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Uw reis op de kaart
Australië



Uw reis van dag tot dag
23 dagen door Australië



zaterdag 28 oktober 2017 Vlucht
2 personen

1

Korean Air
Internationale vlucht naar Melbourne in Economy Class

Met Korean Air vliegt u via Seoul naar uw bestemming. De bagagelimieten zijn afhankelijk van de klasse waarin u 
vliegt. Op uw ticket staat aangegeven hoeveel bagage u mee mag nemen. Ook vindt u meer informatie op de website 
van Korean Air: www.koreanair.com.

U moet uiterlijk 60 minuten voor vertrek van uw vlucht ingecheckt zijn. U kunt ook 48 tot 1 uur van tevoren online 
inchecken via koreanair.com. We raden aan om voor internationale vluchten 2,5 tot 3 uur voor vertrek op het 
vliegveld aanwezig te zijn.

Let op: genoemde vluchttijden zijn indicatief.

 

zaterdag 28 oktober 2017 Vlucht
2 personen

1

 3,5-weekse reis van Melbourne naar Adelaide - 23 dagen door Australië   16-11-2018



maandag 30 oktober 2017
terugbrengen dinsdag 21 november 2017

Autohuur
22 dagen 

2

Verhuurder Avis

Type Intermediate Car (ICAR)

Aantal dagen 22

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $0

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat

Avis Airport Pick Up - No Excess -

Uw huurauto staat voor u klaar op het vliegveld. 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 uw eigen risico is afgekocht tot $0. 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.

 

maandag 30 oktober 2017
terugbrengen dinsdag 21 november 2017

Autohuur
22 dagen 

2

Verhuurder Avis

Type Intermediate Car (ICAR)

Aantal dagen 22

Verzekering Met verzekering

Eigen risico $0

Kilometer beperking Onbeperkt

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


maandag 30 oktober 2017
vertrek donderdag 2 november 2017

Accommodatie
3 nachten

3

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 The Olsen Melbourne
Deluxe Studio Suite

The Olsen ligt in het hart van South Yarra, aan Chapel Street in Melbourne. Het 
hotel wordt omringd door cafés en restaurants en bevindt zich op loopafstand van 
de winkels. De accommodatie is vernoemd naar de bekende Australische 
kunstenaar Dr. John Olsen. Zijn werk wordt gekenmerkt door figuratieve, maar 
herkenbare vormen in felle kleuren en hangt verspreid door het hotel. De Deluxe 
Studio Suite beschikt over een kitchenette, een comfortabel woongedeelte en heeft 
een licht interieur, waardoor de schilderijen van Olsen goed tot zijn recht komen. 
Er is wifi en u kunt gebruikmaken van het zwembad met glazen bodem.

 

maandag 30 oktober 2017
vertrek donderdag 2 november 2017

Accommodatie
3 nachten

3
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dinsdag 31 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

4

Melbourne by Bike Melbourne

Four hour city tour
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.

 

dinsdag 31 oktober 2017 Activiteit
2 personen 

4
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woensdag 1 november 2017 Activiteit
2 personen 

5

Hidden Secret Tours Melbourne Melbourne

Progressive Degustation Walk
De geheimen van Melbourne ontdekt u samen met een gids van Hidden Secret Tours 
Melbourne. De gids wandelt samen met u door Melbourne waarbij u het culturele en 
karakteristieke van de stad leert kennen. 

De drie uur durende Progressive Degustation Walk begint op Federation Square, waar u 
de gids herkent aan een gele paraplu. De gids neemt u mee naar lokale en culinaire 
locaties van Melbourne. Elke locaties heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis, die zowel 
de gids als het personeel graag met u delen. U wandelt langs deze locaties en stapt er bij 
drie naar binnen voor onder andere een wijnproeverij en hapjes van de kaart.

