
Beknopte	  reisbeschrijving	  
	  
	  

	  

Dag	  1-4:	  Zuidkust	  New	  South	  
Wales	  
Vanuit	  Sydney	  vertrekt	  u	  in	  zuidelijke	  
richting	  naar	  uw	  eerste	  overnachtingsplaats	  
Huskisson	  aan	  Jervis	  Bay.	  Het	  gebied	  is	  
nationaal	  park	  en	  herbergt	  diverse	  idyllische	  
stranden.	  Zorg	  er	  voor	  dat	  u	  hier	  voldoende	  
tijd	  heeft	  om	  de	  prachtige	  omgeving	  te	  
verkennen.	  
	  
De	  zuidkust	  van	  Sydney	  is	  nog	  ongerept	  en	  
rustig	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  noordkust,	  die	  
meer	  ontwikkeld	  is.	  Zo	  doet	  u	  hier	  meestal	  
rustige	  en	  slaperige	  stadjes	  aan.	  Het	  gebied	  
is	  ook	  rijk	  aan	  geschiedenis,	  zo	  waant	  u	  zich	  
terug	  in	  de	  tijd	  wanneer	  u	  in	  het	  dorpje	  Tilba	  
Tilba	  arriveert	  met	  zijn	  historische	  huisjes	  
en	  ouderwetse	  winkeltjes.	  

Dag	  5-7:	  Walhalla,	  Lakes	  Entrance	  &	  Melbourne	  
Na	  het	  dorpje	  Metung	  rijdt	  u	  landinwaarts	  naar	  het	  dorpje	  Walhalla.	  Dit	  dorpje	  vindt	  zijn	  oorsprong	  in	  de	  vondst	  van	  
goud	  rond	  1860	  en	  tot	  1910	  was	  het	  een	  welvarend	  dorp	  met	  ca.	  3.000	  inwoners.	  Tegenwoordig	  heeft	  het	  dorpje	  nog	  
slechts	  20	  inwoners	  en	  biedt	  het	  de	  bezoekers	  een	  blik	  in	  het	  verleden.	  
	  
Melbourne,	  de	  hoofdstad	  van	  Victoria	  en	  2e	  stad	  van	  Australië,	  is	  een	  levendige	  stad	  die	  de	  bezoeker	  veel	  te	  bieden	  
heeft.	  Zo	  vindt	  u	  hier	  vele	  musea,	  winkels,	  uitgaansgelegenheden	  en	  uistekende	  restaurants.	  Melbourne	  is	  de	  culturele	  
en	  culinaire	  hoofdstad,	  maar	  ook	  de	  stad	  van	  vele	  sportevenementen	  zoals	  de	  Open	  Australische	  
Tenniskampioenschappen,	  de	  Grand	  Prix,	  en	  de	  Melbourne	  Cup	  etc.	  
	  
Dag	  8-10:	  Great	  Ocean	  Road	  
Vanuit	  Melbourne	  rijdt	  u	  naar	  Geelong,	  het	  begin	  van	  de	  meest	  schilderachtige	  kustroute	  van	  Australië;	  de	  Great	  
Ocean	  Road.	  Deze	  bijna	  300	  kilometer	  lange	  kustroute	  neemt	  u	  mee	  door	  schilderachtige	  dorpjes	  als	  Port	  Fairy	  en	  
biedt	  u	  schitterende	  uitzichtpunten,	  zoals	  bij	  The	  Twelve	  Apostles.	  
	  
Dag	  11-14:	  The	  Grampians	  &	  wijngebieden	  
Bij	  Port	  Fairy	  verlaat	  u	  de	  kust	  en	  rijdt	  u	  landinwaarts	  naar	  Grampians	  National	  Park,	  een	  populaire	  
vakantiebestemming	  in	  Victoria.	  Het	  park	  met	  een	  oppervlakte	  van	  1.700	  km2	  is	  geliefd	  bij	  wandelaars.	  Vanuit	  het	  
grootste	  plaatsje	  Halls	  Gap	  zijn	  er	  diverse	  wandelroutes	  en	  routes	  die	  u	  met	  de	  auto	  kunt	  rijden	  naar	  uitzichtpunten.	  
Tijdens	  uw	  verblijf	  ziet	  u	  ongetwijfeld	  kangoeroes	  in	  het	  wild.	  
	  
Vanuit	  de	  Grampians	  gaat	  de	  reis	  verder	  naar	  de	  staat	  South	  Australia.	  U	  overnacht,	  afhankelijk	  van	  de	  gekozen	  
accommodatie,	  in	  het	  wijngebied	  Coonawarra	  of	  in	  het	  plaatsje	  Naracoorte,	  bekend	  vanwege	  de	  Naracoorte	  Caves.	  
Hiervandaan	  rijdt	  u	  naar	  de	  eindbestemming	  Adelaide,	  de	  hoofdstad	  van	  South	  Australia.	  


