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DAG 1: 
28 SEP 2020 BRUSSEL - DUBAI 
 
Internationale vlucht  
BRUSSEL vertrek om 15u05 
Dubai aankomst    23u40    EMIRATES AIRLINES 
 
DAG 2 : 29 SEP 2020     DUBAI – MELBOURNE 
DINER 
 
Dubai vertrek 02u40 
Melbourne aankomst    21u50   EMIRATES 
AIRLINES 
 
Aankomst in het kosmopolitische Melbourne.  
Na het afhandelen van de douaneformaliteiten 
transfer naar uw hotel en tijd voor een heerlijke 
douche. We verblijven de komende 3 nachten 
in Melbourne.   
Hotel Travelodge Southbank  
 
 
 
 
 
DAG 3 : MELBOURNE STADSTOUR     
30 SEP 2020  ONTBIJT EN LUNCH 
 
In de voormiddag gaat u op ontdekking in  het levendige Melbourne, u ziet architecturale pareltjes 
zoals het stadhuis, St Paul's Cathedral,  het Princess Theatre en Regent Theatre en Federation Square, 
het opvallende culturele middelpunt van de stad. U bezoekt tevens de pittoreske Fitzroy Gardens,  de 
drukke Victoria Market en Southbank,  het wervelende centrum voor winkelen, eten en kunst.  We 
eindigen de stadstour met een lunch.   
Vervolgens wandelt u terug naar uw hotel en vrij avondmaal 
 

Overnachting in Melbourne in Hotel Travelodge Southbank  
 
  



 

 
DAG 4 : MELBOURNE: PHILIP ISLAND 
 1 OKT 2020     HALFPENSION 
 
Vertrek naar Phillip Island met zijn kangoeroes en koala's, maar de  grote attractie  zijn de 
dwergpinguïns die bij zonsondergang naar huis waggelen op Summerland Beach.  Bewonder de ruige 
kustlijn terwijl u over de Nobbies strandpromenade wandelt. Diner in een lokaal restaurant voor u 
terug naar Melbourne vertrekt. 

 
Overnachting in Melbourne in Hotel Travelodge Southbank  
 
 
 
DAG 5 : GREAT OCEAN ROAD - WARRNAMBOOL 
2 OKT 2020         HALFPENSION 
 
U reist vandaag langs de mooiste kustweg ter 
wereld: de Great Ocean Road. U bezoekt 
de  Twelve Apostles rotsformaties en Loch Ard 
Gorge in het Port Campbell National Park. Deze 
regio staat tevens bekend als de  Shipwreck 
Coast met ontelbare scheepswrakken langs de 
kustlijn.   
's Avonds diner in uw hotel. 
 
Overnachting in Warrnambool in hotel Lady bay 
resort  
 
DAG 6 : GREAT OCEAN ROAD- MELBOURNE 
3 OKT 2020     ONTBIJT EN LUNCH 
 
U bezoekt het Tower Hill Wildlife Reserve waar 
u met een beetje geluk koala's en kangoeroes 
kan spotten. Lunch  onderweg in Apollo Bay. 
Geniet op de terugweg naar Melbourne van 
prachtige uitzichten, mooie kustdorpen en 
ongerepte surfstranden langs de kustlijn. Vrij 
avondmaal. 
 
 
Overnachting in Melbourne  in hotel Travelodge 
southbank  



 

 
DAG 7 : ALICE SPRINGS 
4 OKT 2020            HALFPENSION 
 
Transfer naar de luchthaven voor de 
binnenlandse vlucht naar Alice Springs.  
 
MELBOURNE   09u25 
ALICE SPRINGS                11u50   
 
Welcome in the Outback. Vandaag ontdekt u 
deze typische outbackstad met zijn 28.000 
inwoners.  
U bezoekt het Oud Telegraaf station, Royal 
Flying Doctor Service (gekend van de 
televisieserie) en het verrassende School of the 
Air, waar u meer te weten komt over onderwijs 
in de outback.  
Diner in uw hotel. 
 
 
Overnachting in Alice Springs in hotel Aurora   
 
 
DAG 8 : WATARRKA NATIONAL PARK 
5 OKT 2020   HALFPENSION 
 
Vroeg uit de veren en rit door het rode 
binnenland naar Kings Canyon gelegen in het 
Watarrka National Park. U maakt een 
wandeltocht onder begeleiding langs de flanken 
van de indrukwekkende canyon, u ontdekt er 
o.a. de Lost City en Garden of Eden. Voor deze 
wandeling moet er wat geklommen worden. 
Voor diegenen met een mindere conditie is er 
een gemakkelijke wandeling door de canyon. Na 
de wandeling kan u nagenieten en uitrusten in 
uw hotel, 's avonds is er tevens een diner 
voorzien. 
 