 

woensdag 1 november 2017 Activiteit
2 personen 

5
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donderdag 2 november 2017
vertrek zondag 5 november 2017

Accommodatie
3 nachten

6

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 Aquabelle Apartments Rye
Studio

Het strand, restaurants en markten met verse producten liggen op loopafstand van 
Aquabelle Apartments. U kunt paardrijden op het strand en langs de wijnhuizen, 
waar u de lokale wijnen kunt proeven. Houdt u van golfen? Dan is Mornington 
Peninsula een goede plek voor u, want hier vindt u de beste golfbaan van Australië. 
Om tot rust te komen kunt u een bezoek brengen aan de waterbronnen van 
Mornington Peninsula. 

U verblijft in één van de twee loft appartementen van Aquabelle Apartments. In 
deze ruimte vindt u een tweepersoonsbed, een keuken en een badkamer met 
inloopdouche en bad. Verder is er een woongedeelte en een eettafel om uw 
zelfgemaakte gerechten te nuttigen. Op het terras kunt u genieten van de 
buitenlucht. U kunt gebruikmaken van wifi, airconditioning en de wasmachine.

 

donderdag 2 november 2017
vertrek zondag 5 november 2017

Accommodatie
3 nachten

6
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vrijdag 3 november 2017 Activiteit
2 personen 

7

Mornington Peninsula Wine Tour Melbourne

Including lunch - 09:00
Samen met de gepassioneerde gidsen ontdekt u de wijnregio Mornington Peninsula, 
met ruim 170 wijngaarden en vijftig wijnkelders. Deze wijngaarden worden omgeven 
door boomgaarden, boerderijen, stranden en uitzichten op de oceaan. Tijdens de 
Mornington Peninsula Wine Tour bezoekt u ongeveer vier á vijf wijnmakerijen en u zult 
ook lunchen bij een wijnmakerij. De lokale gidsen weet u veel te vertellen over de wijnen 
en Mornington Peninsula. De tour is persoonlijk met een groep van maximaal tien 
personen.

 

vrijdag 3 november 2017 Activiteit
2 personen 

7
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zondag 5 november 2017 Ferry
1 persoon

8

Searoad Ferries Victoria
Ferry from Sorrento to Queenscliff
Stap aan boord van de Sorrento - Queenscliff Ferry Service om een veertig minuten 
durende tocht te maken van Mornington Peninsula naar Bellarine Peninsula. Terwijl u 
ontspant in één van de lounges, kunt u genieten van het uitzicht over het water en het 
komt regelmatig voor dat u onderweg dolfijnen kunt zien. De veerboten vertrekken 
dagelijks elk uur. U vaart vanuit Sorrento Pier via Quarantine Station, Swan Island en de 
vuurtorens van Queenscliff naar de jachthaven van Queenscliff. De veerboot is voorzien 
van grote ramen en beschikt over verschillende dekken. Aan boord is een café aanwezig 
waar u terecht kunt voor drankjes en lichte snacks.

 

zondag 5 november 2017 Ferry
1 persoon

8
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zondag 5 november 2017
vertrek dinsdag 7 november 2017

Accommodatie
2 nachten

9

The Great Ocean Road East
De Great Ocean Road slingert zich over 240 kilometer langs de kust van de Indische Oceaan, 
langs pittoreske plaatsjes en dwars door natuurgebieden. De weg voert door oude bossen met 
de grootste eucalyptusbomen van heel Australië. In het oosten begint The Great Ocean Road 
bij het plaatsje Torquay. In dit gebied ligt ook Apollo Bay. De heuvels in Apollo Bay vormen 
een thuis voor kunstenaars, vakantiegangers en kustliefhebbers. Aan de oostkant van The 
Great Ocean Road vindt u Otway National Park, de plek om wandelingen te maken door het 
regenwoud met watervallen. Wat het park verder bijzonder maakt is de grote hoeveelheid 
koala’s die er leven.

