
3-weekse rondreis van 
Melbourne naar Sydney

24 dagen door Australië

15-11-2018



Uw reis op de kaart
Australië



Uw reis van dag tot dag
24 dagen door Australië



donderdag 4 oktober 2018
vertrek zondag 7 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten

1

Melbourne
Melbourne wordt ook wel ‘Garden City’ genoemd vanwege de vele parken in de stad. Naast al 
het groen staat Melbourne ook bekend als mode- en cultuurhoofdstad van Australië. U vindt 
er musea, goede restaurants, prachtige architectuur en verschillende culturele evenementen. 
De stad is bijzonder multicultureel, meer dan een derde van de inwoners is niet in Australië 
geboren. Dit maakt Melbourne een levendige stad. Queen Victoria Market is een van de 
grootste openluchtmarkten in de omgeving. De buitenwijk Sint Kilda is een van de 
populairste toeristenplekken in Melbourne. Sint Kilda ligt aan het strand en kent vele 
muzikale evenementen, restaurants en cafés. 

Uw verblijf in Ovolo Laneways Melbourne
One Bedroom Suite, Bed & Breakfast

Genesteld in de restaurant- en theaterwijk van Melbourne en aan Little Bourke 
Street ligt Ovolo Laneways. Het hotel bevindt zich op loopafstand van alles wat 
Melbourne te bieden heeft op gebied van theater, galerieën en restaurants. Ook 
shop liefhebbers zijn aan het juiste adres: de winkels liggen er om de hoek. U 
verblijft in de One Bedroom Suite, voorzien van een gescheiden loungeruimte en 
een badkamer met regendouche. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van wifi 
en de wasservice.

 

donderdag 4 oktober 2018
vertrek zondag 7 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten

1
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vrijdag 5 oktober 2018 Activiteit
2 personen 

2

Melbourne by Bike Melbourne

Four Hour City Tour, Docklands 10:00am
Tijdens deze tour ontdekt u Melbourne per fiets. Een ervaren gids neemt u graag mee 
naar de mooiste plekken van de stad. 

De tour wordt zoveel mogelijk op het startpunt afgestemd en men probeert rekening te 
houden met uw wensen. Bezoekt u het liefst zoveel mogelijk musea? Maakt u het liefst 
kennis met de beste koffietentjes van de stad? Of laat u zich liever verrassen en wilt u alle 
facetten van de stad ontdekken? Uw gids zult u onder andere meevoeren langs een 
aantal hoogtepunten van de stad. 

De tour duurt – afhankelijk van uw wensen – ongeveer vier à vijf uur. De fiets en helm 
zijn inbegrepen. Het is raadzaam om een fles water, zonnebril en camera mee te nemen. Daarnaast raden we in de 
wintermaanden aan om meerdere lagen kleding te dragen. Tijdens de tour kunt u een kleine rug- of handtas 
meenemen op de fiets.

 

vrijdag 5 oktober 2018 Activiteit
2 personen 

2

 3-weekse rondreis van Melbourne naar Sydney - 24 dagen door Australië   15-11-2018



zondag 7 oktober 2018
terugbrengen dinsdag 23 oktober 2018

Autohuur
16 dagen 

3

Verhuurder Avis

Type Intermediate Car (ICAR)

Aantal dagen 16

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $2750

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat

Avis City Pick Up

Uw huurauto staat voor u klaar bij een van de Avis kantoren in de stad. In de huurprijs is één bestuurder (boven de 
25) en een onbeperkt aantal kilometers inbegrepen. Let op: bij het ophalen van de auto dient u een borg te betalen 
met een MasterCard of Visa creditcard die op naam staat van de bestuurder.

Uw huurauto is verzekerd en u heeft een eigen risico van $2750 per gebeurtenis. Uitzonderingen op deze 
verzekering zijn schade aan de bovenkant en de onderkant van de auto, waterschade, schade aan de banden 
wanneer deze door onjuist gebruik is ontstaan. In deze gevallen bepaalt Avis de repartiekosten, die u volledig moet 
voldoen.

