Forest bezoekt, meer te weten komt over 
Maori-legendes en de spirituele bewoners van 
het bos, en de grootste Kauri-boom ter wereld 
bezoekt, de “God van het woud “Tane Mahuta 
(niet inbegrepen). Hierna sluit u de dag af met 
een klassiek Kiwi diner: het traditionele fish 
and chips. Overnachting in Waterside Lodge.

Dag 3 Hokianga – Auckland (ontbijt).
Na het ontbijt maakt u een tocht door 
de Hokianga Harbour. Als het weer het 
toelaat kunt u  sandboarden van de enorme 
zandduinen. Hierna reist u naar het 
indrukwekkende Waipoua Forest. Hier vindt 
u Nieuw-Zeelands grootste Kauri-bomen. U 
bezoekt de idyllische Kai Iwi Lakes voor een 
duik in de prachtige kristalheldere wateren, 
omzoomd door een puur wit zandstrand. In 
de namiddag keert u terug naar Auckland. 
Overnachting in een Central City Hostel.

Dag 4: Auckland -Hahei (diner).Vertrek 
in zuidelijke richting naar het ongerepte 

24-Daagse groepsreis Nieuw-Zeeland ‘Kiwi Experience’

zand van Hahei Beach, van waaruit u de 
beroemde Cathedral Cove kunt bereiken. 
Alleen toegankelijk te voet, per boot of kajak.  
Ontdek een aantal van de meest spectaculaire 
landschappen van Nieuw-Zeeland. Cathedral 
Cove is een ‘must see’ op het Coromandel-
schiereiland. Na afloop krijgt u een ‘Kaimoana’ 
(zeevruchten) kookcursus waar u een heerlijk 
diner gaat voorbereiden van verse zeevruchten. 
Overnachting in een comfortabele 
strandaccommodatie.

Dag 5: Hahei – Rotorua (ontbijt/diner)
U reist naar Hot Water Beach, een uniek 
surfstrand, waar u een kuil kunt graven om, 
afhankelijk van het tij, uw eigen ‘hot pool’ 
te creëren. ’Rond de middag arriveert u in 
Rotorua. U ontdekt een gebied bekend om 
de historische Maori cultuur. Hier kunt u aan 
geweldige optionele activiteiten deelnemen, 
zoals een bezoek aan Hobbiton, water rafting 
en rodelen. Vanavond wordt u verwelkomd 
in het authentieke Tamaki Maoridorp. Hier 
ontdekt u Maori kunst, eeuwenoude rituelen 
en tradities. Het diner bestaat uit een heerlijke 
‘Hangi’, de Maori specialiteit en geniet u van 
een interactieve culturele voorstelling en 
het gezelschap van onze Maori gastheren. 
Overnachting in een  Central City Lodge.

Dag 6: Rotorua (ontbijt).
Vandaag een vrije dag in Rotorua om het 
gebied te ontdekken dat bekend staat om zijn 
Maori-erfgoed, avontuur en geothermische 
activiteit. Hier heeft u de kans om geweldige 
optionele activiteiten te doen, zoals een bezoek 
aan de Hobbiton Movie Set, wildwaterraften, 
ziplining door inheemse wildernis, 
mountainbiken en meer. Een geweldige optie 
als dag afsluiting is om de avond door te 
brengen in de hete baden van een luxueuze 
Polynesian Spa. Overnachting in een Central 
City Lodge.

Dag 7: Rotorua – Tongariro N.P.  
(volpension).
U gaat vandaag naar het mooie Tongariro 
National Park (staat op de UNESCO 
werelderfgoedlijst). Hier maakt u één van de 
mooiste wandelingen ter wereld, de Tongariro 
Alpine Crossing. U loopt door prachtige 

landschappen, langs vulkanische bergtoppen 
en enorme kraters en adembenemend mooie 
turquoise meren. Dit is met recht één van de 
meest spectaculaire wandelroutes in Nieuw-
Zeeland. U kunt ook kiezen voor een kortere 
wandeling in dit vulkanische landschap of voor 
een bezoek aan het Volcanic Centre Museum 
(niet inbegrepen). Overnachting in de Alpine 
Lodge.

Dag 8: Tongariro N.P.-Whakahoro (ontbijt/
diner).
Vanochtend heft u de tijd om bij te komen 
van de lange wandleing van de dag ervoor. 
U verkent vandaag de meest afgelegen delen 
van het Noordereiland en zet koers naar het 
bekroonde, 7200 hectare grote Blue Duck 
Station in Whakahoro. Deze schaap- en 
vleesboerderij is een koploper op het gebied 
van milieubehoud. Vanmiddag ontdekt u dit 
gebied en de Nieuw-Zeelandse bush tijdens 
een 4WD ‘Bush Safari en Farm Adventure’. 
U vindt overblijfselen van de ongelooflijke 
lokale geschiedenis en krijgt u  inzicht in 
de inspanningen, die de boerderij levert 
voor natuurbehoud. Uw diner wordt bereid 
met lokale producten. Overnachting op een 
afgelegen country station lodge.

Dag 9: Whakahoro – Wellington (ontbijt).
Vroeg vertrek om rond het middaguur in 
Wellington aan te komen. Wellington staat 
bekend als de ‘coolste kleine hoofdstad ter 
wereld’ dankzij Lonely Planet. Het is een 
geweldige plek om de levendige kunstscène, 
winkels, ambachtelijke brouwerijen en 
cafécultuur te bekijken. Als hoofdstad van 
Nieuw-Zeeland herbergt het het parlement van 
Nieuw-Zeeland en het iconische Bijenkorf-
overheidsgebouw. ’s Middags heeft u de 
mogelijkheid om de wereldberoemde Weta 
Workshop te bezoeken, bekijk de wonderen 
van het Te Papa National Museum of maak 
een wandeling langs de Oriental Parade. 
Overnachting in een Central City Hostel.

Dag 10: Wellington – Abel Tasman N.P. 
(ontbijt/diner).
U reist vandaag over Cook Strait naar de 
kustplaats Picton op het Zuidereiland. 
Hier stapt u in de bus voor een rit door de 
wereldberoemde Marlborough wijnlanden. 
U bezoekt een lokale wijnmakerij voor een 
heerlijke wijnproeverij. Dan rijdt u verder 
naar het indrukwekkende Abel Tasman 
National Park. Vanavond geniet u van heerlijke 
zeevruchten tijdens een verrukkelijke barbecue 
in uw exclusieve kampeeraccommodatie. 2 
Overnachtingen in een strandaccommodatie 
in het nationale park.
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Dag 11: Abel Tasman N.P. (ontbijt).
Vandaag bent u vrij om het imposante Abel 
Tasman National Park te verkennen. Ga op 
ontdekking in dit verbluffende kustgebied, 
dat bekend staat als de meest zonnige plek 
in Nieuw-Zeeland. Maak een spectaculaire 
wandeling langs de kust en sta versteld over de 
prachtige gouden stranden. U kunt kiezen uit 
diverse optionele activiteiten, zoals zeilen of 
kajakken op zee. Vandaag kunt u zelf koken en 
de barbecue faciliteiten van uw accommodatie 
gebruiken.