Uw verblijf in Otway Escapes - Otway Valley Views 
Pennyroyal

Holiday House

Deze accommodatie is een typische Australische boerderij uit de jaren veertig van 
de vorige eeuw. De boerderij is zo ingericht dat u optimaal van uw privacy en de 
natuur geniet. De accommodatie heeft één slaapkamer, één badkamer, een spa, 
sauna en fitnessruimte. U verblijft hier op basis van zelfverzorging. We raden u 
aan om op weg naar uw accommodatie toe boodschappen te doen. Vanaf uw 
verblijf vindt u de dichtstbijzijnde supermarkt in Lorne of Winchelsea, beide op 
een afstand van ongeveer 30 minuten rijden. Uw hosts zijn trots op hun landgoed. 
Zij hebben door de jaren heen verschillende bomen, struiken en planten geplant 
waar veel vogels op af zijn gekomen. Vandaag de dag kunt u hier verschillende 
soorten vogels spotten. De vakantieboerderij ligt in Otways National Park en biedt 
vergezichten op het groene landschap. Dit nationale park bestaat voor een groot 
gedeelte uit regenwoud en kent imposante watervallen. Outway Valley Views ligt 
op een grondgebied van zo’n 20 hectare en u kunt er een waterbron, rivier en meer 
vinden.

 

zondag 5 november 2017
vertrek dinsdag 7 november 2017

Accommodatie
2 nachten

9
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dinsdag 7 november 2017
vertrek donderdag 9 november 2017

Accommodatie
2 nachten

10

Port Fairy
Het pittoreske Port Fairy is het beginpunt van de Great Ocean Road. Een historisch 
havenstadje met prachtige stranden, leuke restaurants, winkeltjes met aboriginal kunst en 
antiekwinkeltjes. Het stadje heeft straatjes met cottages uit de negentiende eeuw, grote 
Norfolk Pine bomen en oude stenen kerkjes. U kunt een cruise maken naar de 
zeehondenkolonie op Lady Julia Percy eiland. Op en rondom de prachtige stranden heeft u 
de mogelijkheid om in de wintermaanden de walvissen te zien binnenkomen. Vanuit Port 
Fairy zijn verschillende dagtrips te maken naar bijvoorbeeld Logan Beach, de vulkaan of het 
nationale park Port Campbell. In het Tower Hill reservaat in de nabije omgeving ziet u 
koala’s, emoes en kangoeroes.

Uw verblijf in Drift House Port Fairy
Suite, Bed & Breakfast

Het eerste wat opvalt aan Drift House in Port Fairy is de opvallende architectuur, 
niet voor niets is het in 2014 uitgeroepen tot beste boetiekaccommodatie in 
Victoria. Het huis heeft een bewogen geschiedenis waarin het voor veel 
doeleinden is gebruikt; nu is het een modern onderkomen en een perfect 
uitgangspunt voor verkenning van Port Fairy en omgeving. Drift House heeft vier 
suites verdeeld over drie verdiepingen. Alle suites hebben een kitchenette, 
badkamer, lounge, bar en wifi. 

 

dinsdag 7 november 2017
vertrek donderdag 9 november 2017

Accommodatie
2 nachten

10
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donderdag 9 november 2017
vertrek zondag 12 november 2017

Accommodatie
3 nachten

11

The Grampians
The Grampians is een reusachtig en uiterst gevarieerd natuurgebied in Victoria dat zich 
uitstekend leent om te fietsen, wandelen of kajakken. U bevindt zich hier midden in de 
bossen. In het Grampians nationaal park domineren bergbossen met Eucalyptusbomen en 
varens het landschap. Het park kent veel zoogdieren en meer dan tweehonderd vogelsoorten. 
Bijzonder is hier dat om half vijf ‘s middags kangoeroes het gebied overnemen. De 
kangoeroes lopen dan letterlijk tussen de huizen door. Centraal in het park ligt de MacKenzie 
Falls, een enorme waterval van zo’n vijfentwintig meter hoog en twintig meter breed. In het 
noorden van het park bevinden zich enkele grotschildering van Aboriginals.

Uw verblijf in Grampians Pioneer Cottages Halls Gap
Cottage

Tijdens uw verblijf bij Grampians Pioneer Cottages kan het zomaar gebeuren dat u 
kangoeroes bij uw cottage ziet grazen. De cottages liggen namelijk in Grampians 
National Park, aan de voet van de rotsformatie The Grampians, en in dit gebied is 
de kans groot dat u kangoeroes in het wild ziet. U kunt hier ook goed 
bergbeklimmen, wandelen en kajakken. Als u een dag wilt ontspannen, breng dan 
een bezoek aan Grampians Day Spa of aan Halls Gap Zoo. Of proef de wijnen van 
de Great Western Wineries, die teruggaan tot 1865.