Indien u de auto op een andere plek inlevert dan waar u de auto heeft opgehaald, is het mogelijk dat er extra kosten 
(one way fee) worden berekend. Deze kosten kunt u alleen ter plaatste afrekenen. De one way fee vervalt wanneer u 
een auto langer dan drie dagen huurt. Alleen in West-Australië betaalt u altijd een one way fee. 

Via deze link kunt u de huurvoorwaarden van Avis vinden: http://bit.ly/29QWsiA. Het is altijd verstandig om alle 
voorwaarden goed na te lezen.

 

zondag 7 oktober 2018
terugbrengen dinsdag 23 oktober 2018

Autohuur
16 dagen 

3

Verhuurder Avis

Type Intermediate Car (ICAR)

Aantal dagen 16

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $2750

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat
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http://www.avis.com.au/avis/docs/AvisAU-StdTsCs_F132CORP_TCs_0711_LR.pdf


zondag 7 oktober 2018
vertrek woensdag 10 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten

4

Mornington Peninsula
Op ongeveer een uur rijden van Melbourne vindt u Mornington Peninsula, een Mediterraan 
aandoend schiereiland. Op Mornington Peninsula treft u verschillende wijn- en olijfgaarden 
en er zijn meer dan vijftig wijnkelders te vinden. Deze regio staat met name bekend om haar 
Pinot Noir en Chardonnay. Aangezien goede wijn vaak hand in hand gaat met goed eten, 
kunt u in de diverse kustplaatsjes en daarbuiten dan ook uitstekende restaurants vinden. De 
westkant van de regio ligt aan Port Phillip, waar u volop witte zandstranden vindt. Op de 
meest westelijke punt ligt Point Nepean en het gelijknamige nationale park. Hier kunt u mooi 
wandelen en de militaire geschiedenis van Ford Nepean nog terug zien.

Uw verblijf in Sunny Side Up Bed & Breakfast Rye
Birds Suite, Double, Bed & Breakfast

Sunny Side Up bed & breakfast ligt aan een rustige weg in Rye bij Mornington 
Peninsula. De omgeving van deze accommodatie leent zich uitstekend voor lange 
wandelingen.
De accommodatie heeft drie moderne kamers, die allemaal beschikken over een 
een ruime badkamer met inloopdouche. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken 
van wifi, kunt u genieten van het bubbelbad in de tuin en ontspannen op het 
zonnedek. Het is mogelijk om 's avond de barbecue te ontsteken, onder het genot 
van Belgisch speciaalbier.

 

zondag 7 oktober 2018
vertrek woensdag 10 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten

4
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maandag 8 oktober 2018 Activiteit
2 personen 

5

Moonraker Dolphin Swims Sorrento

Three hour Dolphin, Seal and Sea Dragon Swimming
Tijdens de Moonraker Dolphin Swims tour naar Marine Parks ziet u dolfijnen, 
Australische pelsrobben en kleurrijke vissoorten.

De tocht begint bij Sorrento Pier, waar u uw snorkeluitrusting ontvangt en aan boord 
van de ‘Moonraker’ stapt. De boot zet koers naar Chinaman’s Hat. Daar ziet u 
nieuwsgierige Australische pelsrobben en kunt u met de robben snorkelen in het vier 
meter diepe water. Vervolgens vaart u verder naar Ticonderoga Bay Dolphin Sanctuary 
om dolfijnen en prehistorische Sea Dragons te zien. Uw gidsen proberen de dolfijnen 
aan te trekken, zodat deze onder u door zwemmen en beginnen te duiken. Eten, drinken 
en de snorkeluitrusting zijn bij de tocht inbegrepen. U dient zelf zwemkleding en een 
handdoek mee te nemen.

 

maandag 8 oktober 2018 Activiteit
2 personen 

5
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woensdag 10 oktober 2018
vertrek zaterdag 13 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten

6

Wilsons Promontory
Wilsons Promontory National Park is een van grootste wilde kustgebieden in de staat Victoria 
en staat ook wel bekend als The Prom. U vindt hier maar liefst vijftigduizend hectare natuur 
met vele wandelpaden om dit gebied te ontdekken. Onderweg zult u zien dat hier veel 
wildlife leeft, waaronder wombats, emoes, kangoeroes en papegaaien. U wordt omringd door 
rivieren, granieten bergtoppen en groene bosvalleien.  Verder kent Wilsons Promontory veel 
verlaten strandjes en grillige rotsformaties. Een van de bekendste stranden is Squeaky Beach. 
Als u hier loopt, lijkt het net alsof u op piepschuim loopt.  Door het park loopt de Tidal River. 
Deze rivier neemt bijzondere kleuren aan dankzij het grote aantal theebomen die in de 
omgeving staan. De ondiepere gebieden kleuren geel terwijl de diepere gebieden over een 
bijzonder donkerpaarse tot zwarte kleur beschikken.  De wateren rondom de kust zijn 
beschermd als nationaal marine park. 

