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Dag	  1-2:	  Sydney	  &	  wijngebieden	  
U	  begint	  uw	  autorondreis	  in	  Sydney.	  Wij	  
raden	  u	  aan	  een	  aantal	  dagen	  voor	  de	  start	  
van	  deze	  autorondreis	  in	  Sydney	  aan	  te	  
komen.	  
	  
De	  autorondreis	  begint	  met	  een	  bezoek	  
aan	  het	  oudste	  wijngebied	  van	  Australië.	  
Hoewel	  de	  meeste	  wijnen	  tegenwoordig	  
uit	  de	  Barossa	  Valley	  bij	  Adelaide	  komen,	  
staat	  de	  Hunter	  Valley	  bekend	  om	  zijn	  
kwaliteitswijnen.	  
	  
Dag	  3-5:	  kust	  New	  South	  Wales	  
en	  Byron	  Bay	  
Via	  de	  prachtige	  stranden	  en	  gezellige	  
plaatsjes	  langs	  de	  kust	  van	  noord	  New	  
South	  Wales	  arriveert	  u	  in	  Byron	  Bay.	  Dit	  
voormalige	  hippie	  stadje	  is	  inmiddels	  
uitgegroeid	  tot	  een	  van	  de	  meest	  gewilde	  
vestigingsplaatsjes	  van	  Australië	  en	  
hoewel	  de	  grondprijzen	  hier	  de	  laatste	  
jaren	  behoorlijk	  gestegen	  zijn	  ademt	  het	  
stadje	  nog	  steeds	  een	  beetje	  de	  mentaliteit	  
van	  de	  jaren	  zestig	  en	  zeventig	  uit.	  

	  
Dag	  6-7:	  Lamington	  NP	  &	  Brisbane	  
Na	  het	  passeren	  van	  de	  grens	  tussen	  New	  South	  Wales	  en	  Queensland	  verblijft	  u	  2	  nachten	  in	  het	  Lamington	  National	  
Park.	  Tijdens	  uw	  verblijf	  in	  O’Reilly’s	  kunt	  u	  een	  aantal	  wandelingen	  in	  dit	  natuurgebied	  maken.	  Het	  park	  staat	  bekend	  
vanwege	  het	  gematigd	  regenwoud,	  de	  vele	  kleurrijke	  vogels	  en	  de	  watervallen.	  
	  
De	  volgende	  stop	  is	  Brisbane.	  De	  hoofdstad	  van	  de	  staat	  Queensland	  heeft	  een	  aangenaam	  klimaat.	  U	  kunt	  hier	  een	  
dagje	  ontspannen	  winkelen	  voordat	  u	  uw	  reis	  vervolgt.	  
	  
Dag	  8-11:	  Noosa	  &	  Fraser	  Island	  
Noosa	  is	  op	  dit	  moment	  de	  meest	  luxueuze	  badplaats	  van	  Australië.	  Buiten	  het	  prachtige	  strand	  en	  de	  vele	  restaurants	  
beschikt	  Noosa	  ook	  over	  een	  klein	  nationaal	  park	  waar	  regelmatig	  in	  het	  wild	  levende	  Koala’s	  gespot	  worden.	  
	  
Voor	  de	  kust	  van	  Queensland	  ligt	  het	  grootste	  zandeiland	  ter	  wereld;	  Fraser	  Island.	  Het	  gehele	  eiland	  is	  uitgeroepen	  
tot	  wereldnatuur	  erfgoed.	  Het	  eiland	  is	  alleen	  per	  4WD	  te	  bereizen	  en	  u	  kunt	  vanuit	  uw	  accommodatie	  een	  aantal	  
tourtjes	  over	  het	  eiland	  boeken.	  Een	  andere	  optie	  is	  om	  zelf	  het	  stuur	  ter	  hand	  te	  nemen	  en	  per	  4WD	  over	  de	  vele	  
zandweggetjes	  de	  unieke	  natuur	  van	  Fraser	  Island	  te	  verkennen.	  
	  
Dag	  12-15:	  Eungella	  NP	  &	  Airlie	  Beach	  
Na	  een	  overnachting	  in	  Rockhampton	  bezoekt	  u	  het	  Eungella	  National	  Park.	  Hier	  heeft	  u	  de	  mogelijkheid	  het	  unieke	  
vogelbekdier	  in	  zijn	  natuurlijke	  omgeving	  aan	  te	  treffen.	  Helaas	  zijn	  deze	  diertjes	  alleen	  in	  de	  vroege	  ochtend	  en	  tegen	  
de	  schemering	  actief	  te	  bewonderen	  en	  dient	  u	  er	  waarschijnlijk	  een	  vroege	  ochtend	  voor	  over	  te	  moeten	  hebben	  om	  
deze	  dieren	  te	  zien.	  U	  keert	  weer	  terug	  naar	  de	  kust	  van	  Queensland	  en	  verblijft	  in	  het	  plaatsje	  Airlie	  Beach.	  	  
	  
Airlie	  Beach	  is	  een	  gezellige	  badplaats	  met	  vele	  restaurantjes	  en	  bars.	  Daarnaast	  is	  Airlie	  Beach	  de	  uitvalsbasis	  voor	  
een	  bezoek	  aan	  de	  Whitsunday	  eilanden.	  U	  kunt	  de	  eilanden	  bezoeken	  met	  een	  van	  de	  meerdaagse	  zeiltochten	  die	  hier	  
georganiseerd	  worden.	  Een	  bezoek	  aan	  Whitehaven	  Beach	  is	  voor	  iedere	  bezoeker	  een	  must.	  
	  
Dag	  16-19:	  Townsville,	  Mission	  Beach	  &	  Cairns	  
Townsville	  is	  een	  gezellige	  plaats	  met	  veel	  restaurantjes,	  een	  mooie	  boulevard	  en	  tevens	  de	  plaats	  van	  waaruit	  u	  
Magnetic	  Island	  kunt	  gaan	  bezoeken.	  
	  
Via	  het	  plaatsje	  Mission	  Beach	  arriveert	  u	  in	  Cairns,	  de	  eindbestemming	  van	  uw	  autorondreis.	  Hier	  levert	  u	  uw	  
huurauto	  in.	  Wij	  raden	  u	  aan	  een	  aantal	  nachten	  in	  Cairns	  of	  het	  nabijgelegen	  Palm	  Cove	  of	  Port	  Douglas	  te	  verblijven.	  

http://www.qasholidays.nl/info/1/90/accommodatie-in-en-rond-mission-beach-en-cairns.html
http://www.qasholidays.nl/info/1/91/accommodatie-in-en-rond-palm-cove-en-port-douglas.html