De Mudbrick Cottage biedt met drie slaapkamers ruimte aan maximaal acht 
personen. De cottage is voorzien van een keuken, eethoek en woonkamer met 
open haard. Twee slaapkamers hebben een tweepersoonsbed en een slaapkamer 
heeft twee stapelbedden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van airconditioning.

 

donderdag 9 november 2017
vertrek zondag 12 november 2017

Accommodatie
3 nachten

11
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vrijdag 10 november 2017 Activiteit
2 personen 

12

Brambuk the National Park & Cultural Centre Halls Gap

Bunjil’s Creation Tour, Including lunch
Gedurende Bunjil's Creation Tour ontdekt u de spirituele plaats Gariwerd, vol 
droomverhalen van de Djab Wurring en Jardwadjali volkeren en heilige plekken. 
Brambuk bevindt zich in Halls Gap, in de natuurlijk oase van het Grampians National 
Park. Het park staat wereldwijd bekend om de weelderige natuur met watervallen en 
ruige rotsformaties. De tour biedt u de gelegenheid om deze natuurlijke omgeving met 
flora en fauna te leren kennen. Ook ontdekt u de Aboriginal cultuur van Australië 
doordat de afstammelingen nog steeds nauw betrokken zijn bij Gariwerd. De cultuur en 
de verhalen van het land blijven op die manier behouden. Tijdens Bunjil’s Creation 
Tour luistert u naar het lokale ‘dreamtime’ scheppingsverhaal, bekijkt u eeuwenoude 
rotsschilderingen en leert u over de spirituele betekenis van het gebied.

 

vrijdag 10 november 2017 Activiteit
2 personen 

12
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zondag 12 november 2017
vertrek dinsdag 14 november 2017

Accommodatie
2 nachten

13

Fleurieu Peninsula
Het landschap van Fleurieu Peninsula bestaat uit bergen, nationale parken, wijngaarden, 
lange zandstranden en ruige kliffen. De regio biedt een combinatie aan lekker eten, goede 
wijnen en avontuur midden in de natuur. Aangezien Fleurieu een schiereiland is, spelen 
wateractiviteiten een belangrijke rol. Zo kunt u in de regio vissen, surfen, duiken en 
snorkelen. Maar ook zeilen en zwemmen in de baaien. Fleurieu Peninsula ligt op 45 minuten 
ten zuiden van Adelaide.

Uw verblijf in Austiny Bed & Breakfast Victor Harbor
Lodge Room, Bed & Breakfast

Petra en Jeffrey zijn twee Nederlanders die in 2010 emigreerden naar Australië. Ze 
zijn blij dat zij van Victor Harbor hun thuis hebben mogen maken. Jarenlang 
hebben zij gereisd door Australië en met hun lokale tips willen zij u een 
onvergetelijke ervaring bieden in de regio Fleurieu Peninsula. Austiny Bed & 
Breakfast ligt aan de zuidkust van deze regio. De accommodatie ligt vlak bij het 
strand, restaurants en het centrum van Victor Harbor. Het is een perfecte 
uitvalbasis om te wandelen en te fietsen. 

Vanuit de bed & breakfast heeft u uitzicht op het platteland en de heuvels van 
Inman Valley. De bed & breakfast is omgeven door een grote tuin waar veel 
bijzondere vogels rondvliegen, zoals de kaketoe. De veranda in de tuin is de plek 
om te ontspannen na een actieve dag en met een beetje geluk ziet u dan een 
kangoeroe voorbij springen. De kamer waarin u verblijft heeft een 
tweepersoonsbed en een badkamer. U kunt tijdens uw verblijf gebruikmaken van 
airconditioning en wifi.