Uw verblijf in Bear Gully Cottages Walkerville South
One Bedroom Cottage

Bear Gully Cottages ligt op korte afstand van het strand en biedt een spectaculair 
uitzicht op de oceaan. De accommodatie beschikt over vier huisjes die allemaal 
zijn voorzien van twee slaapkamers, een keuken en badkamer. Daarnaast beschikt 
u over een wasmachine, een barbecue en een parkeerplaats onder de carport. De 
woonkamer grenst aan een groot overdekte veranda, waar u heerlijk kunt 
ontspannen en genieten van de zonsopgang. De omgeving leent zich uitstekend 
voor lange wandelingen en biedt een perfecte plek om te zwemmen, vissen en 
snorkelen. Het vormt tevens de thuisbasis van wilde dieren als wombats, koala’s 
en wallabies.

 

woensdag 10 oktober 2018
vertrek zaterdag 13 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten
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zaterdag 13 oktober 2018
vertrek maandag 15 oktober 2018

Accommodatie
2 nachten

7

Gippsland Victoria
Gippsland staat bekend om haar ongerepte stranden, uitgestrekte bossen en vele 
wandelroutes. In één van de Gippsland meren vindt u Raymond Island. Het bijzondere aan 
dit eiland is dat er een groot aantal koala’s leeft. Het eiland is makkelijk te bereiken met de 
Raymond Island Ferry. De Gippsland Lakes worden gevoed door vijf grote rivieren. De meren 
bieden volop gelegenheid om te varen, zeilen, zwemmen en vissen. In het oosten van 
Gippsland vindt u Croajingolong National Park, met meer dan honderd kilometer ongerepte 
kustlijn en een achterland met een rijke flora en fauna. Houdt u van vogels? Dan kunt u hier 
uw hart ophalen. In Gippsland vindt u tevens kustdorpen, wintersportgebieden en 
schilderachtige boerengemeenschappen. Centraal Gippsland kent vele wijngaarden, 
fruitboerderijen en kaasmakers. Veel van deze verse producten worden op boerenmarkten in 
de regio verkocht.

Uw verblijf in Waverley House Cottages Lakes Entrance
One bedroom Spa & Woodfire Cottage

De zes ruime cottages van Waverley House Cottages, bieden een mooie 
uitvalsbasis voor de Gippsland Lakes. Hier kunt u onder andere mooie fietstochten 
maken, een cruise maken over de Gippsland Lakes of vissen in het grootste 
vissershaven van het land.

Elk van de cottages is voorzien van een spa, keuken, ruime veranda, 
strandhanddoeken en badjassen. Op het terrein kunt u gebruikmaken van de 
hydrotherapie spa en staat er een barbecue tot uw beschikking. Door de tuinen 
van planten kunt u een ontspannen wandeling maken of de zonsondergang vanaf 
uw veranda bekijken. In de zomermaanden kunt u gebruikmaken van het 
zwembad.

 

zaterdag 13 oktober 2018
vertrek maandag 15 oktober 2018

Accommodatie
2 nachten
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maandag 15 oktober 2018
vertrek woensdag 17 oktober 2018

Accommodatie
2 nachten

8

Gippsland Victoria
Gippsland staat bekend om haar ongerepte stranden, uitgestrekte bossen en vele 
wandelroutes. In één van de Gippsland meren vindt u Raymond Island. Het bijzondere aan 
dit eiland is dat er een groot aantal koala’s leeft. Het eiland is makkelijk te bereiken met de 
Raymond Island Ferry. De Gippsland Lakes worden gevoed door vijf grote rivieren. De meren 
bieden volop gelegenheid om te varen, zeilen, zwemmen en vissen. In het oosten van 
Gippsland vindt u Croajingolong National Park, met meer dan honderd kilometer ongerepte 
kustlijn en een achterland met een rijke flora en fauna. Houdt u van vogels? Dan kunt u hier 
uw hart ophalen. In Gippsland vindt u tevens kustdorpen, wintersportgebieden en 
schilderachtige boerengemeenschappen. Centraal Gippsland kent vele wijngaarden, 
fruitboerderijen en kaasmakers. Veel van deze verse producten worden op boerenmarkten in 
de regio verkocht.

