
4-weekse reis van Sydney naar 
Brisbane

28 dagen door Australië

15-11-2018



Uw reis op de kaart
Australië
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vrijdag 16 februari 2018
vertrek dinsdag 20 februari 2018

Accommodatie
4 nachten

1

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 The Old Clare Hotel Sydney
Connell Room, Bed & Breakfast

The Old Clare Hotel ligt in het hart van Chippendale, een bruisende wijk in 
Sydney. De wijk staat bekend om de nog onontdekte bars en smalle steegjes. Meer 
gezelligheid vindt u om de hoek van het hotel, namelijk op Kensington Street. In 
deze straat vindt u goede eetmogelijkheden, boetieks en mooie gebouwen. Het 
hotel zelf biedt ook mogelijkheden voor een borrel en een diner. Op het dak van 
The Old Clare Hotel vindt u een zwembad. Daarnaast is er in het hotel een 
fitnessruimte en een spa. 

De kamers van het hotel hebben een gezellige en moderne sfeer met industriële en 
rustieke aspecten. Zo heeft de Connell Room een hoog plafond en een badkamer 
met glazen wanden. De badkamer is voorzien van een douche en een wastafel. 
Verder heeft de kamer een tweepersoonsbed en een apart toilet. Uiteraard kunt u 
tijdens uw verblijf gebruikmaken van wifi.

 

vrijdag 16 februari 2018
vertrek dinsdag 20 februari 2018

Accommodatie
4 nachten

1
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zaterdag 17 februari 2018 Activiteit
2 personen 

2

Bonza Bike Tours Sydney

Morning Sydney Classic Private Tour
Met de Bonza Bike Tour ontdekt u Sydney op een ontspannen en avontuurlijke manier. 
U fietst met een lokale gids langs de hoogtepunten van de havenstad. Zo fietst u 
bijvoorbeeld langs het Sydney Opera House, de Botanical Gardens en de Sydney 
Harbour Bridge. Uiteraard is de gids van de private tour flexibel en houdt rekening met 
uw voorkeuren. De fietsen, helm, tas voor uw camera en portemonnee, bagage kluisjes 
en regenponcho zijn bij de tour inbegrepen.

 

zaterdag 17 februari 2018 Activiteit
2 personen 

2
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maandag 19 februari 2018 Activiteit
2 personen 

3

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.

 

maandag 19 februari 2018 Activiteit
2 personen 

3
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dinsdag 20 februari 2018
terugbrengen dinsdag 13 maart 2018

Autohuur
21 dagen 

4

Verhuurder Europcar

Type Fullsize 2WD SUV (GFAR)

Aantal dagen 21

Verzekering SCDW

Eigen risico $385

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat

Europcar city pick-up with insurance

Uw huurauto staat voor u klaar bij een van de kantoren van Europcar in de stad. In de huurprijs zijn twee 
bestuurders en een onbeperkt aantal kilometers inbegrepen. Een bestuurder moet minimaal 25 jaar oud zijn.

Uw huurauto is verzekerd volgens de verzekeringsmodule 'Super Collision Damage Waiver' (SCDW). Dit betekent 
dat u een eigen risico heeft van $385. Daarnaast is de 'Unsealed Road Cover' bij de huurprijs inbegrepen. Daarmee 
bent u verzekerd op onverharde wegen die door de overheid worden onderhouden. Let op, er gelden enkele 
uitzonderingen. Voor meer informatie over de verschillende dekkingen verwijzen we u naar de Europcar 
voorwaarden.

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 plaatse afrekenen. Uw reisadviseur kan u informeren 
of er sprake is van een one-way fee op de door u gekozen route.

Op de website van Europcar Australia kunt u alle voorwaarden in het Engels vinden: http://www.europcar.com.au/
EBE/module/render/terms-and-conditions/general-rental-terms

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.

