
Beknopte	  reisbeschrijving	  
	  
	  

	  

Dag	  1-3:	  The	  Pinnacles	  &	  
Kalbarri	  
Deze	  autorondreis	  begint	  in	  de	  
hoofdstad	  van	  Western	  Australia;	  
Perth.	  Voor	  hotels	  en	  enkele	  
suggesties	  wat	  u	  zoal	  rond	  Perth	  kunt	  
doen	  verwijzen	  wij	  u	  Accommodaties	  
Perth	  en	  Excursies	  rond	  Perth.	  U	  
vertrekt	  in	  noordelijke	  richting	  vanuit	  
Perth.	  Onderweg	  kunt	  u	  het	  Nambung	  
National	  Park	  met	  zijn	  uitzonderlijke	  
kalksteen	  rotsformaties,	  genaamd	  
The	  Pinnacles,	  bezoeken.	  
	  
Kalbarri	  beschikt	  over	  een	  mooi	  
strand	  en	  de	  kustlijn	  wordt	  
gekenmerkt	  door	  de	  hoge	  rode	  kliffen	  
die	  prachtig	  afsteken	  tegen	  het	  
azuurblauwe	  water	  van	  de	  Indische	  
Oceaan.	  
	  
Dag	  4-5:	  Monkey	  Mia	  &	  
Ningaloo	  Reef	  
Via	  de	  North	  West	  Coastal	  Highway	  
bereikt	  u	  Monkey	  Mia.	  Deze	  plaats	  is	  

vooral	  bekend	  om	  de	  wilde	  dolfijnen	  die	  hier	  vrijwel	  dagelijks	  naar	  het	  strand	  komen.	  
	  
Coral	  Bay	  ligt	  aan	  het	  Ningaloo	  Reef.	  Dit	  rif	  ligt,	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  Great	  Barrier	  Reef,	  vlakbij	  het	  strand	  en	  is	  dan	  
ook	  eenvoudig,	  voorzien	  van	  snorkel	  en	  zwemvinnen,	  te	  bezichtigen.	  In	  de	  periode	  van	  mei	  tot	  juli	  zijn	  er	  in	  dit	  
gedeelte	  van	  de	  oceaan	  walvishaaien	  en	  het	  is	  eventueel	  mogelijk	  te	  gaan	  snorkelen	  met	  deze	  vriendelijke	  reuzen	  van	  
de	  oceaan.	  
	  
Dag	  6-7:	  Karijini	  National	  Park	  
U	  verlaat	  de	  kustlijn	  en	  reist	  het	  binnenland	  in.	  Via	  het	  mijnwerkersplaatsje	  Tom	  Price	  arriveert	  u	  in	  het	  Karijini	  National	  
Park.	  Doordat	  het	  gesteente	  van	  dit	  gebied	  zeer	  veel	  ijzererts	  bevat	  zijn	  er	  door	  de	  kracht	  van	  het	  water	  in	  de	  loop	  van	  
miljoenen	  jaren	  diepe	  en	  zeer	  smalle	  gorges	  (kloven)	  uit	  het	  gesteente	  geslepen.	  U	  kunt	  hier	  een	  aantal	  mooie	  wandelingen	  
maken	  waarbij	  er	  wel	  regelmatig	  geklommen	  moet	  worden.	  
	  
De	  terugreis	  richting	  de	  kust	  naar	  de	  havenplaats	  Port	  Headland	  voert	  u	  langs	  Hammersley	  Gorge.	  
	  

Dag	  8-‐9:	  Port	  Headland	  &	  Broome	  
Vanuit	  Port	  Headland	  vertrekt	  u	  voor	  het	  langste	  traject	  van	  deze	  reis.	  Tijdens	  de	  614	  km	  lange	  reis	  naar	  Broome	  krijgt	  u	  
een	  goede	  indruk	  van	  de	  uitgestrektheid	  van	  dit	  gebied.	  De	  enige	  'hoogtepunten'	  op	  deze	  route	  zijn	  de	  twee	  eenzame	  
benzinestations	  waar	  u	  eventueel	  ook	  de	  lunch	  kunt	  gebruiken.	  
	  
Broome	  is	  een	  populaire	  vakantiebestemming	  in	  het	  noordwesten	  van	  Australië.	  Ooit	  begonnen	  als	  de	  plaats	  van	  
waaruit	  de	  parelvissers	  vertrokken	  is	  het	  inmiddels	  uitgegroeid	  tot	  een	  volwaardige	  badplaats	  en	  u	  kunt	  hier	  dan	  ook	  
heerlijk	  uitrusten	  van	  de	  reis.	  Indien	  u	  de	  tijd	  heeft	  raden	  wij	  aan	  om	  hier	  een	  aantal	  dagen	  te	  verblijven.	  
	  
Dag	  10-15:	  The	  Kimberleys	  &	  Gibb	  River	  Road	  
Bij	  Fitzroy	  Crossing	  kunt	  u	  een	  boottocht	  maken	  over	  de	  Geikie	  Gorge.	  De	  steile	  wanden	  van	  deze	  gorge	  waren	  ooit	  
koraalriffen.	  
	  
U	  begint	  uw	  reis	  over	  de	  Gibb	  River	  Road.	  Deze	  route	  is	  alleen	  per	  4WD	  af	  te	  leggen	  en	  wordt	  tijdens	  de	  regenperiode	  
vanaf	  eind	  oktober	  tot	  begin	  april	  afgesloten.	  Tijdens	  uw	  reis	  over	  deze	  zogenaamde	  'dirt	  track'	  zijn	  er	  een	  aantal	  
mooie	  gorges	  die	  u	  kunt	  bezoeken	  zoals	  onder	  andere	  Bells	  Gorge,	  Windjana	  Gorge	  en	  Manning	  Gorge.	  
	  
De	  laatste	  stop	  voordat	  u	  de	  Gibb	  River	  Road	  verlaat	  is	  El	  Questro.	  In	  de	  directe	  omgeving	  van	  de	  accommodatie	  zijn	  
er	  een	  aantal	  wandelingen	  naar	  onder	  andere	  El	  Questro	  Gorge	  (±	  8	  uur),	  Emma	  Gorge	  (±	  2	  uur)	  en	  naar	  de	  
warmwaterbron	  Zebedee	  Springs.	  
	  

http://www.qasholidays.nl/info/1/87/accommodatie-in-en-rond-perth-en-western-australia.html
http://www.qasholidays.nl/info/1/87/accommodatie-in-en-rond-perth-en-western-australia.html
http://www.qasholidays.nl/info/1/225/excursie-in-australie---perth.html


Dag	  16-18:	  Katherine	  Gorge	  &	  Lake	  Bennett	  
Via	  het	  plaatsje	  Kununurra	  arriveert	  u	  in	  de	  Northern	  Territory	  en	  verblijft	  u	  in	  Katherine.	  U	  kunt	  hier	  een	  boottocht	  
door	  de	  wateren	  van	  Katherine	  Gorge	  maken.	  
	  
Via	  Lake	  Bennett	  en	  Litchfield	  National	  Park	  arriveert	  u	  uiteindelijk	  op	  uw	  eindbestemming	  Darwin.	  Hier	  vindt	  u	  de	  
door	  ons	  geselecteerde	  hotels	  in	  en	  rond	  Darwin.	  

http://www.qasholidays.nl/info/1/88/accommodatie-in-en-rond-darwin.html