 
Overnachting in Kings Canyon resort 
  



 

 
DAG 9 : AYERS ROCK 
6 OKT 2020    HALFPENSION 
 
Na het ontbijt maakt u nog een makkelijke wandeling door de canyon. Nadien gaat het richting de 
mythische Ayers Rock of Uluru zoals de Aborignals het benoemen. De busrit maakt duidelijk waarom 
deze regio het “Red Centre” genoemd wordt. Na check-in in uw hotel vertrek voor een 

zonsondergang tour. U zal verbaasd staan van de vele kleurschakeringen van Uluru terwijl u geniet 
van een glas schuimwijn.  Diner in het hotel. 
 
Overnachting bij Ayers Rock in outback pioneer hotel & lodge 
 
DAG 10 : AYERS ROCK 
7 OKT 2020     HALFPENSION 
 

Voor dag en dauw uit de veren om een 
spectaculaire zonsopkomst mee te maken. 
Nadien volgt een ontbijtbuffet in Ininti Cafe om 
voldoende energie op te doen om Ayers Rock 
verder te verkennen. U maakt een tour rond de 
rots waar u rotstekeningen ziet en heel wat meer 
te weten komt over de Aboriginal cultuur.  

In de namiddag is het tijd om de spectaculaire 
Olgas/Kata Tjuta te verkennen, 36 verspreide 
roodbruine koepels, die miljoenen jaren door 
erosie zijn ontstaan.  U maakt er een makkelijke 
wandeling naar de Walpa Gorge. 's Avonds gaat u 
met de ganse groep naar Pioneer Barbecue waar 
u zelf uw vlees mag roosteren in typische 
Outbackstijl. 
 
Overnachting bij Ayers Rock in outback pioneer hotel & lodge 
  



 

 
 
DAG 11 : CAIRNS 
8 OKT 2020    HALFPENSION 
 
Vrije ochtend zodat u heerlijk kan relaxen aan 
het zwembad of deelnemen aan de verschillende 
gratis activiteiten in het hotel. Vandaag verlaat u 
de outback. Transfer naar de luchthaven voor de 
binnenlandse vlucht naar het tropische Cairns .  
 
 
 
 
Ayers rock 15u25  
Cairns    18u25   
          

Transfer naar uw hotel gelegen aan de  levendige promenade met tal van winkels en restaurants. 
Diner in het hotel. 
 
Overnachting in Cairns in het Pacific hotel  
 
DAG 12 : CAIRNS - KURANDA 
9 OKT 2020     ONTBIJT EN LUNCH 
 
Dagexcursie waarbij u de trein door het 
regenwoud naar Kuranda neemt, één van de 
meest spectaculaire treinritten ter wereld door 
het Barron Gorge National Park.  Lunch  in 
Kuranda Village.  
U keert terug via de kabelbaan waarbij u boven 
het regenwoud glijdt met een spectaculair 
uitzicht. Onderweg stopt u bij 2 tussenstations 
waar u een korte wandeling kan maken naar 
één van de uitkijkpunten en heel wat meer te 
weten komt over de vegetatie.  
Transfer terug naar uw hotel en vrij avondmaal. 
 
 
Overnachting in Cairns in het Pacific hotel 
  



 

 
 
DAG 13 : CAIRNS  - GREAT BARRIER REEF. 
10 OKT 2020   ONTBIJT EN LUNCH 
 

 
 
In de vroege ochtend vertrekt u voor één van de hoogtepunten van deze reis: het Great Barrier Reef. 
Na een boottocht van ca. 1 uur wordt er voor anker gegaan voor het beschermde eiland Michaelmas 
Cay voor een ganse dag snorkelen of duiken (betalend). Er is ook een semi-duikboot aanwezig om het 
onderwaterleven te observeren. Tijdens de middag is er een uitgebreid lunchbuffet. ’s Avonds 
terugkeer naar Cairns en vrij avondmaal. 
 
Overnachting in Cairns in het Pacific hotel 
 
DAG 14 : CAIRNS DAINTREE RAINFOREST 
11 OKT 2020  ONTBIJT EN LUNCH 
 
 
Dagexcursie met riviercruise waar u krokodillen en 
slangen kan spotten, een wandeling in het 
regenwoud maakt en de prachtige Mossman Gorge 
ontdekt, over de bekende Marrdja Boardwalk 
wandelt. Lunch onderweg in het Daintree Tea 
House waar u geniet van lokale specialiteiten. 
 