 

dinsdag 20 februari 2018
terugbrengen dinsdag 13 maart 2018

Autohuur
21 dagen 

4

Verhuurder Europcar

Type Fullsize 2WD SUV (GFAR)

Aantal dagen 21

Verzekering SCDW

Eigen risico $385

Kilometer beperking Onbeperkt

Versnelling Automaat
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dinsdag 20 februari 2018
vertrek vrijdag 23 februari 2018

Accommodatie
3 nachten

5

Blue Mountains
De Blue Mountains in de staat New South Wales zijn een favoriete bestemming bij 
wandelaars. Het is een indrukwekkend berggebied met hoge toppen, diepe canyons, 
ravijnen, watervallen en met spectaculaire vergezichten. Bovendien liggen de Blue 
Mountains betrekkelijk dichtbij Sydney. De lucht boven de Blue Mountains heeft een blauwe 
gloed dankzij de dichte eucalyptusbossen, in het nationale park zijn meer dan 92 
verschillende soorten eucalyptusbomen te vinden. Bij Echo Point vindt u een van de 
belangrijkste rotsformaties van het gebied: The Three Sisters. De Aboriginals geloven dat hier 
drie zusters versteend zijn: Meehni, Wimlah en Gunnedoo.

Uw verblijf in Old Leura Dairy Leura
Buttercup Barn

Old Leura Dairy biedt uitzicht op de Blue Mountains en ligt op negentig minuten 
rijden van Sydney, in het schilderachtige dorp Leura. Leura heeft diverse 
eetgelegenheden, boetiekjes en galeries. Deze accommodatie biedt zes charmante 
cottages, die volledig zijn opgeknapt en voorzien van moderne faciliteiten. Daarbij 
bleef de historische charme bewaard. U verblijft in Buttercup Barn Cottage. Deze 
ruime cottage biedt plaats aan maximaal drie personen. U beschikt over een 
comfortabele loungeruimte en een binnenplaats met barbecue. De badkamer is 
voorzien van een traditioneel bad op pootjes.

 

dinsdag 20 februari 2018
vertrek vrijdag 23 februari 2018

Accommodatie
3 nachten

5
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vrijdag 23 februari 2018
vertrek zondag 25 februari 2018

Accommodatie
2 nachten

6

Hunter Valley
Hunter Valley in New South Wales, is een bergachtige gebied waar u de mooiste meren en de 
Hunter River vindt. Hier kunt u terecht voor een mooie wandeling of een cruise over de rivier. 
Aan de monding van de rivier vindt u Newcastle, de grootste stad in de regio. Hunter Valley 
was de eerste wijnregio van Australië. De Australische wijnen horen tegenwoordig bij de 
beste wijnen van de wereld en er zijn ondertussen meer dan honderd verschillende 
wijnmakerijen in het gebied te vinden. Het gebied staat ook bekend om haar verse 
producten, het is echt een bestemming voor fijnproevers. Daarnaast kunt u in Hunter Valley 
goed golfen. Er zijn meerdere wedstrijdgolfbanen te vinden.

Uw verblijf in Rothbury Escape Rothbury
Lodge Room, Bed & Breakfast

Rothbury Escape wordt omgeven door tuinen, ligt in het hart van the Hunter 
Valley en bevindt zich op twee uur rijafstand van Sydney. Bij aankomst ontvangt u 
een heerlijke fles wijn. De acht kamers zijn voorzien van airconditioning. 
Daarnaast heeft uw grote ramen, waardoor u een prachtig uitzicht hebt op de 
uitgestrekte velden. U heeft een eigen patio, waar u kunt genieten van het 
omliggende platteland, de bergen en de wijngaarden. U kunt gebruikmaken van 
de comfortabele loungeruimte met open haard en van de barbecue. Als gast heeft 
u toegang tot de gezamenlijke keuken en de eetkamer.

 

vrijdag 23 februari 2018
vertrek zondag 25 februari 2018

Accommodatie
2 nachten
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zondag 25 februari 2018
vertrek dinsdag 27 februari 2018

Accommodatie
2 nachten

7

Port Macquarie
Port Macquarie staat bekend haar gouden stranden, regenwouden en rijke geschiedenis. De 
stad ligt in het westen van New South Wales en kijkt uit over de Stille Oceaan. U kunt langs de 
ongerepte kustlijn wandelen terwijl u geniet van het zicht over het water of nationale parken 
bezoeken om de flora en fauna te bewonderen. Of wat dacht u ervan om het bijzondere Koala 
Hospital te bezoeken? Ook dit kan in de regio Port Macquarie. Sporters en avonturiers zitten 
in Port Macquarie ook goed, want u kunt hier onder anderen parachutespringen, paragliden 
en waterskiën. Ook is het mogelijk om het landschap te ontdekken tijdens een rivieren cruise 
of rondvlucht. Met de verschillende proeverijen en boerenmarkten is Port Macquarie een 
plaats voor voedsel- en wijnliefhebbers. Regelmatig worden er lokale wijnsoorten en verse 
producten van de boerderij geïntroduceerd, waarbij u uiteraard mag proeven.  