Dag 12: Abel Tasman N.P. – Franz Josef 
(ontbijt/diner).
Een vroeg begin om naar het zuiden te reizen 
langs de ‘wilde’ westkust. U reist langs de 
ruige rotsachtige kustlijn die van deze weg een 
van de mooiste wegen van het land maakt. 
U stopt bij  Cape Foulwind om een wilde 
zeehondenkolonie te zien die het hele jaar door 
actief is, en vervolgen de weg verder langs de 
kust om de spectaculaire kalkstenen Punakaiki 
Pancake Rocks en blowholes te bezoeken. 
Vanaf daar gaat u verder naar de volgende 
overnachtingsplaats in het schilderachtige 
stadje aan de westkust van Franz Josef, de 
thuisbasis van de machtige Franz Josef-gletsjer. 
Overnachting in een Hostel. 

Dag 13: Franz Josef (ontbijt).
Dag ter vrije besteding om er op uit te 
trekken en de machtige Franz Josef Gletsjer te 
ontdekken. Navigeer door het doolhof van ijs 
en ervaar het ongelooflijke landschap tijdens 
een begeleide tour (optioneel). Er zijn vele 
uitstekende wandelroutes in de omgeving. 
Vanavond kunt u dineren in één van de vele 
lokale cafés en restaurants of zelf koken.

Dag 14: Franz Josef – Makarora (ontbijt/
diner).
U reist vandaag langs de Westkust richting 
het Mount Aspiring National Park. Onderweg 
stopt u bij het oogverblindende spiegelmeer 
Lake Matheson, het meest gefotografeerde 
meer van Nieuw-Zeeland. Rijdend door de 
bergachtige Haast Pass, richting Makarora 
en de indrukwekkende Blue Pools, passeert 
u verschillende watervallen. In het Mount 
Aspiring National Park gaat u aan boord 
van een jetboat. U vaart vlak langs de 
rivierbedding, een unieke manier om ten volle 
te genieten van de ongerepte waterwegen, de 
met sneeuw bedekte toppen en de inheemse 
begroeiing. Overnachting in unieke mountain 
chalets.

Dag 15: Makarora – Doubtful Sound 
(ontbijt/diner).
Het Fiordland National Park is één van 
Nieuw-Zeelands meest prachtige locaties, met 
indrukwekkende fjorden, valleien, meren en 
berglandschappen. In Fiordland bezoekt u 
wonderschone Doubtful Sound, het diepste 
van alle fjorden, omringd door torenhoge 
toppen en gigantische watervallen. U gaat 
aan boord van een special gebouwde boot en 
geniet van een heerlijke middagthee, terwijl 
u langs pelsrobben, pinguïns en dolfijnen 
vaart. Er zijn ook zeekajakken beschikbaar 
om de omgeving te ontdekken. Overnachting 
aan boord, in een afgezonderde baai in dit 
UNESCO werelderfgoed gebied.

Dag 16: Doubtful Sound -Queenstown 
(ontbijt).
Rond het middaguur verlaat u Doubtful Sound 
en het wondermooie Fjorden gebied en zet 
u koers naar de ‘avonturenhoofdstad van de 
wereld’ Queenstown. Queenstown biedt alle 
mogelijkheden voor een geweldige avond met 
excellente restaurants, pubs en live muziek. 3 
Overnachtingen in een lodge in Queenstown.

Dag 17 en 18: Queenstown (ontbijt).
U heeft twee vrije dagen om Queenstown ten 
volle te ervaren. Queenstown is een geweldige 
plek om een paar dagen door te brengen. U 
kunt kiezen uit avontuurlijke activiteiten, zoals 
bungy jumpen, zipline tours, canyoning,  river 
jet boating, skiën, sky diving of wandelen 
op Ben Lomond of Queenstown Hill met de 
sublieme uitzichten. U kunt er ook voor kiezen 
om heerlijk te genieten van het formidabele 
landschap of gewoon lekker te ontspannen.

Dag 19: Queenstown - Mt Cook (ontbijt en 
diner). 
U stapt in de bus voor een korte rit naar 
Wanaka, waar u in de ochtend gaat fietsen op 
enkele van de meest schilderachtige paden 
aan het meer van Nieuw-Zeeland. Na de 
lunch rijdt u over de Lindis Pass door de 
schilderachtige regio Mackenzie naar de voet 
van de hoogste berg van het land, Aoraki / 
Mt Cook. Er is tijd voor een wandeling door 
de Hooker Valley voor een adembenemend 
uitzicht op het dramatische berglandschap, 
of kies voor een alpine rondvlucht (op eigen 
kosten). Dit is ook een van de beste plekken 
in Nieuw-Zeeland om te gaan sterrenkijken. 
Overnachting in de Alpine Lodge.

Dag 20: Mt Cook - Christchurch (ontbijt). 
Vandaag reist u door een landschap dat 
beroemd is geworden in de films van Lord 
of the Rings. Tijdens een stop kunt u een 
wandeling maken rond Lake Tekapo, iconisch 
voor zijn historische kerk en turquoise 
wateren. Tussen Tekapo en Christchurch is 
er een mogelijkheid om deel te nemen aan 
een wildwateravontuur op de Rangitata-rivier 
(op eigen kosten). Deze rivier is een categorie 
5. Degenen die niet raften zullen doorrijden 
naar Christchurch, waar de gids/chauffeur 
u zal wijzen op de hoogtepunten van de 
grootste stad van het Zuidereiland. De rafters 
zullen zich in de avond weer bij het groep 
voegen. Overnachting in een centraal gelegen 
Backpackers Hostel.

Dag 21: Christchurch – Hanmer Springs 
(diner).
Vanochtend rijdt u vanuit het stadscentrum 
naar de historische Franse nederzetting Akaroa 
op het schiereiland Banks. Na het verkennen 
van de geneugten van het dorp, heeft u tijd 
voor de lunch. Zorg ervoor dat u een van die 
heerlijke Franse gebakjes in de cafés proeft. 
Vervolgens gaat u naar het vredige alpine 
stadje Hanmer Springs, waar u de avond kunt 
doorbrengen omringd door bergen en bossen 
terwijl u ontspant in de thermale warme 
zwembaden. ’s Avonds is er een groepsdiner. 
Overnachting in Cozy Alpine Chalets.

Dag 22: Hanmer Springs – Kaikoura 
(ontbijt).
U begint vandaag met een verkwikkende 
wandeling langs Conical Hill voor het beste 

uitzicht in Hanmer Springs. Daarna gaat u 
naar de oostkust en het kustplaatsje Kaikoura, 
beroemd om een enorm scala aan natuurlijke 
wonderen van land tot zee. Na aankomst in 
Kaikoura heeft u vrije tijd om alles wat deze 
locatie te bieden heeft te ervaren. Waarom 
gaat u niet het water op en ervaar één van 
Kaikoura’s beroemde dolfijnen- en walvis 
spotten tours (op eigen kosten), zie zeehonden 
zitten direct naast de weg bij Goose Bay 
of wandel rond het schiereiland en bekijk 
de adembenemende uitzichten vanaf het 
uitkijkpunt. Overnachting in een modern 
Hostel.