 

zondag 12 november 2017
vertrek dinsdag 14 november 2017

Accommodatie
2 nachten
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dinsdag 14 november 2017 Ferry
1 persoon

14

Sealink Kangaroo Island Ferry Kangaroo Island
Ferry to Kangaroo Island: Cape Jervis to Penneshaw - 09:00

Kangaroo Island is het op drie na grootste eiland voor de kust van Australië. SeaLink 
Kangaroo Island Ferry vaart tussen het eiland en het vaste land. De overtocht is zestien 
kilometer en duurt zo’n drie kwartier. Onderweg krijgt u informatie over Kangaroo 
Island en kunt u genieten van het uitzicht over het water. Aan boord is een café 
aanwezig en wifi is beschikbaar. 

 

dinsdag 14 november 2017 Ferry
1 persoon

14
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dinsdag 14 november 2017
vertrek vrijdag 17 november 2017

Accommodatie
3 nachten

15

Kangaroo Island
Kangaroo Island behoort tot de drie grootste eilanden van Australië. De natuur is een van de 
belangrijkste redenen om het eiland te bezoeken. Het eiland is ongerept en er wonen maar 
weinig mensen. Een van de hoogtepunten van het eiland zijn de bijzondere rotspartijen bij 
Kirkpatrick Point. Omdat het eiland zich 10.000 jaar geleden afsplitste van Australië, hebben 
inheemse dieren de kans gehad om zich te ontwikkelen. Op het eiland spot u dan ook veel 
bijzondere dieren, zoals koala’s, kangoeroes en vogelbekdieren. U kunt op Seal Bay een 
wandeling maken tussen de robben en in Kingscote of Penneshaw vindt u grote aantallen 
kleine, blauwe pinguïns.

Uw verblijf in Wanderers Rest American River
Lodge Room, Bed & Breakfast

Wanderers Rest ligt op Kangaroo Island, hoog op een heuvel met uitzicht op het 
vasteland. Vanaf de accommodatie kijkt u uit op Eastern Cove en Pelican Lagoon. 
De omgeving heeft een lange geschiedenis die u tijdens de wandeling ‘Scenic 
Walk’ ontdekt. De tocht begint in het noorden van het plaatsje en neemt u mee 
naar de ruïnes van een oude visfabriek die in 1890 werd opgericht. Ook ontdekt u 
in de omgeving het rijke dierenleven. 

Wanderers Rest is vernoemd naar de overgrootvader van de vorige eigenaar. Hij 
was eigenaar van een lokaal handelsschip dat The Wanderer werd genoemd. Het 
schip zonk in 1906 tijdens een storm bij Cape Hart en de naam is een eerbetoon 
aan het schip en zijn bemanning. Momenteel zijn Stephen en Kim Gutteridge de 
eigenaren van Wanderers Rest. De accommodatie biedt plek aan twintig personen. 
Het beschikt over een zwembad met uitzicht op zee en een restaurant waar 
gerechten worden geserveerd met verse en lokale producten. U verblijft in de 
Lodge Room. De kamer is voorzien van een tweepersoonsbed en een balkon. 
Daarnaast kunt u gebruikmaken van de airconditioning en wifi.

 

dinsdag 14 november 2017
vertrek vrijdag 17 november 2017

Accommodatie
3 nachten

15
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woensdag 15 november 2017 Activiteit
2 personen 

16

Kangaroo Island Marine Adventures Kingscote

Island Explorer Tour, Dolphin Swim Experience Tour
Kangaroo Island Marine Adventures organiseert excursies naar de dolfijnen en neemt u 
mee naar de kust van Kangaroo Island. Tijdens deze unieke tocht ervaart u het zeeleven 
met vele dieren langs de noordkust van Kangaroo Island. 

Nadat u op de boot bent gestapt, start de drie uur durende reis op zee. U ziet er 
zeehonden, zeearenden en bekijkt er oude fossielen. Als u geluk heeft, spot u zelfs 
pelsrobben en albatrossen. U krijgt de mogelijkheid om te zwemmen met wilde 
dolfijnen, zoals met de ‘bottlenose dolphin’, in ondiepe en beschermde wateren. 
Vervolgens kunt u ontspannen op een afgelegen strand onder het genot van een kop 
thee en huisgemaakte lekkernijen. De snorkels en wetsuits zijn bij de tocht inbegrepen. 
Voor deze tocht heeft u zwemkleding en een handdoek nodig.