Uw verblijf in Azura Bed & Breakfast Port Macquarie
Lodge Room, Bed & Breakfast

Vlak bij het surfstrand van Shelly Beach ligt Azura Beachouse Bed & Breakfast. Het 
huis wordt omgeven door subtropische bomen en planten en bevindt zich op vijf 
minuten loopafstand van Sea Acres Nature Reserve. U verblijft in één van de twee 
gastenkamers, de Umi of de Hikari. Elke kamer beschikt over airconditioning, wifi-
verbinding  en een balkon met uitzicht op de omliggende tuinen. U kunt 
gebruikmaken van het gedeelde terras, de loungeruimte en er is een barbecue. In 
de directe omgeving kunt u duiken, tennissen, golfen en lange wandelingen 
maken.

 

zondag 25 februari 2018
vertrek dinsdag 27 februari 2018

Accommodatie
2 nachten
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dinsdag 27 februari 2018
vertrek donderdag 1 maart 2018

Accommodatie
2 nachten

8

Armidale
Armidale is een klein cultureel dorpje dat omgeven is door mooie natuur, zoals watervallen 
en diepe kloven. Daarnaast is deze stad een van de hoogst gelegen steden van Australië. De 
stad Armidale en de steden Guyra, Uralla en Walcha delen een rijke historie en een omgeving 
met prachtige natuur. Wanneer u in Armidale verblijft kunt u vier verschillende nationale 
parken bezoeken, welke zich allemaal binnen een afstand van een uur rijden bevinden. Zo 
kunt u in Cathedral Rock National Park verschillende rotsformaties beklimmen en bekijkt u 
spectaculaire watervallen in het Guy Fawkes River National Park. Daarnaast kunt u in de 
omgeving wandelen, hiken, kanoën, vissen en mountainbiken. De regio staat verder bekend 
om de lokale wijnen die met hier met liefde worden gemaakt.

Uw verblijf in Glenhope Alpacas Bed & Breakfast Armidale
Conservatory Suite, Bed & Breakfast

Deze bed & breakfast is een alpaca boerderij, net buiten de plaats Armidale, en 
wordt omgeven door een landelijke landschap. Tijdens uw verblijf komt u meer 
over de alpaca’s te weten, kunt u zien hoe van de alpacawol fleece gemaakt wordt 
en mag u helpen met voeren. 

De accommodatie beschikt over twee suites. U verblijft in The Conservatory Suite 
en kijkt uit op de tuin en het weiland met alpaca’s. De kamer is voorzien van een 
tweepersoonsbed en een eigen badkamer. U beschikt over een eigen veranda, 
waar u ’s avonds de zon kunt zien ondergaan. Daarnaast is het mogelijk om 
gebruik te maken van wifi, de gasbarbecue, een gezamenlijke keuken en de serre.

 

dinsdag 27 februari 2018
vertrek donderdag 1 maart 2018

Accommodatie
2 nachten
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donderdag 1 maart 2018
vertrek zondag 4 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

9

Tenterfield
Het historische plaatsje Tenterfield ligt in een vallei bij de Great Dividing Range in New South 
Wales. Tenterfield wordt gezien als een van de belangrijkste historische gebieden van 
Australië. In 1889 gaf Sir Henry Parkes er een beroemde speech, die leidde tot de 'Federatie 
van alle Australische Staten' in 1901, waarna Tenterfield bekend is gaan staan als de 
'geboorteplaats van de Australische natie'. Veel van de historische gebouwen en 
monumenten zijn behouden en kunt u bezichtigen. Door de plaats loopt de New England 
Highway, welke tot 1950 de enige weg was die Brisbane en Sydney met elkaar verbond. 
Tenterfield wordt omgeven door inheemse bossen en ruig landschap. In de buurt vindt u 
verschillende nationale parken en de omgeving leent zich dan ook uitermate voor 
wandelingen. Daarnaast kent het gebied een aantal uitstekende wijnhuizen waar u terecht 
kunt voor het proeven van verschillende lokale wijnen.