Dag 23: Kaikoura- Wellington.
Vandaag gaat u naar het noorden met een 
mooie rit langs ruige kustwegen naar Picton, 
waar u de veerboot over de Cook Street terug 
naar Wellington neemt. De avond is vrij te 
besteden in Wellington. Duik in het nachtleven 
van deze sfeervolle stad. In Cuba Street 
vindt u verschillende bars en restaurants. 
Overnachting in een Central City Hostel.

Dag 24: Wellington – Auckland (ontbijt).
Vandaag reist u via het National Park terug 
naar Auckland, waar u in de namiddag 
aankomt.  Onderweg stopt  u op verschillende 
plekken voor een fotomoment. De lunch 
gebruikt u in National Park Town.

Vertrekdata: iedere zondag van 30 September 
tot 30 April

Prijs per persoon vanaf:  € 3.110,- (bij 2 pers.)

Inclusief: overnachtingen, genoemde 
maaltijden, vervoer per comfortabele 
touringcar, service ervaren Engelstalige gids/
chauffeur, ferry van Picton naar Wellington, 
vlucht van Zuidereiland naar Noordereiland 
en 28 genoemde activiteiten.

Exclusief: vluchten, overige maaltijden, 
drankjes, optionele excursies en persoonlijke 
uitgaven.

Aantal deelnemers: max. 24 pers.

Bagagebeperking: 15 kg per persoon in een 
zachte tas. 

Deze groepsreis is ook mogelijk als 21-daagse 
tour van Auckland naar Christchurch.
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Beeldt u zich eens in: Nieuw Zeeland 
verkennen vanuit de lucht, in uw 
eigen vliegtuig, met een privé  
piloot!. Heeft u nog vlieguren 
nodig voor uw brevet? Deze 
excursie is ontworpen voor piloten, 
toekomstige piloten en niet piloten. 
U overnacht in de uitstekende 
accommodaties. 

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Christchurch. Ontvangst op de 
luchthaven van Christchurch en transfer 
naar uw accommodatie.. Overnachting in de 
Clearview Lodge B&B.

Dag 2: Christchurch – Wellington – 
Blenheim (ontbijt/diner). U maakt kennis 
met uw piloot/gids van Air Canterbury. U 
reist naar Wellington. Na aankomst maakt u 
een korte stadstour. Hierna vliegt u over de 
spectaculaire Marlborough Sounds. Vanaf de 
fjorden gaat u naar het wereldberoemde Abel 
Tasman National Park. U ziet de schitterende 
gouden stranden, die grenzen aan beboste 
heuvels naar Blenheim, de ‘Sunshine Capital’..
Overnachting in het Marlborough Vintners 
Hotel.

Dag 3: Blenheim - West Coast – Queenstown 
(ontbijt). We raden voor vanmorgen een 
rondleiding op één van de vele wijngaarden 
aan voor u verder vliegt naar de ruwe West 
Coast. De combinatie van de wilde oceaan, 
heuvels met exotische inheemse begroeiing, 
hoge bergen en gletsjers is absoluut uniek. 
Via de gletsjers vliegt u naar Haast. Via Lake 
Wanaka bereikt u Queenstown. Geniet van een 
heerlijk diner in één van de vele restaurants 
en maak een wandeling langs Lake Wakatipu. 
Overnachting in het St. Moritz Hotel.

Dag 4: Queenstown – Dunedin (ontbijt). 
De ochtend is ter vrije besteding. Dan vliegt u 
verder en ziet een totaal andere landschap van 
Central Otago. U landt in Dunedin, de meest 

7-Daagse Nieuw-Zeeland Sky Safari 

zuidelijk gelegen stad van Nieuw-Zeeland. 2 
overnachtingen in het St. Clair Hotel.

Dag 5: Dunedin – Stewart Island - Dunedin 
(ontbijt). Afhankelijk van het weer zijn er 
vandaag twee opties. De eerste optie is Steward 
Island, het derde en meest zuidelijk gelegen 
eiland en een schuilplek voor inheemse 
vogels.  De tweede optie is een bezoek aan een 
bedrijf in Mandeville, dat zich specialiseert 
in de restauratie van de Havilland en oude 
vliegtuigen. Mandeville is de thuishaven 
van veel vintage vliegtuigen, die worden 
onderhouden door de Croydon Aviation 
Heritage Trust. 

Dag 6: Dunedin – Mount Cook – 
Christchurch (ontbijt). Uw eerste doel 
vandaag is Aoraki/Mount Cook, de hoogste 
berg in Nieuw-Zeeland. Mount Cook is 

oogverblindend, maar er zijn nog 27 bergen 
met hoogten boven de 3.050 m. en honderden 
anderen die die hoogte ook bijna bereiken.  De 
Mount Cook Ski Planes staan garant voor de 
meest spectaculaire alpine rondvluchten ter 
wereld. Na een ontzagwekkende vlucht over 
dit adembenemende landschap, landt u met 
het van ski’s voorziene vliegtuig op één van 
de gletsjers in het Mount Cook of Westland 
National Park. U stapt uit op de gletsjer. U 
ervaart de natuurlijke stilte van de bergen, 
U vliegt terug langs de andere kant van de 
vallei. Deze vlucht is optioneel en uiteraard 
afhankelijk van het weer. U verlaat Mount 
Cook Village en keert via Lake Tekapo terug 
naar Christchurch voor de overnachting.Lodge 
B&B.

Dag 7: Christchurch (ontbijt). Transfer naar 
de luchthaven.

Vertrek: dagelijks

Prijs per persoon vanaf: € 7.295,- (bij 2 pers. – 
passagier of als piloot)

Inclusief: meet & greet en transfer naar de 
accommodatie, overnachtingen in exclusieve 
4-5 sterrenhotels, genoemde maaltijden, koffie/
thee/water bij de maaltijden, vliegtuig (Piper 
Archer, Piper Warrior of gelijkwaardig) met 
piloot / instructeur, 15 vlieguren ‘Point to 
Point’, transfers luchthaven / hotel / luchthaven 
op overnachtingplaatsen en uitgebreide 
routebeschrijvingen.

Exclusief: internationale vluchten, overige 
drankjes, overige maaltijden en persoonlijke 
uitgaven. 

Voor deze reis gelden speciale voorwaarden. 
(op aanvraag beschikbaar)

Wellington

Christchurch

Queenstown

Dunedin

Stewart Island

Blenheim
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Auckland staat bekend als ‘The City 
of Sails’ en ligt op de drempel van 
de Hauraki Gulf, met meer dan 50 
verbluffende eilanden met tientallen 
stranden, natuurreservaten, 
regionale parken en 
scheepswrakken. De Hauraki Gulf is 
een uitgestrekt avonturenparadijs, 
dat er op wacht om ontdekt te 
worden. U reist op een modern privé 
zeiljacht, met een ervaren schipper 
die overal zorg voor draagt. Geniet 
relaxed van de tocht of assisteer de 
crew tijdens het zeilen. De cabines 
zijn elegant en comfortabel, zodat u 
heerlijk kunt ontspannen terwijl u 
zeilt door de meest prachtige havens 
ter wereld.

