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Best of Australië & Tasmanië

Australië is een land van grote contrasten, indrukwekkende schoonheid 
en onvergetelijk avontuur.  Een uitgestrekt land met glooiende 
landschappen, rode woestijnen, ruige kusten en vruchtbare wijnregio’s. 
Daarnaast zijn er ook nog eens 12.000 eilanden.

Eeuwen geleden wisten de Aboriginals de weg te vinden dankzij hun 
“songlines”. Ze lieten zich leiden door natuur en geesten en bedachten 
liedjes om routes te onthouden en hun weg weer naar huis te vinden. 
De Britse schrijver Bruce Chatwin heeft daar een mooi boek over 
geschreven. 

Midden in het land ligt het Red Centre, één van de meest in het oog 
springende natuurfenomenen van Australië. Stap in Adelaide op de 
beroemde trein The Ghan en rij langs prachtige landschappen naar Alice 
Springs.

Voor de kust van Queensland ligt het grootste koraalrif ter wereld het 
Great Barrier Reef. Het rif strekt zich uit over zo’n 2000km. Cairns is de 
toegangspoort tot het tropische Noorden en het water is hier het hele 
jaar door lekker warm. 

Helemaal in het zuiden ligt Tasmanië, een eiland zo groot als Ierland, en 
bijna de helft  bestaat uit beschermd natuurgebied. 



Dag 1 Aankomst in Sydney
Gelegen aan de ‘mooiste haven ter wereld’ en één van de bloeiendste en aantrekkelijkste 
metropolen ter wereld. Transfer naar Hotel Park Hyatt Sydney met links The Opera House en rechts 
Sydney Harbour Bridge. Het elegante Park Hyatt Sydney ligt in The Rocks, de oudste wijk van Sydney 
en heeft een zwembad op het dak met een onovertroffen uitzicht.

Dag 2 Sydney : Citytour met privé gids inclusief lunch
Een volle dag om met gids de stad te verkennen. Het hotel ligt in de historische wijk The Rocks, waar 
de dag begint met een stadswandeling. Bezienswaardigheden als Circular Quay en de Botanical
Gardens zijn eenvoudig te voet bereikbaar. Bezoek ook de stadswijk Paddington, Darling Harbour en 
het Opera House.

Dag 3 Sydney : Fietsexcursie met gids
Een fietstour is meer dan alleen een stadsbezichtiging, zo leer je Sydney kennen zoals de bewoners 
zelf hun stad beleven. 

Dag 4 Sydney : Blue Mountains Discovery
Dagexcursie voor een kennismaking  met de unieke wildlife en cultuur. In Muru Mittigar Cultural
Centre leer je meer over de Aboriginal cultuur. De Blue Mountains vormen het gelijknamige
Nationale park en met wat geluk zie je er kangoeroes en andere dieren.

Dag 5 Vlucht Sydney – Adelaide
Vanuit Adelaide bereik je per ferry in driekwartier Kangaroo island, KI zoals de locals het noemen.
Na aankomst op Kangaroo Island transfer naar de luxe Southern Ocean Lodge, gelegen aan de ruige
zuidwestkust met schitterend uitzicht op de oceaan, het strand en het ongerepte binnenland

Dag 6 & 7 Kangaroo Island 
Twee volle dagen staan gereserveerd op een eiland dat voor 1/3 bestaat uit beschermde 
natuurgebieden. Op het programma staan excursies die garant staan voor een unieke kennismaking 
met de gevarieerde dierenwereld. Bijvoorbeeld wandelen te midden van zeehonden in wat wel de 
Galapagos van Australië wordt genoemd. Maar behalve zeehonden zijn er ook grote aantallen 
kangoeroes, wallaby’s, possums, koala’s, vogelbekdieren en pelsrobben te spotten.
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Dag 8 Vlucht van Kingscote naar Adelaide
Terugvlucht naar Adelaide en transfer naar het Mayfair Hotel in Adelaide

Dag 9 Vlucht van Adelaide naar The Red Centre met de bekendste natuurattracties van Australië: de 
348m hoge monoliet Ayers Rock (door de Aboriginals Uluru genoemd) en Kata Tjuta. 

Dag 10 Bezoek Ayers Rock
Dit indrukwekkende natuurwonder heeft voor de Aboriginals een spirituele betekenis en je kunt er
mooie wandelingen maken. Bij de waterpoel van Mutitjulu zijn rotstekeningen van Aboriginals te 
vinden en in het bezoekerscentrum kom je meer over de Aboriginals te weten.