Uw verblijf in Tenterfield Cottage Tenterfield
Cottage, Bed & Breakfast

Stap terug in de tijd en ervaar hoe het is om te verblijven in een historische 
cottage. Tenterfield Cottage ligt in Tenterfield, aan de Great Dividing Range. De 
accommodatie beschikt over drie slaapkamers, twee badkamers en een keuken. 
Daarnaast beschikt u over een grote veranda, een barbecue en airconditioning. 
Het huisje is geschikt voor maximaal zeven personen. U bevindt zich op korte 
afstand van lokale restaurants, markten en winkels. Daarnaast heeft u de 
mogelijkheid om in de nabije omgeving diverse antiekwinkels en galeries te 
bezoeken. De omgeving is geschikt voor mooie avondwandelingen. 

 

donderdag 1 maart 2018
vertrek zondag 4 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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zaterdag 3 maart 2018 Activiteit
2 personen 

10

Tenterfield Historic Tour Tenterfield

Day Tour
Het historische plaatsje Tenterfield ligt in een vallei bij de Great Dividing Range in New 
South Wales en wordt gezien als een van de belangrijkste historische gebieden van 
Australië. Het stadje is omgeven door bossen, ruige landschappen en indrukwekkende 
uitzichten. Ontdek de geschiedenis van de stad en de wonderen van de nationale parken 
gedurende de Tenterfield Historic Tours. De avond voor de tour zult u contact hebben 
met uw gids Kevin om het programma van de volgende dag te bespreken. Kevin is een 
gepassioneerde gids en weet u alles over de omgeving te vertellen. Zo kunt u aangeven 
waar u interesses liggen en Kevin past hier de tour op aan. U kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor een dag terug in de tijd, waarbij u alles leert over de geschiedenis van Tenterfield, 
maar u kunt ook meer te weten komen over de flora en fauna rondom dit Australische 
plaatsje. Wij raden u aan wandelschoenen te dragen tijdens de tour en vergeet vooral ook uw camera niet.

 

zaterdag 3 maart 2018 Activiteit
2 personen 
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zondag 4 maart 2018
vertrek dinsdag 6 maart 2018

Accommodatie
2 nachten

11

Tweed
De regio Tweed Valley staat bekend om zowel de landelijke dorpjes als de kustdorpjes. Zo 
vindt u net buiten de centra van Tweed Heads, Murwillumbah en Kingscliff dorpjes, waar de 
historische charme bewaard is gebleven. Tweed Valley is een regio waar u in de plaatselijke 
pub terecht kunt om contact te leggen met de inwoners, te praten met kunstenaars op een 
van de markten of een wandeling te maken door een van de vele boomgaarden. U kunt ook 
door het Springbrook National Park gaan wandelen naar de Natural Bridge Section, waar u 
Glowworms kunt bewonderen. Langs de kust vindt u verschillende rustige stranden. U kunt 
hier veilig zwemmen, een kajaktocht maken of een dagje vissen bij de rivier. Aan de kust zijn 
bovendien meerdere fietspaden aangelegd waar u mooie fietstochten kunt maken. 

Uw verblijf in Mavis's Cabins Uki
Log Cabin

In de omgeving van Mount Warning verblijft u in The Log Cabin van de 
accommodatie Mavis’s Cabins. The Log Cabin is een fijn verblijf voor twee 
personen en ligt aan de achterzijde van het hoofdgebouw. Tijdens uw verblijf kunt 
u gebruikmaken van de keuken, de eco-vriendelijke badkamer en de veranda. Op 
deze veranda kunt u gezellig een drankje drinken en genieten van het uitzicht op 
de omgeving. De slaapkamer en het woongedeelte vindt u in dezelfde ruimte. 
Mavis's Cabins heeft een eigen restaurant, waar u 's avonds goed kunt dineren. 