Reisschema: (wijzigingen voorbehouden)

Dag 1: Auckland – Hauraki Gulf. Vandaag 
wordt u opgewacht op de luchthaven en naar 
Charter Link gebracht, waar u wordt begroet 
door uw schipper. Na check in volgt een 
uitgebreide uitleg over het zeiljacht, inclusief 
navigatie, voor anker gaan, veiligheidsregels en 
praktische handelingen. Tevens krijgt u uitleg 
over de vaarroute en de bezienswaardigheden. 
Vanmiddag begint uw avontuur!

Dag 2 - 4: Hauraki Gulf. De volgende 
hoogtepunten en activiteiten zijn voorbeelden 
van wat u kunt verwachten tijdens uw cruise 
(wijzigingen voorbehouden). Uw schipper stelt 
dagelijks een reisplan voor, zodat u verzekerd 
bent van de meest geweldige ervaring tijdens 
deze cruise. Uw programma is afhankelijk van 
weer- en de zeilomstandigheden, het seizoen 
en uw persoonlijke voorkeuren. 

Wandel naar de top van het vulkanische 
eiland Rangitoto

Ga voor anker bij Motuihe Island om te 
zwemmen, wandelen en te genieten van een 
heerlijk diner en de zonsondergang.

Bezoek Waiheke Island: bezichtig de kunst 
van Oneroa en proef de heerlijke lokale 
wijnen. Zeil naar de vele baaien: Garden 
Cove, Owhiti Bay en Hooks Bay.

Bezoek Kawau Island: u kunt heerlijk 
zwemmen in een rustige baai of een 
wandeling maken naar de ruïnes van een 
oude kopermijn.

Een bezoek aan Rakino Island is ook zeker 
een aanrader! Een pittoreske plek voor 
zwemmen, vissen en een romantisch diner.

Dag 5: Hauraki Gulf – Auckland. Rond de 
middag keert u terug in Auckland. U neemt 
afscheid van uw schipper en vaart in 10 
minuten met de ferry van Bayswater terug naar 
het centrum van Auckland.  

5-Daagse Zeil Safari Auckland

Vertrekdata: dagelijks (van 01 oktober tot  
31 mei, geen vertrek in de wintermaanden).

Prijs per persoon vanaf:  € 4.160,-   
(bij 2 pers.). Met 4 personen € 2.128,- 

Inclusief: huur van het zeiljacht, inclusief 
schipper, brandstof, beddengoed, 6x ontbijt,  
water, koffie/thee, genoemde activiteiten, meet 
& greet en transfer naar de jachthaven (vanaf 
het vliegveld of uw hotel).

Exclusief: vluchten, overige drankjes, transfer 
op de vertrek dag, ferry van Davenport naar 
Auckland op dag 5 en  persoonlijke uitgaven.

Belangrijk: voor deze unieke reis gelden 
aangepaste reis- en annuleringvoorwaarden.

Het programma is afhankelijk van het 
weer en wordt alleen uitgevoerd als de 
weersomstandigheden dit toelaten.  
Het staat de schipper vrij het dagprogramma te 
veranderen als dit nodig is. 

Zeiljacht Bavaria 46 (46 ft = 14 meter)
Een groot zeiljacht speciaal ontworpen voor 
charters. Er zijn drie ruime tweepersoons 
cabins met eigen douche en een vierde cabin 
met twee enkele bedden. Verder is er een 
ruime salon en een volledig uitgeruste keuken. 

Rangitoto Island
Rangitoto ligt het dichtst bij Auckland en 
heeft een verbazingwekkend vulkanisch 
landschap van zwarte lava, wat langzaam 
wordt overgenomen door mos, planten en 
bomen. Het is het grootste Pohutukawa-bos op 
aarde. Een stevige wandeling naar de top van 
260 meter vanaf Islington Bay, wordt beloond 
met een overweldigend uitzicht op de Hauraki 
Gulf. De verscholen baaien, stranden en 
wandelroutes zijn kenmerkend voor dit eiland.

Kawau Island
Dit eiland is een waar juweel en zeker een 
bezoek waard. De mijn werd gevestigd rond 
1840, kort nadat er bij toeval koper werd 
ontdekt. Fascinerende overblijfselen van de 
ondergrondse mijn, een machinehuis en een 
kleine smelterij zijn behouden. Breng een 
bezoek aan het prachtige Mansion House, 
een historische woonstee van de gouverneur 
van Nieuw-Zeeland tijdens het eind van de 
19e-eeuw. Wandelroutes voeren door de tuinen 
naar stranden en kleurrijke pauwen stappen 
trots over de gazons.

Waiheke Island 
Het eiland heeft slechts een lengte van een 
kleine 20 km, maar er zijn 22 gevestigde 
wijngaarden, een verscheidenheid aan 
eetgelegenheden, van luxe restaurants tot 
strandcafés en gouden zandstranden, waar u 
heerlijk kunt zwemmen. Oneroa, de spil van 

Waiheke, heeft een unieke dorpssfeer. 

Tiritiri Matangi Island
Dit eiland is een wetenschappelijk reservaat. 
Het wildleven, de natuur en de historische 
waarden worden beschermd. De vuurtoren uit 
1864 is één van de oudsten in Nieuw-Zeeland 
en de enige die gemakkelijk toegankelijk 
is voor publiek. Er zijn verschillende 
wandelroutes, waar u zeldzame en bedreigde 
vogels kunt spotten en de historie van het 
eiland kunt voelen.
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Zwemmen met dolfijnen bij de Bay of Islands
De Bay of Islands  in het noorden van Nieuw-Zeeland, is één van de mooiste en 
historisch belangrijkste gebieden van Nieuw-Zeeland. Zo’n 144 eilanden liggen in 
deze baai verspreid aan de rand van de Grote Oceaan. Het heldere water, de bijna 
altijd aanwezige zonneschijn, de zandstranden en de mooi gelegen baaien, maken 
dit gebied een paradijs voor diepzeevissen, duiken, zwemmen en zeilen. Een zeer 
bijzondere ervaring is het zwemmen met dolfijnen. Met de speciaal ontworpen 
boten komt u dicht bij de dolfijnen. De ervaren bemanning weet precies waar 
de dolfijnen zijn en hoe om te gaan met deze intelligente dieren tijdens het 
zwemmen (afhankelijk van het seizoen en de richtlijnen van het Department Of 
Conservation). 
Vertrekdata: ma, wo, za van 08.30-12.30 uur of 12.30-16.30 uur, vanuit Paihia. 
Prijs per persoon vanaf: € 72,-  
Inclusief: boottocht, snorkeluitrusting en wetsuit.