Uw verblijf in Gipsy Point Lakeside Gipsy Point
One Bedroom Lakeview Apartment, Double, Bed & Breakfast hamper, +2 
night stay

Gispy Point Lakeside is gesitueerd in het hart van Croajingolong National Park en 
grenst aan de oevers van de Mallacoota Inlet. De accommodatie ligt op tien 
minuten rijafstand van Genua Falls. De omgeving is er zeer divers: u ziet er zowel 
witte zandstranden als gematigd regenwoud en heidevelden. Uw appartement is 
voorzien van grote raampartijen, waardoor u vanuit uw verblijf een weids uitzicht 
heeft op de tuinen en waterrijke omgeving. Daarnaast beschikt u over een volledig 
uitgeruste keuken, een veranda en airconditioning. U kunt gebruikmaken van wifi, 
het verwarmde buitenbad en de barbecue.

 

maandag 15 oktober 2018
vertrek woensdag 17 oktober 2018

Accommodatie
2 nachten
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woensdag 17 oktober 2018
vertrek zaterdag 20 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten

9

South Coast NSW
Van Wollongong tot aan Eden vindt u een vierhonderd kilometer lange kustlijn met witte 
zandstranden, indrukwekkende baaien met rotspartijen en groene bossen. De zuidelijke kust 
van New South Wales kent veel nationale parken die zich uitstekend lenen voor lange 
wandelingen en meer avontuurlijke activiteiten zoals abseilen en paragliden. In het Mimosa 
Rocks National Park beschermen rotsformaties met een vulkanische oorsprong het 
kustlandschap bestaande uit lagunes, draslanden en riviermondingen. In deze regio vindt u 
daarnaast unieke historische dorpen. Tilba Tilba is vanwege dit karakter zelfs beschermd. 
Broulee is een geliefde kustplaats. Hier kunt u vissen, zwemmen en surfen. Het plaatsje wordt 
beschermd door Broulee Island. Vroeger was dit een apart eiland voor de kust, maar 
inmiddels is het schiereiland en is het een beschermd natuurgebied waar u heerlijk kunt 
wandelen. Ten noorden van Broulee vindt u Pebbly Beach, waar u rond zonsopkomst en -
ondergang kangoeroes kunt zien ‘body surfen’ op het strand. Veel Australischer wordt het 
niet.

Uw verblijf in Tanja Lagoon Camp Tanja
Deluxe Safari Tent With Bath, Double, Bed & Breakfast, Minimum 2 night 
stay

U verblijft op een prachtige plek in een safari tent. Het eco retreat Tanja Lagoon 
Camp biedt unieke safari tenten midden in de natuur. In de buurt vindt u 
verschillende verlaten stranden en vanuit uw tent heeft u een prachtig uitzicht 
over de lagoon. Op het terrein van Tanja Lagoon Camp is allerlei wildlife te vinden 
zoals kangoeroes, wombats, possums en verschillende vogelsoorten. Deze 
accommodatie biedt u de faciliteiten van een cottage, maar is slechts met een 
tentdoek gescheiden van de natuur, waardoor u optimaal kunt genieten van het 
buitenleven.

Uw tent staat op een houten vlonder en heeft een eigen badkamer, een 
comfortabel tweepersoonsbed en een ruim zitgedeelte. Bij uw tent heeft u een 
keuken met koelkast, magnetron en kookgerei. Ook kunt u gebruikmaken van uw 
eigen gasbarbecue met een warmhoudplaat, grill en een gaspit.