 

zondag 4 maart 2018
vertrek dinsdag 6 maart 2018

Accommodatie
2 nachten
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dinsdag 6 maart 2018
vertrek vrijdag 9 maart 2018

Accommodatie
3 nachten

12

Glasshouse Mountains
Zodra u in de richting van de Sunshine Coast reist, doemen al snel de elf heuvels van The 
Glasshouse Mountains op. De bergen ontstonden ongeveer 26 miljoen jaar geleden uit lava 
en ontdekkingsreiziger James Cook bedacht in 1770 de naam voor de heuvels, omdat de 
pieken hem deden denken aan de glasovens in Yorkshire. De bergen vallen onder de 
bescherming van het Glasshouse Mountains National Park en liggen ongeveer zeventig 
kilometer ten noorden van Brisbane. Dit gebied was in het verleden een ontmoetingsplaats 
van de Aboriginals voor ceremonies. Veel van deze ceremoniële plekken zijn behouden en 
kunt u bezoeken.
In en rondom de Glasshouse Mountains kunt u wandelingen van verschillende niveau’s 
maken en u kunt de bergen Tibrogargan en Ngungun beklimmen. Vlakbij vindt u ook de 
Australia Zoo, een dierentuin in Beerwah. Deze dierentuin behoort tot de populairste 
bestemmingen van Queensland en wordt momenteel gerund door Terri, de vrouw van de in 
2006 overleden wildlife expert Steve Irwin.

Uw verblijf in Glasshouse Mountains Ecolodge Glasshouse 
Mountains
The Church

De lodge ligt in het hart van Glasshouse Mountains, vlak bij Steve Irwin’s Australia 
Zoo. Hier wordt het landschap gekenmerkt door 25 miljoen jaar oude vulkanische 
pluggen. Er lopen diverse wandelroutes door Glasshouse Mountains National Park 
en in de omgeving leven veel vogelsoorten. U verblijft in The Church, een 125 jaar 
oude kerk die oorspronkelijk in Queensland stond. De kerk wordt gekenmerkt 
door de originele houten vloeren en muren. Zodra u binnenstapt, staat u in een 
grote woonruimte met een lounge hoek, bibliotheek en spelletjes tafel. U beschikt 
over een keuken met eethoek. Verder kijkt u uit op Mt Tibrogargan. Het is mogelijk 
om voor uw verblijf ontbijt bij te boeken, dit kunt u ter plekke betalen.

 

dinsdag 6 maart 2018
vertrek vrijdag 9 maart 2018

Accommodatie
3 nachten
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vrijdag 9 maart 2018
vertrek dinsdag 13 maart 2018

Accommodatie
4 nachten

13

Noosa
Deze regio aan de Sunshine Coast is sinds de jaren zestig een populaire plaats voor surfers. 
Aan de zuidkant van de Noosa River liggen verschillende dorpjes verspreid over een lengte 
van 7 kilometer. De meest levendige plaatsen in deze regio zijn Noosa Heads en Noosaville, 
met vele winkels en restaurants. In deze regio vindt u volop stranden, van het drukbezochte 
Noosa Main Beach en de populaire baaien bij Noosa National Park tot meer verlaten 
stranden bij Noosa North Shore.

Het achterland van Noosa bestaat uit prachtige meren, bossen en opvallende vulkanische 
rotsformaties. Op ongeveer 25 minuten rijden van Noosa Heads vindt u het Great Sandy 
National Park en de Noosa Everglades, waar u terecht voor mooie wandelingen, windsurfen 
en kajakken. Noosa is verder bij uitstek de plek om een dagtrip te maken naar Fraser Island. 
Het 120 kilometer lange eiland staat te boek als het grootste zandeiland ter wereld en staat 
vanwege de uitzonderlijke flora en fauna op de Werelderfgoedlijst.

Uw verblijf in Eumarella Shores Lake Weyba
Deluxe Cottage

De huisjes van Eumarella Shores grenzen aan de oevers van het ongerepte Lake 
Weyba. De accommodatie ligt op vijftien minuten rijafstand van Hastings Street 
en Noosa Main Beach. U verblijft in één van de twee cottages aan het water. De 
cottage is geschikt voor maximaal vier personen en is voorzien van een volledig 
uitgeruste keuken, moderne badkamer en comfortabele loungeruimte. U kunt 
gebruikmaken van wifi en wasserette. Er is een barbecue beschikbaar op uw eigen 
veranda. Ook kunt u met een kano de omgeving te water verkennen.

 

vrijdag 9 maart 2018
vertrek dinsdag 13 maart 2018

Accommodatie
4 nachten
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zaterdag 10 maart 2018 Activiteit
2 personen 

14

Fraser Island tour from Noosa Noosa Heads

One Day Tour
Ervaar de wildernis met de One Day Fraser Island Tour van Fraser Island Discovery. Al 
rijdend, wandelend en zwemmend krijgt u een goede indruk van het grootste eiland van 
de Australische oostkust en het grootste zandeiland ter wereld.