Dagexcursie Auckland Maori Stijl 
Wilt u meer te weten komen over de oorsprong van Auckland en de cultuur van 
de Maori’s, dan is deze dagexcursie perfect voor u! Met een ervaren Maorigids 
verkent u de ‘City of Sails’. U ziet niet alleen Auckland, maar ook de prachtige 
Waitakere Ranges (het grootste natuurpark bij Auckland) en de zwarte stranden 
van de ruige westkust. Deze excursie is niet alleen leerzaam, maar ook een goede 
introductie over de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland.
Vertrekdata: dagelijks 09.00-17.00 uur. 
Prijs per persoon vanaf:  € 152,-  
Inclusief: transfers, vervoer per kleine bus, service van Maori gids en lunch. 

Dagexcursie  Rotorua 
Rotorua is een belangrijk centrum van Maori cultuur. De bezoeker kan er terecht 
voor kunst, architectuur, zang, dans en kleurrijk amusement. De stad, gelegen in 
een thermische gebied, is sinds de 19de eeuw een bekend kuuroord. De excursie 
bestaat uit twee delen; een bezoek per 4WD aan de Mt. Tarawera en een culturele 
avond in Mitai (een Maoridorp) met een typisch Hangi diner, een in een aardoven 
bereide maaltijd. U wordt ontvangen  met de WakaTurehu begroetingsceremonie, 
met traditionele dans en zang.
Vertrekdata: dagelijks, de tour naar Mt. Taraera is van 08.15-12.15 uur of van 
13.15-17.15 uur. Het bezoek aan Mitai is van 17.15-21.30 uur. 
Prijs per persoon vanaf: € 162,- (min. 2 pers.)
Inclusief: tour in een 4WD met gids naar Mt. Tarawera, Maori avond met diner.

Tongariro Alpine Crossing
Deze prachtige 19 km lange wandeltocht is de mooiste dag wandeltocht in 
Nieuw-Zeeland. De tocht leidt naar het gebied tussen Mt. Ngauruhoe en 
Mt. Tongariro. Mt Tongariro is niet 1 vulkaan, maar een reeks kraters, die 
actief zijn in verschillende periodes. Het landschap van Tongariro is vol van 
verschillende kleuren en kraters, vulkanische rotsen, bergrivieren en felgekleurde 
smaragdgroene meren.
Vertrekdata: dagelijks 08.00-17.00 uur. 
Prijs per persoon vanaf:  € 179,-  (min.2 pers.)       
Inclusief:  begeleide wandeling en lunch (wandelschoenen en –uitrusting kunnen 
tegen betaling worden geregeld). 

White Island Tour (ca. 6 uur)
Vanaf Whakatane maakt u een comfortabele boottocht (ca. 80 min.) naar White 
Island. U gaat samen met een ervaren gids voor een 2 uur durende excursie naar 
de enige werkende zeevulkaan van Nieuw-Zeeland. Voel de kracht van Moeder 
Natuur als u op de rand van de krater loopt. Op de terugreis kunt u genieten van 
een lunchpakket aan boord.
Vertrekdata: dagelijks 06.15 uur.  
Prijs per persoon vanaf:  € 241,- 
Inclusief: transfers per boot vanaf Whakatane, begeleide wandeling en 
veiligheidshelm.

Excursies
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White Island Vulkaan Avontuur
Tijdens uw ca. 30 minuten durende helikoptervlucht heeft u grote kans om (tijdens de 
zomermaanden) walvissen, haaien, dolfijnen en zelfs zonnebaars te zien in het oceaangebied 
tussen Whale Island en White Island  Het uitzicht vanuit de helikopter is absoluut 
onovertroffen. U heeft de gelegenheid om prachtige luchtfoto’s te maken van unieke geologische 
formaties. Uw ervaren piloot/gids zal vervolgens voorzichtig landen op de rand van de krater 
voor een rondleiding van een uur bij de vulkaan. De wandeling neemt u mee op een visueel 
spektakel, omringd door het constante geluid van de actieve vulkaan. De piloot/gids laat u de 
meest interessante plaatsen zien en geeft u informatie over de vulkaan, voordat u terug gaat 
naar de helikopter. Vanuit de lucht ziet u de vulkaan vanuit een ander perspectief en kunt u 
spectaculaire foto’s nemen. 
Vertrekdata: dagelijks (op aanvraag).  
Prijs per persoon vanaf:  € 618,- 
Inclusief: transfers per helikopter van/naar Rotorua en een begeleide wandeling.

Napier Takaro Trails (ca. 5 uur)
U vertrekt vanaf Napier voor een onvergetelijke wandel- en fietstour. U gaat langs de kust 
richting het zuiden, langs de Marine Parade, en geniet van een spectaculair uitzicht over Cape 
Kidnappers. Na  10 km gaat u bij Awatoto het binnenland in. U volgt het pad langs de Tutaekuri 
Rivier naar Taradale. Taradale is de thuisbasis van twee van de beste wijnkelders van Nieuw-
Zeeland: The Mission Estate en Church Rd. Wij raden u aan om een bezoek te brengen aan de 
wijnestate en de heerlijke wijnen te proeven. Vervolgens fietst u via het havenplaatsje Ahuriri, 
met zijn vele cafés en bars, naar Napier. 
Vertrekdata: dagelijks 10.00-16.00 uur.  
Prijs per persoon vanaf:  € 40,- (min.2 pers.)       
Inclusief: fiets, helm, kaart met instructies en een drinkfles.

Kiwi’s spotten op Kapiti Island (2 dagen) 
Iets ten noorden van Wellington, op de route van Tongariro naar Wellington, ligt Kapiti Island, 
een waar paradijs voor vogelliefhebbers. Kapiti Island heeft een oppervlakte van 10 bij 2 km.
en is sinds 1897 een natuurreservaat. Het eiland is bekend om de  indrukwekkende bossen, 
ongerepte stranden en zeldzame vogelsoorten, zoals de zadelrugspreeuw, kokako, weka, takake 
en de nationale trots: de kiwi.
Om de rust in dit bijzondere natuurgebied te garanderen worden er per dag slechts een beperkt 
aantal bezoekers toegelaten, die op eigen gelegenheid of onder leiding van een gids het eiland 
kunnen verkennen. 
Het eiland is niet alleen voor vogelliefhebbers, maar ook voor liefhebbers van rust en natuur. 
Kapiti Nature Lodge is de enige accommodatie op het eiland en wordt nog steeds gerund door 
de oorspronkelijke bewoners van het eiland: de Iwi Maoristam, die  al sinds 1820 op het eiland 
wonen. 
Het 2-daagse pakket biedt u de mogelijkheid Kapiti Island te bezoeken en daar te overnachten. 
U maakt een wandeling met een natuurgids, op zoek naar de kiwi. Het eiland is namelijk één 
van de beste plekken om de zeldzame lesser spotted kiwi te zien. Er leven op het eiland ruim 
1000 kiwi’s. Daarnaast is er gelegenheid om zelf een aantal wandelingen te maken.  U overnacht 
in een 2- of 4- persoons cabin met of zonder toilet/douche of verblijft in een comfortabele 
tent. Het 3-gangen diner wordt bereid door uw gastheren. U kunt Kapiti Island bereiken per 
veerboot vanuit de badplaats Paraparaumu; de afstand tussen het eiland en het vasteland is 
ongeveer 8 km. Onderweg passeert u het Kapiti Marine Reserve, waar u in het seizoen walvissen 
en dolfijnen kunt tegenkomen. Op dag 2 keert u rond 10.00 uur terug naar het vasteland. Deze 
bijzondere  tour is gemakkelijk te combineren met een auto- of campertour. 
Vertrekdata: dagelijks om 16.00 uur. 
Prijs per persoon vanaf:  € 530,-  (min. 2 pers.)   
Inclusief: de overtocht per ferry, toegangsbewijs, diner, ontbijt, accommodatie, welkomstuitleg 
en een begeleide Kiwi wandeling. 