 

woensdag 15 november 2017 Activiteit
2 personen 
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vrijdag 17 november 2017 Ferry
personen

17

Sealink Kangaroo Island Ferry Kangaroo Island
Ferry to Mainland: Penneshaw to Cape Jervis

Kangaroo Island is het op drie na grootste eiland voor de kust van Australië. SeaLink 
Kangaroo Island Ferry vaart tussen het eiland en het vaste land. De overtocht is zestien 
kilometer en duurt zo’n drie kwartier. Onderweg krijgt u informatie over Kangaroo 
Island en kunt u genieten van het uitzicht over het water. Aan boord is een café 
aanwezig en wifi is beschikbaar. 

 

vrijdag 17 november 2017 Ferry
personen

17
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vrijdag 17 november 2017
vertrek maandag 20 november 2017

Accommodatie
3 nachten

18

McLaren Vale South Australia
McLaren Vale is één van de bekende wijnregio’s van Australië. De regio is de thuisbasis voor 
duurzame wijnbouw, wijn van wereldklasse en culinaire ervaringen. De oorspronkelijke 
wijnbouw van South Australia is begonnen in McLaren Vale. 

Natuurliefhebbers zijn in McLaren Vale ook aan het juiste adres, omdat het aan de rand ligt 
van Onkaparinga River National Park. De regio heeft een Mediterraans klimaat en ligt op 
slechts veertig kilometer van de stad Adelaide, de hoofdstad van South Australia.

Uw verblijf in McLaren Eye McLaren Vale
Luxury Retreat, Bed & Breakfast

De McLaren Eye Luxury Retreat ligt vlak bij de wijnhuizen en restaurants van de 
wijnregio McLaren Vale. Het huis heeft twee slaapkamers met elk een 
tweepersoonsbed en een badkamer. Op uw eigen balkon kunt u genieten van het 
panoramische uitzicht op de omgeving en het schiereiland Fleurieu. U kunt uw 
eigen gerechten bereiden in de keuken en nuttigen in de eetkamer. Daarnaast is er 
een woonkamer aanwezig.

 

vrijdag 17 november 2017
vertrek maandag 20 november 2017

Accommodatie
3 nachten
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zaterdag 18 november 2017 Activiteit
2 personen 
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Wine Diva Tours McLaren Vale

McLaren Vale Full Day Wine Tour
Tijdens de tour met 3 Diva’s ontdekt u de lokale wijnen en de culinaire lekkernijen van 
de wijnregio McLaren Vale. Zo gaat u op bezoek bij wijnmakerijen en proeft u de wijnen 
direct vanuit het vat. Kaas, toastjes en een lunch met producten uit de regio maken de 
ervaring compleet. U gaat op pad met een gids die veel lokale kennis heeft en u in acht 
uur tijd meer leert over de wijnregio. Een chauffeur brengt u met zijn Mercedes Benz 
Viano auto langs de culinaire plekken.

 

zaterdag 18 november 2017 Activiteit
2 personen 
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maandag 20 november 2017
vertrek dinsdag 21 november 2017

Accommodatie
1 nacht
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Adelaide en omgeving
Liefhebbers van eten en drinken kunnen in Adelaide hun hart ophalen. In de stad zelf zijn 
diverse farmers markets en in de omgeving vindt u diverse goede wijngaarden. Adelaide is de 
vijfde stad van Australië. Er wonen meer dan een miljoen mensen, maar toch is het mogelijk 
om, met uitzondering van de spits, alle bezienswaardigheden binnen twintig minuten rijden 
te bezoeken. Vanaf de Adelaide Hills bij de plaats Mount Barker heeft u uitzicht over de hele 
stad. Hahndorf, op zo’n 26 kilometer van Adelaide, is ook zeker een bezoek waard. Dit dorp 
werd in 1839 gesticht door Duitse immigranten (lutheranen) en hier vindt u nog huizen en 
restaurants in Duitse stijl.