U wordt opgehaald door uw gids, steekt de Noosa River over en gaat vervolgens op weg 
naar Cooloola National Park. Bij Rainbow Beach is het tijd voor een kop thee. 
Vervolgens reist u langs de spectaculaire Seventy Five Mile Beach om de wildernis te 
verkennen en een wandeling te maken door het regenwoud. U heeft de mogelijkheid om 
een duik te nemen in het heldere water. Na de 'afternoon tea' keer u terug naar Noosa, 
waarbij u langs torenhoge bomen en over het mulle zand van het strand reist.

De tocht beleeft u in één van de speciaal gebouwde Warrior 4WD voertuigen. Deze bieden voldoende ruimte voor 
maximaal 21 personen en zorgen voor een aangename rit met airconditioning. Vergeet niet uw zwemkleding en 
handdoek mee te nemen.

 

zaterdag 10 maart 2018 Activiteit
2 personen 

14
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maandag 12 maart 2018 Activiteit
2 personen 

15

Kanu Kapers Kayak Tours Noosa Heads

Noosa Everglades Guided Full Day Tour - 08:00
De begeleide kajaktocht van Kanu Kapers Kayak Tours brengt u naar Noosa Everglades, 
waar u kunt ontspannen en de natuur kunt bewonderen. Noosa Everglades ligt aan de 
Sunshine Coast, dat bekend staat om de ruige natuur en de Australische wildlife. Door 
in de kajak te stappen met een gepassioneerde gids ontdekt u deze natuurlijke 
schoonheid. 

Voordat u gaat kajakken krijgt u veiligheidsinstructies. Mocht u geen kajak ervaring 
hebben, dan zal de gids u dat leren. Vervolgens kajakt u naar Lake Cootharaba en naar 
het nationale park Kinaba. U leert hier meer over de lokale flora en fauna. Bij Fig Tree 
Lake gaat u lekker lunchen en vervolgt u de tocht naar Upper Noosa River, ook wel de 
‘the river of mirrors’. De rivier staat bekend om de mooie reflecties van het landschap in het water. U heeft hier de 
gelegenheid om een frisse duik te nemen terwijl u omgeven bent door de unieke wildernis.

Wij raden u aan om schoenen en kleding te dragen die tegen water kunnen. Neem ook een droge set kleding en een 
handdoek mee. Het is verstandig om een hoed, zonnebril en zonnebrandcrème mee te nemen. Mocht u onderweg 
foto’s willen maken, zorg dan voor een waterdichte camera of een waterdichte tas.

 

maandag 12 maart 2018 Activiteit
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Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 15 november 2018

Referentie TE0012642

Reisadviseur Laurens, 06 - 1542 8759
laurens@travelessence.nl

Prijs en samenvatting
Uw reisarrangement loopt van 15 februari 2018 tot 14 maart 2018 en is 

gebaseerd op 2 personen.

Huurauto

• Europcar city pick-up with insurance
Full Size 2WD SUV, Toyota Kluger or similar (GFAR)

Accommodaties

• The Old Clare Hotel voor 4 nachten
Connell Room, Bed & Breakfast

• Old Leura Dairy voor 3 nachten
Buttercup Barn

• Rothbury Escape voor 2 nachten
Lodge Room, Bed & Breakfast

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

• Glenhope Bed & Breakfast voor 2 nachten
Conservatory Suite, Bed & Breakfast

• Tenterfield Cottage voor 3 nachten
Cottage, Bed & Breakfast

• Mavis's cabins voor 2 nachten
Log Cabin

• Glasshouse Mountains Ecolodge voor 3 nachten
The Church

• Eumarella Shores voor 4 nachten
Deluxe Cottage

Activiteiten

• Bonza Bike Tours voor 2 personen
Morning Sydney Classic Private Tour

Reiziger 1 - volwassene

Reiziger 2 - volwassene

Datum 15 november 2018

Referentie TE0012642

Reisadviseur Laurens, 06 - 1542 8759
laurens@travelessence.nl



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

• Tenterfield Historic Tour voor 2 personen
Day Tour

• Fraser Island tour from Noosa voor 2 personen
One Day Tour

• Kanu Kapers Kayak Tours voor 2 personen
Noosa Everglades Guided Full Day Tour

Prijs pp
€ 3.725,00

 Prijs totaal
€ 7.450,00
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