Magic Mail Run
De Beachcomber Mail Boat is de enige officiële postboot met een licentie om de post te 
bezorgen over water in de Queen Charlotte Sound. Deze service biedt u de unieke gelegenheid 
om inzicht te krijgen in de manier van leven in deze prachtige en afgelegen plaatsen in de 
Marlborough Sounds. U gaat mee als de schipper de post en de groenten gaat afleveren in de 
diverse baaien en inhammen in de Queen Charlotte Sound. De kinderen wachten in de haven 
op hun schoolwerk. Tijdens uw boottocht zal uw schipper u alles vertellen over de geschiedenis 
van de Marlborough Sounds. En misschien komt u nog wel wilde dieren tegen tijdens uw tour. 
Vertrekdata: dagelijks 13.30-ca. 18.00 uur, m.u.v. zondag. Mail Run heeft verschillende routes.
Prijs per persoon vanaf: € 65,-    
Inclusief: boottocht en service Engelstalige kapitein.

Excursies
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Abel Tasman National Park,  stranden, zeehonden en kajakken
Ontmoet uw gids in Kaiteriteri en ga om 09:20 uur aan boord voor een  boottocht 
langs de prachtige kustlijn naar Torrent Bay. U vaart langs de prachtige stranden en 
rivieren. Vervolgens gaat u per kajak verder. U vindt hier de meest schilderachtige 
kajak gebieden van het park. In een beschutte baai gebruikt u de lunch (u brengt 
uw eigen lunch of besteld voor de tour een lunch). Neem de tijd om te ontspannen, 
te verkennen, te zwemmen of te zonnebaden op het gouden zand. Vervolgens 
vaart u terug naar Torrent Bay. U maakt een stop bij Pinnacle Island om een 
zeehondenkolonie te bezoeken en waarschijnlijk ziet de Blue Pinguïns die hier 
leven. In de Torrent Bay Lodge kunt u zich opfrissen, waarna u terugvaart naar 
Kaiteriteri (aankomst ca. 16.00 uur).
Vertrekdata: dagelijks 09.00-16.00 uur, oktober-april. 
Prijs per persoon vanaf: € 125,- (min. 2 pers, max. 8 pers.)
Inclusief:  boottocht, kajaktour en gids.

Queenstown Ultimate Nature Experience
Vanmorgen wordt u opgehaald bij uw hotel door Guided Walks New Zealand. Een 
spectaculaire 35 km boottocht over de rivier De Dart brengt u naar het hart van 
het Mt. Aspiring National Park. Hier maakt u een prachtige wandeling door het 
oorspronkelijke inheemse bos, alleen toegankelijk voor reizigers van Guided Walks 
New Zealand. De stilte is oorverdovend en de totale wildernis is geweldig. U geniet 
van de lunch bij een bergmeer, vergezeld door diverse vogelsoorten, zoals Bush 
Robins, Fantails & tomtits. Na de lunch brengt u een bezoek aan een   geheime grot, 
die alleen onze gidsen kennen.
Vertrekdata: dagelijks 08.00-17.00 uur, september-mei. 
Prijs per persoon vanaf: € 284,-  (min. 2 pers, max. 6 pers.)
Inclusief: tour met Engelsprekende gids, jetboat, wandeling met gids en lunch.

Flying Fox - Heli Hike 
Een spectaculaire excursie en een must voor iedere reiziger naar Nieuw-Zeeland. 
Per helikopter landt u op de beroemde Fox Glacier en maakt u een begeleide 
gletsjerwandeling. U vliegt van het onderste deel van de gletsjer, waar het gletsjerijs 
constant in beweging is, langs de Victoria Falls naar boven waar u wederom op 
de gletsjer landt. Na het bevestigen van uw stijgijzers, speciaal ontworpen voor 
deze ijscondities, volgt u de voetsporen  van uw gids. U bezoekt de ijsformaties 
en ijsgrotten, die deel uitmaken van deze geweldige omgeving. Gedurende een 
wandeling van 2,5 uur verkent u Fox Glacier onder deskundige begeleiding.
Vertrekdata: dagelijks, vertrek om 08:50, 11:50 uur (plus 14:50 uur in de zomer).
Prijs per persoon vanaf:  € 335,- (minimaal 4 personen)
Inclusief: helikoptervluchten, wandelschoenen met ijzers, sokken en gids.

Doubtful Sound Overnachtingscruise
Mogelijk vanaf  Manapouri, Te Anau of Queenstown
De Doubtful Sound is minder bekend dan de Milford Sound, maar volgens ons 
nog indrukwekkender. Doubtful Sound is maar liefst 10 keer zo groot als de 
Milford Sound en is ongerepter, omdat deze fjord niet te bereiken is met de auto. 
De geïsoleerde ligging garandeert u een wondermooie flora en fauna.. Bovendien 
straalt het een rust uit die een verademing is de bezoeker. Vanaf Manapouri volgt 
de boottransfer over Lake Manapouri. Het volgende deel  van de transfer, via 
de Wilmot Pass tot aan Doubtful Sound, legt u per bus af. Tijdens de excursies 
is er begeleiding van een ervaren gids. Aan boord kunt u heerlijk ontspannen 
met uitzicht op watervallen, regenwoud, bergen, de dieren en vogels. U verkent 
afgelegen zijtakken van de fjord, eventueel per kano. Tijdens uw cruise kunt o.a. 
pinguïns, zeehonden en dolfijnen zien. ’s Avonds krijgt u een typisch Nieuw-
Zeelands menu geserveerd. De volgende dag, na het ontbijt, kunt u nog genieten 
van de natuur voordat de cruise om 12.00 uur eindigt in Manapouri. 
Vertrekdata: dagelijks (niet tussen 22.05 en 31.08). 
Prijs per persoon vanaf:  € 475,-   (min. 2 pers.)
Inclusief: overnachting in 2-persoons cabine, ontbijt, diner, excursies met sloep 
en/of kano en transfers vanaf Manapouri.
Exclusief: drankjes, persoonlijke uitgaven en eventuele transfers vanaf 
Queenstown of Te Anau (prijs op aanvraag). 