 

woensdag 17 oktober 2018
vertrek zaterdag 20 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten
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zaterdag 20 oktober 2018
vertrek maandag 22 oktober 2018

Accommodatie
2 nachten
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Jervis Bay
Het gebied onder Sydney tot en met Jervis Bay is beroemd om haar witte zandstranden en 
azuurblauwe zeewater. Jervis Bay omvat diverse kleine kustplaatsjes, zoals Huskisson, 
Vicentia en Jervis Bay Village, waar u een rijk marine leven vindt. Het hele jaar door spelen er 
dolfijnen in de baaien en het is een van de beste plaatsen om walvissen te spotten. In het 
binnenland vindt u kangoeroes, wombats, wallabies en veel zeldzame vogelsoorten. Houdt u 
van watersport? Dan is dit de plek om het water op of in te gaan. Het water in de baaien is 
kalm en uitermate geschikt om te duiken, snorkelen en kajakken. In het Booderee National 
Park kunt u mooie boswandelingen maken, fietsen en genieten van vergezichten vanaf 
diverse uitzichtpunten op de kliffen. In de kustplaatsjes vindt u verschillende markten met 
streekproducten, galerieën en diverse musea. Daarnaast zijn er volop goede restaurants en 
cafés aanwezig, waar u kunt genieten van lokale wijnen in combinatie met een maaltijd 
bereid met verse producten.

Uw verblijf in Dolphin Sands Jervis Bay Bed & Breakfast 
Huskisson

Lodge Room, Bed & Breakfast

Dolphin Sands Jervis Bay Bed & Breakfast is een rustig gelegen bed & breakfast 
dicht bij de witte stranden van Jervis Bay. Iedere kamer heeft een 
tweepersoonsbed, mini-bar en een eigen zitruimte. U kunt in de tuin ontspannen 
met een drankje op een van de gemeenschappelijke veranda’s. Indien u geluk 
heeft spot u tijdens een ochtendwandeling dolfijnen in de baai. Vanaf de bed & 
breakfast is Huskisson slechts een korte wandeling, daar vindt u verschillende 
restaurants.

 

zaterdag 20 oktober 2018
vertrek maandag 22 oktober 2018

Accommodatie
2 nachten
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maandag 22 oktober 2018
vertrek donderdag 25 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten
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Sydney
Sydney is met zijn 4,7 miljoen inwoners de grootste stad van Australië. De stad is groots, 
dynamisch en kosmopolitisch, maar ook gezellig en uitnodigend. Sydney is bij uitstek een 
multiculturele stad, de inwoners stammen af van maar liefst 140 verschillende 
nationaliteiten. Sydney staat bij veel mensen vooral bekend om de Harbour Bridge, het Opera 
House en de geweldige stranden, maar de stad heeft nog veel meer te bieden. Vanuit de 
haven kunt u per boot de stad bekijken en dit eventueel zelfs combineren met het spotten 
van walvissen. Ook de omgeving van Sydney is zeer de moeite waard. Ten noorden van de 
stad ligt Hunter Valley, een bekend wijngebied en meer naar het westen verrijzen de toppen 
van de Blue Mountains.

Uw verblijf in Regents Court Hotel Sydney
Deluxe Double Apartment

Het 4-sterren Regents Court Hotel is een nostalgisch ogend gebouw in een rustige 
zijstraat in de trendy wijk Potts Point. Het hotel ligt dicht bij bekende 
bezienswaardigheden als het Opera House, Darling Harbour en de Botanische 
Tuinen. Eenmaal binnen proeft u de sfeer van de jaren twintig van de vorige eeuw 
en herkent u typische art-deco-elementen uit die tijd. Het hotel heeft vier 
verschillende soorten appartementen: Premium Studio, Deluxe Studio, Deluxe 
Twin Studio en Apartment 03. Alle appartementen beschikken over een eigen 
badkamer, een kitchenette met magnetron en koelkast, airco en wifi. Het Regents 
Court Hotel beschikt over een dakterras met tuin en barbecue.

 

maandag 22 oktober 2018
vertrek donderdag 25 oktober 2018

Accommodatie
3 nachten
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dinsdag 23 oktober 2018 Activiteit
2 personen 
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Let's Go Surfing Bondi Sydney

The Bondi Surf Experience
Met Let’s Go Surfing ervaart u hoe het is om op een surfplank te staan en krijgt u les van 
professionele en ervaren coaches bij Bondi Beach.

