
Beknopte	  reisbeschrijving	  
	  

	  
	  

Dag	  1-6:	  Outback	  New	  South	  
Wales	  
De	  eerste	  stop	  van	  uw	  rondreis	  zijn	  de	  
Blue	  Mountains.	  Er	  is	  hier	  voldoende	  te	  
beleven	  en	  te	  ontdekken	  dus	  raden	  wij	  u	  
aan	  om	  vroeg	  vanuit	  Sydney	  te	  
vertrekken.	  
	  
U	  reist	  verder	  landinwaarts	  via	  Mudgee	  en	  
Dubbo	  en	  arriveert	  in	  Coonabarabran	  
alwaar	  u	  de	  inmiddels	  tot	  rust	  gekomen	  
vulkaankrater	  met	  zijn	  vele	  diersoorten	  
kunt	  bezoeken.	  
	  
Bij	  Mooree	  raden	  u	  wij	  aan	  om	  een	  bezoek	  
te	  brengen	  aan	  de	  Artesian	  Spa.	  Deze	  
natuurlijke	  warmwaterbron	  heeft	  een	  
constante	  watertemperatuur	  van	  41	  
graden	  en	  is	  befaamd	  om	  zijn	  
therapeutische	  werking.	  
	  

Dag	  7-16:	  Lamington	  &	  Outback	  Queensland	  
U	  arriveert	  in	  Queensland	  en	  reist	  via	  het	  plaatsje	  Warwick	  naar	  het	  Lamington	  National	  Park.	  Tijdens	  uw	  2-‐daags	  
verblijf	  in	  O’Reilly’s	  kunt	  u	  een	  aantal	  wandelingen	  in	  dit	  natuurgebied	  maken.	  In	  het	  gematigd	  regenwoud	  vindt	  u	  de	  
vele	  watervallen	  en	  kleurrijke	  vogels.	  
	  
De	  route	  verlegt	  zich	  weer	  richting	  de	  binnenlanden.	  U	  bezoekt	  typisch	  Australische	  Outback	  plaatsjes	  als	  Roma,	  
Emerald	  en	  uiteindelijk	  Longreach.	  Om	  bij	  te	  komen	  van	  alle	  kilometers	  die	  u	  heeft	  afgelegd	  verblijft	  u	  2	  nachten	  in	  
Longreach	  en	  heeft	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  QANTAS	  Founders	  Outback	  Museum	  en	  de	  Stockmans	  Hall	  of	  Fame	  te	  
bezoeken.	  
	  
Via	  Winton	  arriveert	  u	  in	  het	  plaatsje	  Cloncurry.	  Dit	  plaatsje	  geniet	  bekendheid	  omdat	  hier	  in	  1928	  door	  John	  Flynn	  de	  
welbekende	  Royal	  Flying	  Doctor	  Service	  werd	  opgericht.	  
	  
Een	  klein	  museum	  herinnert	  aan	  die	  eerste	  Royal	  Flying	  Doctor	  vlucht	  in	  1928.	  U	  rijdt	  door	  het	  plaatsje	  Normanton	  en	  
passeert	  het	  meest	  noordoostelijke	  punt	  dat	  de	  bekende	  Australische	  ontdekkingsreizigers	  Burke	  en	  Willis	  ooit	  in	  1861	  
bereikt	  hebben.	  
	  
Dag	  17-‐19:	  Undara	  Lavatubes	  
Zo’n	  190.000	  jaar	  geleden	  veroorzaakten	  de	  lavastromen	  na	  een	  vulkaanuitbarsting	  bij	  Undara	  een	  gigantisch	  ondergronds	  
gangenstelsel.	  
	  
Tegenwoordig	  kunt	  u	  het	  gangenstelsel	  bezoeken	  en	  een	  indruk	  krijgen	  van	  welke	  enorme	  krachten	  dit	  natuurgeweld	  
opwekt.	  
	  
U	  reist	  terug	  naar	  de	  kust	  en	  arriveert	  in	  Cairns.	  Wij	  raden	  u	  aan	  een	  aantal	  nachten	  in	  Cairns	  of	  het	  nabijgelegen	  Palm	  Cove	  
of	  Port	  Douglas	  te	  verblijven.	  
	  
Hiervandaan	  kunt	  u	  het	  Great	  Barrier	  Reef	  bezoeken	  of	  het	  regenwoud	  bezichtigen.	  

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