Overnachting in Cairns in het Pacific hotel 
 
 
 
 
DAG 15 : SYDNEY 
12 OKT 2020   HALFPENSION 
Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Sydney.   
Cairns    13u40    
Sydney  16u35   
 
Bij aankomst transfer naar uw hotel. We verblijven de komende 4 nachten in een centraal 
gelegen hotel, ideaal om  het bruisende Sydney en omgeving te verkennen. 's Avonds staat er een 
diner in Cockle Bay Wharf op het programma, op wandelafstand van het hotel. 
Overnachting in Sydney on Rendezvous hotel sydney central 



 

 
DAG 16 : SYDNEY  
13 OKT 2020  ONTBIJT EN LUNCH 
 
Na het ontbijt vertrekt u op ontdekking en zal u alle highlights van Sydney zien. U wordt 
ondergedompeld in de geschiedenis van deze prachtige havenstad langs  het historische deel van de 
Rocks en Circular Quay. U bewondert het prachtige operagebouw met uitzicht op de Harbour Bridge. 
Verder gaat de rit langs Chinatown, Darling Harbour en neemt u een kijkje waar het nachtleven zich 
afspeelt : Kings Cross. U reist verder langs Watson Bay en stopt aan “The Gap” voor een prachtig zicht 
op de oceaan,  voor u aankomt op het bekende Bondi-strand, waar lunch voorzien is en u heel wat 
meer te weten komt over de redders op dit werelds bekende strand. U keert terug naar de stad via 
de exclusieve wijken van Double Bay en Rose Bay. Vrije namiddag en avond om te shoppen en te 
flaneren langs het water. 

 
 
Overnachting in Sydney in Rendezvous hotel sydney central 
 
DAG 17 : SYDNEY 
14 OKT 2020     ONTBIJT EN LUNCH 
 
Vandaag ontdekt u Sydney Opera House, een 
pareltje op vlak van architectuur. Opgelet, er zijn 
ongeveer 200 trappen te nemen op deze tour. 
Via een lunch cruise ontdekt u Sydney op een 
andere manier. In de namiddag kunnen de 
durvers onder u zich wagen aan de beklimming 
van de Harbour Bridge (optioneel), indien u het 
rustiger aan wil doen kan u o.a. de prachtige 
Botanische tuinen te bezoeken alvorens u terug 
naar uw hotel wandelt. 
 
 
Overnachting in Sydney in Rendezvous hotel sydney central 
  



 

 
DAG 18 : SYDNEY – BLUE MOUTAINS 
15 OKT 2020   ONTBIJT EN LUNCH 
 
 

 
 
Dagexcursie met lunch naar de Blue Mountains (Unesco Werelderfgoed) en Featherdale Wildlife Park 
met zijn vele koala’s, kangoeroes en krokodillen. U zal vast en zeker onder de indruk zijn van de 
prachtige blauwe gloed van de Blue Mountains. Dit gebied beslaat één miljoen hectare met hoge 
wouden, zandsteenkliffen, ravijnen, watervallen en bushland. Aankomst in Sydney in de late 
namiddag.  
 
Overnachting in Sydney in Rendezvous hotel Sydney central 
 
 
DAG 19 : SYDNEY – BRUSSEL 
16 OKT 2020  ONTBIJT 
Na het ontbijt , check out. Afhankelijk van het definitieve vluchtschema voorzien we nog een excursie 
vandaag : fietsen, boottocht naar Manly,.. 
 
transfer naar de luchthaven voor de internationale vlucht naar Brussel.  
 
Sydney                  21u45   met EMIRATES AIRLINES 
 
DAG 20: AANKOMST 
17 OKT 2020 
 
Dubai aankomst 05u15 
Dubai vertrek    08u20 
Brussel aankomst    13u25   met  EMIRATES AIRLINES 
 
  



 

 

 
  



 

richtprijs per persoon:   7 350 euro 
Single supplement :   1 400 euro 
 
 
Inbegrepen: 
 

 Verblijf op basis van 2 personen in 3*-4* hotels 

 regime volgens het programma ( Halfpension) 

 Alle excursies, inkomgelden en transfers volgens het programma in een comfortabele bus 
met airco  

 Nederlandstalige/Engelstalige gids bij aankomst op de luchthaven en tijdens vermelde 
excursies 

 Kruierdiensten 

 Internationale vluchten met 5* luchtvaartmaatschappij Emirates  

 binnenlandse vluchten 

 luchthaventaksen 

 Onze eigen TMT begeleider Karel Baillieux 

 Calamiteitenverzekering 

 visum Australië 
 

 
Niet inbegrepen: 
 

 niet vermelde maaltijden en dranken 

 fooien  

 annulatie-en bijstandsverzekering 
 
opmerkingen 

 visum is verplicht 

 internationaal reispaspoort is verplicht 
 
groepgrootte: 
minimum 15 personen 
 
Bovenstaande prijs voor vluchten en het landarrangement kunnen we niet garanderen en is ook ter 
indicatie een richtprijs. Het is nog te vroeg voor de vluchten (deze kunnen pas 11 maanden voor 
vliegdatum).  Vluchtschema en richtprijs op basis van dit jaar. Alles blijft onder voorbehoud van 
beschikbaarheid en wijzigingen en wisselkoers. 