In Australië vindt u ’s werelds beste surfplaatsen. Eén van de mooiste surfstranden is 
Bondi Beach en daar begint uw eerste cursus met Let’s Go Surfing. De twee uur durende 
cursus, met kleine groepen van maximaal vijf personen, is speciaal opgezet voor 
beginners. U leert tijdens de les de basistechnieken van de sport: van het peddelen naar 
de golven tot het staan op de plank. U wordt professioneel begeleid door vriendelijke en 
internationale surfcoaches, die uitgebreid de tijd voor u nemen. Voor de cursus dient u 
zwemkleding en een handdoek mee te nemen. De wetsuit, surfplank en 
zonnebrandcrème worden voor u verzorgd.

 

dinsdag 23 oktober 2018 Activiteit
2 personen 
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woensdag 24 oktober 2018 Activiteit
2 personen 
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Eco Treasures Sydney

Manly Snorkeling, Walk & Talk Tour
Ontdek het onderwaterleven van Australië, terwijl u snorkelt met de Manly Snorkling, 
Walk & Talk Tour van Eco Treasures. U zwemt tussen meer dan tweehonderd 
verschillende vissoorten.

Uw lokale gids leert u over de Australische kustcultuur van Manly, terwijl u wordt 
rondgeleid op het strand. Bij Shelly Beach begint uw snorkelavontuur. Het strand ligt op 
twintig minuten loopafstand van Manly Wharf. Nadat u een aantal handige tips heeft 
ontvangen en volledig bent geïnstrueerd door uw gids, is het tijd om het 
onderwaterleven van Australië te ontdekken. Na het snorkelen kunt u heerlijk 
ontspannen terwijl u geniet van de omgeving en de kalme, stille wateren.

Voor deze tour heeft u comfortabele wandelschoenen, een hoed, zonnebrandcrème en zwemspullen nodig en 
vergeet niet om een flesje met water mee te nemen. Het gebruik van de snorkeluitrusting is bij de tour inbegrepen.

 

woensdag 24 oktober 2018 Activiteit
2 personen 
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Reiziger 2 - volwassene

Reiziger 1 - volwassene

Datum 15 november 2018

Referentie TE008435

Reisadviseur Gerrie Willemsen-Fröhling, +49 
(0)159 - 04215972
gerrie@travelessence.nl

Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 3 oktober 2018 tot 26 oktober 2018 en is 

gebaseerd op 2 personen.

Huurauto

• Avis City Pick Up 
Intermediate Car, Toyota Corolla or similar (ICAR)

Accommodaties

• Ovolo Laneways voor 3 nachten
One Bedroom Suite, Bed & Breakfast

• Sunny Side Up Bed & Breakfast voor 3 nachten
Birds Suite, Double, Bed & Breakfast

• Bear Gully Cottages voor 3 nachten
One Bedroom Cottage

• Waverley House Cottages voor 2 nachten
One bedroom Spa & Woodfire Cottage

• Gipsy Point Lakeside voor 2 nachten
One Bedroom Lakeview Apartment, Double, Bed & Breakfast hamper, +2 night stay

• Tanja Lagoon Camp voor 3 nachten
Deluxe Safari Tent With Bath, Double, Bed & Breakfast, Minimum 2 night stay

• Dolphin Sands Jervis Bay Bed & Breakfast voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• Regents Court Hotel voor 3 nachten
Deluxe Double Apartment

Activiteiten

• Melbourne by Bike voor 2 personen
Four Hour City Tour, Docklands 10:00am

• Moonraker Dolphin Swims voor 2 personen
Three hour Dolphin, Seal and Sea Dragon Swimming

Reiziger 2 - volwassene

Reiziger 1 - volwassene

Datum 15 november 2018

Referentie TE008435

Reisadviseur Gerrie Willemsen-Fröhling, +49 
(0)159 - 04215972
gerrie@travelessence.nl



• Let's Go Surfing voor 2 personen
The Bondi Surf Experience

• Eco Treasures voor 2 personen
Manly Snorkeling, Walk & Talk Tour

Prijs pp
€ 2.700,00

 Prijs totaal
€ 5.400,00
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