Uw verblijf in The Watson Adelaide
Deluxe Studio Suite

Vlak bij River Torrens, in de buitenwijk Walkerville ligt The Watson, een hotel met 
110 kamers. De accommodatie is vernoemd naar de bekende Australische 
Aboriginals kunstenaar Tommy Watson, ook wel bekend als Yannima Pirkarli. Zijn 
werk is speels, wordt gekenmerkt door opvallende en vrolijk gekleurde stippen en 
hangt verspreid door het hotel. Uw Studio Suite beschikt over een grote 
kitchenette, er is wifi en u kunt gebruikmaken van het zwembad.

 

maandag 20 november 2017
vertrek dinsdag 21 november 2017

Accommodatie
1 nacht

20

 3,5-weekse reis van Melbourne naar Adelaide - 23 dagen door Australië   16-11-2018



dinsdag 21 november 2017 Vlucht
2 personen
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Korean Air
Internationale vlucht terug naar huis in Economy Class

Met Korean Air vliegt u via Seoul naar uw bestemming. De bagagelimieten zijn afhankelijk van de klasse waarin u 
vliegt. Op uw ticket staat aangegeven hoeveel bagage u mee mag nemen. Ook vindt u meer informatie op de website 
van Korean Air: www.koreanair.com.

U moet uiterlijk 60 minuten voor vertrek van uw vlucht ingecheckt zijn. U kunt ook 48 tot 1 uur van tevoren online 
inchecken via koreanair.com. We raden aan om voor internationale vluchten 2,5 tot 3 uur voor vertrek op het 
vliegveld aanwezig te zijn.

Let op: genoemde vluchttijden zijn indicatief.

 

dinsdag 21 november 2017 Vlucht
2 personen
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Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 16 november 2018

Referentie TE0012019

Reisadviseur Kimberley, 06 - 100 91123
kimberley@travelessence.nl

Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 30 oktober 2017 tot 21 november 2017 en is 

gebaseerd op 2 personen.

Vluchten

• Korean Air
Internationale vlucht naar Melbourne in Economy Class

• Korean Air
Internationale vlucht terug naar huis in Economy Class

Huurauto

• Avis Airport Pick Up - No Excess -
Intermediate Car, Toyota Corolla or similar (ICAR)

Accommodaties

• The Olsen voor 3 nachten
Deluxe Studio Suite

• Aquabelle Apartments voor 3 nachten
Studio

• Otway Escapes - Otway Valley Views voor 2 nachten
Holiday House

• Drift House voor 2 nachten
Suite, Bed & Breakfast

• Grampians Pioneer Cottages voor 3 nachten
Cottage

• Austiny Bed & Breakfast voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• Wanderers Rest voor 3 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

• McLaren Eye voor 3 nachten
Luxury Retreat, Bed & Breakfast

Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 16 november 2018

Referentie TE0012019

Reisadviseur Kimberley, 06 - 100 91123
kimberley@travelessence.nl



• The Watson voor 1 nacht
Deluxe Studio Suite

Activiteiten

• Melbourne by Bike voor 2 personen
Four hour city tour

• Hidden Secret Tours Melbourne voor 2 personen
Progressive Degustation Walk

• Mornington Peninsula Wine Tour voor 2 personen
Including lunch

• Brambuk the National Park & Cultural Centre voor 2 personen
Bunjil’s Creation Tour, Including lunch

• Kangaroo Island Marine Adventures voor 2 personen
Island Explorer Tour, Dolphin Swim Experience Tour

• Wine Diva Tours voor 2 personen
McLaren Vale Full Day Wine Tour

Overig

• Korean Air
Airport tax & surcharges, Per person

• Searoad Ferries
Ferry from Sorrento to Queenscliff

• Sealink Kangaroo Island Ferry
Ferry to Kangaroo Island: Cape Jervis to Penneshaw

• Sealink Kangaroo Island Ferry
Ferry to Mainland: Penneshaw to Cape Jervis

Prijs pp
€ 5.475,01

 Prijs totaal
€ 10.950,01
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