Excursies
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Kaikoura, Walvissen en Dolfijnen
Kaikoura aan de oostkust van het Zuidereiland is een paradijs voor walvissen 
en dolfijnen. Wij hebben hier twee bijzondere excursies voor u; walvissen 
spotten en zwemmen met dolfijnen. Als u op zoek gaat naar de walvissen, 
vertrekt u per boot naar South Bay waar u kennis maakt met de machtige 
dieren. Na terugkeer en lunch is er nog  tijd voor een bezoek aan een 
zeerobbenkolonie.  Gaat u zwemmen met de dolfijnen, dan is het goed 
om te weten dat er maar weinig plaatsen ter wereld zijn waar u zo dichtbij 
deze intelligente dieren kunt komen. U kunt meegaan aan boord om alleen 
de dieren vanaf boord te observeren of om werkelijk te zwemmen met de 
dolfijnen. 

Vertrekdata: dagelijks walvissen spotten om 07.15, 10.00 en 12.45 uur. 
Zwemmen met dolfijnen om 05.30 (alleen zomers), 08.00 en 12.30 uur.
Prijs per persoon vanaf: Walvissen spotten € 105,-  / Zwemmen met 
dolfijnen € 121,- (min. 6 pers.)
Inclusief: walvissen spotten: boottocht. Zwemmen met dolfijnen: boottocht 
en snorkeluitrusting. 

Trein: Tranz Alpine Express 
De TranzAlpine Express is verreweg de beroemdste trein van Nieuw-
Zeeland. Deze trein rijdt tussen Christchurch en Greymouth. Geen lang 
traject, maar wel één met sterk wisselende landschappen, waar halverwege 
de reis, bij Arthur’s Pass, de Zuidelijke Alpen wordt gepasseerd. Al met al 
een spectaculaire rit van ruim 4 uur door 16 tunnels en over 5 viaducten, 
waarvan ‘The Staircase’ de hoogste is. 
Vertrekdata: dagelijks.  
Prijs per persoon vanaf: € 183,- (enkele reis)

Ontdek Stewart Island
Stewart  Island ligt 30 kilometer ten zuidwesten van het Zuidereiland. Het 
eiland neemt een belangrijke plaats in in de mythologie van de Maori. Het 
eiland wordt door de Maori Te Punga o Te Waka a Maui genoemd, wat in 
het Nederlands ‘Ankersteen van Maui’s kano’ betekent. Ontdek de ongerepte 
natuur van Stewart Island. Het eiland beschikt over dichte regenwouden, 
ruige kusten en ongerepte zandstranden. U kunt hier heerlijk wandelen, 
varen, vissen of duiken, eventueel onder begeleiding. Op Stewart Island 
komen nog Kiwi’s voor in hun natuurlijke omgeving. Tijdens een nachtelijke 
begeleide excursie loopt u grote kans deze schuwe dieren van dichtbij te zien 
en te horen. Wij bieden u een dagexcursie en een 3-daagse arrangement om 
dit “derde” eiland van Nieuw-Zeeland te verkennen. 
Vertrekdata: beide tours, dagelijks.  
Prijs per persoon vanaf: € 198,- (dagexcursie vanaf Invercargill)
Inclusief: vlucht van/naar Invercargill, tour met gids en boottocht naar Ulva 
Island.

3-daagse tour vanaf Bluff  
Prijs per persoon vanaf: € 382,-  (min.2 pers.)
Inclusief: ferry van/naar Bluff, 2 overnachtingen met ontbijt, 
avondwandeling Kiwi Spotten met gids en boottocht naar Ulva Island.

Wandeltochten in Nieuw-Zeeland
In Nieuw-Zeeland zijn er tal van mogelijkheden om een- of meerdaagse 
wandelingen te maken door het schitterende en afwisselende landschap. 
Wij kunnen alle wandeltochten voor u reserveren met of zonder gids. 
De bekendste wandeltochten zijn:
4-daagse Milford Track, vanaf Queentown 
Prijs per persoon vanaf: € 485,- (min.2 pers.)  

4-daagse Routeburn Track, vanaf Queentown     
Prijs per persoon vanaf: € 465,- (min.2 pers.)  

4-daagse Coromandel Explorer, vanaf Rotorua   
Prijs per persoon vanaf: € 1.181,- (min.2 pers.)  

1-daagse Queen Charlotte Track, vanaf Picton 
Prijs per persoon vanaf: € 218,- 

De wandelingen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. 
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Kaikoura, Walvissen en Dolfijnen
Kaikoura aan de oostkust van het Zuidereiland is een paradijs voor walvissen 
en dolfijnen. Wij hebben hier twee bijzondere excursies voor u; walvissen 
spotten en zwemmen met dolfijnen. Als u op zoek gaat naar de walvissen, 
vertrekt u per boot naar South Bay waar u kennis maakt met de machtige 
dieren. Na terugkeer en lunch is er nog  tijd voor een bezoek aan een 
zeerobbenkolonie.  Gaat u zwemmen met de dolfijnen, dan is het goed 
om te weten dat er maar weinig plaatsen ter wereld zijn waar u zo dichtbij 
deze intelligente dieren kunt komen. U kunt meegaan aan boord om alleen 
de dieren vanaf boord te observeren of om werkelijk te zwemmen met de 
dolfijnen. 

Vertrekdata: dagelijks walvissen spotten om 07.15, 10.00 en 12.45 uur. 
Zwemmen met dolfijnen om 05.30 (alleen zomers), 08.00 en 12.30 uur.
Prijs per persoon vanaf: Walvissen spotten € 88,-  / Zwemmen met dolfijnen 
€ 105,- (min. 6 pers.)
Inclusief: walvissen spotten: boottocht. Zwemmen met dolfijnen: boottocht 
en snorkeluitrusting. 

Trein: Tranz Alpine Express 
De TranzAlpine Express is verreweg de beroemdste trein van Nieuw-
Zeeland. Deze trein rijdt tussen Christchurch en Greymouth. Geen lang 
traject, maar wel één met sterk wisselende landschappen, waar halverwege 
de reis, bij Arthur’s Pass, de Zuidelijke Alpen wordt gepasseerd. Al met al 
een spectaculaire rit van ruim 4 uur door 16 tunnels en over 5 viaducten, 
waarvan ‘The Staircase’ de hoogste is. 
Vertrekdata: dagelijks.  
Prijs per persoon vanaf: € 133,- (enkele reis)

Ontdek Stewart Island
Stewart  Island ligt 30 kilometer ten zuidwesten van het Zuidereiland. Het 
eiland neemt een belangrijke plaats in in de mythologie van de Maori. Het 
eiland wordt door de Maori Te Punga o Te Waka a Maui genoemd, wat in 
het Nederlands ‘Ankersteen van Maui’s kano’ betekent. Ontdek de ongerepte 
natuur van Stewart Island. Het eiland beschikt over dichte regenwouden, 
ruige kusten en ongerepte zandstranden. U kunt hier heerlijk wandelen, 
varen, vissen of duiken, eventueel onder begeleiding. Op Stewart Island 
komen nog Kiwi’s voor in hun natuurlijke omgeving. Tijdens een nachtelijke 
begeleide excursie loopt u grote kans deze schuwe dieren van dichtbij te zien 
en te horen. Wij bieden u een dagexcursie en een 3-daagse arrangement om 
dit “derde” eiland van Nieuw-Zeeland te verkennen. 
Vertrekdata: beide tours, dagelijks.  
Prijs per persoon vanaf: € 173,- (dagexcursie vanaf Invercargill)
Inclusief: vlucht van/naar Invercargill, tour met gids en boottocht naar Ulva 
Island.