Dag 11 Vlucht Ayers Rock – Cairns of Melbourne
Vliegreis naar Cairns aan de noordoostkust, de toegangspoort tot het tropische noorden en het 
Great Barrier Reef. Of liever een vlucht naar Melbourne voor bezoek aan Tasmanië, een van de best 
bewaarde geheimen van Australië (zie volgende pagina)

Cairns is een relaxte stad en een goede uitvalsbasis voor mooie trips in de omgeving. Maak een 
snorkel- of boottrip om de kleurrijke onderwaterwereld te zien of rij in noordelijke richting naar 
Daintree, een prachtige natuurgebied (UNESCO). Een prachtige route (2 uur) leidt naar het Daintree
EcoLodge & Spa.Kies daarna voor een strandverblijf in bijvoorbeeld het Kewarra Beach Resort of 
neem de boot naar de Whitsunday Eilanden 

Het is ook mogelijk om een vlucht naar het Great Barrier Reef te nemen, het grootste koraalrif ter wereld, 
met vele aantrekkelijke strandhotels. Lizard Island is een nationaal park met 24 witte stranden, een lagune 
en slechts één resort, het luxe Lizard Island Resort. Het eiland ligt 240 kilometer van Cairns en 27 kilometer 
van de kust van Australië en heeft het hele jaar door temperaturen van rond de 27 graden.
Vanaf Cairns vlieg je dan weer terug naar Amsterdam.
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Tasmanië, het best bewaarde geheim van Australië

Ten zuiden van het vasteland van Australië ligt het eiland Tasmanië, niet veel groter dan Nederland. 
Ontdekt door de Nederlandse Abel Tasman en vanwege de mooie berglandschappen wordt het ook wel 
Little New Zealand genoemd. Het verblijf op Tasmanië wordt gecombineerd een 4-daagse wandeling over 
Maria Island (20x13km), dat voor de oostkust van Tasmanië ligt. Het wordt gerekend tot een van de mooiste 
wandelingen door Australië en je wandelt in een kleine groep van 4-10 personen met gids.
Maria Island is een Nationaal Park is een nationaal park, met  een grote verscheidenheid aan dieren zoals 
wallabies, wombats, kangoeroes en pinguïns. De wandeling is mogelijk van oktober-april, overnachtingen 
zijn in tentenkampen en hotel en kinderen zijn welkom vanaf 12 jaar.

Dag 1 Aankomst in Hobart, een gezellig vissersplaatsje en transfer naar The Henri Jones Art Hotel
Maak een wandeling door door Battery Point met veel gebouwen uit de 19e eeuw

Dag 2 Per catamaran naar Maria Island en lunch met uitzicht op de azuurblauwe zee van Shoal Bay. 
Daarna volgt een wandeling van 8km naar het rustige Casuarina Beach Camp. 

Dag 3 Wandeling over de landtong langs vijf prachtige stranden en met een beetje geluk spot je
dolfijnen jagende zeearenden. Overnachting in White Gums camp. Afstand: 13 km

Dag 4 Boswandeling naar het hart van het eiland naar de Painted Cliffs en liefhebbers kunnen Mt Mary 
beklimmen. Einddoel is de voormalige Nederlandse nederzetting  Darlington 9-17 km

Dag 5 wandeling door de eucalyptus bossen naar het noordelijke punt naar de opmerkelijke fossielen van
Fossil Cliffs. Afstand 4km. Na een laatste maaltijd brengt de boot je weer terug naar Hobart 

Dag 6 Een schitterende route, door de binnenlanden van Tasmanië naar Strahan met een lunchstop in
Queenstown. Strahan is de enige plaats aan de ruige westkust van Tasmanië. Totaal 300 km

Dag 7 In de morgen kun je een boottocht door een ongerepte wildernis maken op de Gordon River.
Daarna gaat de reis verder naar Cradle Mountain (160 km)

Dag 8 Cradle Mountain National Park is een van de laatste, echte wildernissen ter wereld en staat daarom 
op de Werelderfgoedlijst. De overweldigende ongerepte natuur is een waar paradijs.

Dag 9 Vertrek naar Launceston (145 km) en stop onderweg in de Marakoopa Cave, verlicht door 
gloeiwormpjes. Vlakbij liggen spectaculaire verticale kliffen langs de oevers van de South Esk River.

Dag 10 Vandaag lever je de huurauto weer in en vliegje terug naar Melbourne of Sydney.