3-daagse tour vanaf Bluff  
Prijs per persoon vanaf: € 382,-  (min.2 pers.)
Inclusief: ferry van/naar Bluff, 2 overnachtingen met ontbijt, 
avondwandeling Kiwi Spotten met gids en boottocht naar Ulva Island.

Wandeltochten in Nieuw-Zeeland
In Nieuw-Zeeland zijn er tal van mogelijkheden om een- of meerdaagse 
wandelingen te maken door het schitterende en afwisselende landschap. 
Wij kunnen alle wandeltochten voor u reserveren met of zonder gids. 
De bekendste wandeltochten zijn:
4-daagse Milford Track, vanaf Queentown 
Prijs per persoon vanaf: € 480,- (min.2 pers.)  

4-daagse Routeburn Track, vanaf Queentown     
Prijs per persoon vanaf: € 465,- (min.2 pers.)  

4-daagse Coromandel Explorer, vanaf Rotorua   
Prijs per persoon vanaf: € 950,- (min.2 pers.)  

1-daagse Queen Charlotte Track, vanaf Picton 
Prijs per persoon vanaf: € 218,- 

De wandelingen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Excursies
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De reis naar Australië en Nieuw-
Zeeland is lang. Als u de tijd 
heeft, raden wij u aan om een 
stopover te maken. Het voordeel 
van een stopover is dat u alvast 
een beetje kunt wennen aan het 
tijdsverschil en meer uitgerust 
aankomt op uw plaats van 
bestemming. Tasman Travel heeft 
een aantal aantrekkelijke VIP 
stopover arrangementen voor u 
samengesteld. Er zijn stopovers 
mogelijk in bijna alle plaatsen, waar 
u een tussenlanding moet maken. 
Als u bijvoorbeeld een stopover 
wilt maken in Tokio, Los Angeles, 
Bangkok of Shanghai, dan regelen 
wij dit graag voor u. Maar ook een 
stopover op één van de eilanden in 
de Stille Oceaan, zoals bijvoorbeeld 
Fiji of Tahiti, is mogelijk. 

Stopovers
Hong Kong
Hong Kong is een moderne wereldstad, 
gelegen aan de zuidoostelijke kust van China. 
De stad bestaat uit meer dan 200 eilandjes. De 
belangrijkste wijken zijn Hong Kong Island 
(zakencentrum) en het schiereiland Kowloon 
(het grootste uitgaans- en winkelgebied). 
Hong Kong is de thuishaven van de 
luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific en is 
een ideale stopover onderweg naar Auckland 
in Nieuw-Zeeland of Australië (6 steden). 

Harbour Plaza 8 Degrees Hotel, 4*

Prijs per persoon vanaf: € 242,- (min.2 pers.)
Inclusief: shuttletransfers (er geldt een toeslag 
voor transfers tussen 21.00-05.30 uur),  
2 overnachtingen, ontbijt en stadstour.

Singapore / Bintan Island
Singapore is een bruisende metropool, 
gelegen aan de punt van het Maleisische 
schiereiland. De stad heeft een grote 
culture verscheidenheid en een veelzijdige 
gastronomie. U kunt een bezoek brengen 
aan Chinatown, de moskeeën, tempels en 
de mooie parken. Wilt u liever een stopover 
maken op een strandbestemming, dan raden 
wij u aan om te kiezen voor Bintan Island. 
Het eiland zelf heeft prachtige stranden, een 
heerlijk klimaat en er is een keuze uit diverse 
uitstekende resorts.  Singapore is de thuishaven 
van de luchtvaartmaatschappij Singapore 
Airlines en is een ideale stopover onderweg 
naar Auckland of Christchurch in Nieuw-
Zeeland of Australië (5 steden, doorvlucht 
naar Darwin is mogelijk). 

Fragrance Hotel Riverside, 3*

Prijs per persoon vanaf: € 368,- (min.2 pers.) 
Inclusief: privé transfers (er geldt een toeslag 
voor transfers tussen 22.30-07.30 uur), 2 
overnachtingen, ontbijt en stadstour.

Angsana Bintan Resort

Prijs per persoon vanaf: € 451,- (min.2 pers.) 
Inclusief: transfers luchthaven – ferry terminal 
(er geldt een toeslag voor transfers tussen 
22.30-07.30 uur), retourtransfers per ferry, 2 
overnachtingen met ontbijt. 

Dubai 
Dubai is een moderne Arabische metropool, 
gelegen aan de Perzische Golf.  Proef in het 
oude centrum de authentieke Arabische sfeer 
om vervolgens heerlijk te winkelen in de 
meest moderne winkelcentra. In Dubai vindt 
u prachtige moskeeën, kleurrijke markten, 
paleizen en een overvloed aan westerse luxe.
Dubai is de thuishaven van de luchtvaart-
maatschappij Emirates en is een belangrijke 
plaats voor de luchtvaartmaatschappij Qantas. 
Dubai is een ideale stopover onderweg naar 
Nieuw-Zeeland of Australië. Bij een overstap 
van meer dan 4 uur, kun je bij Emirates 
aanspraak maken op een maaltijdvoucher (bij 
Emirates transferdesk H2 aan de Airside). 

Reflections Hotel Bur, 3*

Prijs per persoon vanaf:
 € 147,- (min.2 pers.) 
Inclusief: transfers, 2 overnachtingen, ontbijt 
en stadstour.

BESTEMMINGEN VAN TASMAN TRAVEL EN UNIEK AFRIKA
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BESTEMMINGEN VAN TASMAN TRAVEL EN UNIEK AFRIKA

‘Reizen is fataal voor vooroordelen, 
betweterigheid en kleingeestigheid’, 

Mark Twain 
(1835-1910). 

En zo is het. Reizen geeft nieuwe 
inzichten. Reizen verruimt de geest. 

Reizen inspireert. 
Dat is precies waar Tasman Travel en 

Uniek Afrika voor staan!

Wij bieden onvergetelijke reizen aan naar de volgende bestemmingen:
Afrika (Uniek Afrika)
Zuid-Afrika
Namibië
Botswana
Zimbabwe
Mozambique
Zambia
Malawi
Tanzania
Kenia
Oeganda
 
Australië & Nieuw-Zeeland (Tasman Travel)
 
Droomeilanden (Tasman Travel)
Mauritius
Seychellen
Madagaskar
La Réunion
Hawaii
Tahiti
Fiji
Cook eilanden
Samoa
Malediven

Z
A

M
BIA

Uniek AFRIKA

Zuid-Afrika
Namibië

Botswana
Zimbabwe

Mozambique
Zambia

Kenia
Tanzania
Oeganda

Malawi

Er komt een tijd dat van horen zeggen, gezien op TV niet meer genoeg is. Dan moet ik er heen. Op reis!
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