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AUSTRALIA  
 
Ontdek de Australische Outback op een comfortabele en actieve manier 

 
• Western Australia (WA) + Northern Territory (NT) 

• Verkenning van Karijini en Kakadu Nationale Parken 

• Aboriginal cultuur 
 

Vanuit Perth vliegen we naar Exmouth, gelegen aan het Ningaloo Marine Park.  
Hier vind je prachtige stranden, koralen, talrijke kleurrijke vissen, en walvishaaien. 
Karijini is één van de mooiste Nationale Parken in Australië. We verkennen diepe canyons, verkoelen ons in 
een ‘rock pool’ en wandelen langs kleurrijke en bijzondere rotsformaties. 
Dampier Pensinsula biedt boeiende aboriginal communities, Cable Beach, met zijn schitterende 
zonsondergangen en het afgelegen Cape Leveque.  
The Kimberley vormt een grotendeels ondoordringbaar gebied. We bezoeken de Nationale Parken van Tunnel 
Creek, Windjana Gorge en Purnululu, en rijden een deel over de legendarische Gibb River Road. 
Via het relaxte Kununurra gaan we verder naar de spectaculaire Katherine Gorge. 
In het unieke Kakadu NP, leven o.a. ‘salties’, de grootste krokodillensoort ter wereld, hier eindigen we ons 
Australisch avontuur.  
Vanuit het tropische Darwin vliegen we via Perth terug naar Brussel. 
5-daagse verlenging: ‘The Red Center’. Wandelingen langs rotsformaties aan Kings Canyon en Kata Tjuta. 
Een zonsondergang meemaken aan Uluru, het absolute symbool van Australië, zal nog lang nazinderen. 
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Dag 1 – 30.07 Brussel - Perth 
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Perth. 
 

Dag 2 – 31.07 Perth 
Aankomst Perth, transfer naar ons hotel, dichtbij de luchthaven gelegen. 
In de namiddag bestaat er de mogelijkheid om Perth te bezoeken, de hoofdstad van Western Australia is een 
aangename plek om wat tijd door te brengen. 
 
Dag 3 – 01.08 Perth – Exmouth 
Binnenlandse vlucht naar Exmouth, gelegen in het uiterste noorden van de Westkust.  
We starten onze reis in Ningaloo Marine Park, de mooie stranden doen de lange vliegreis meteen vergeten.  
We bezoeken verschillende baaien, ideaal om te zwemmen, en maken een wandeling aan Yardie Creek of 
Mandu Mandu Gorge. 
Overnachting in comfortabele accommodatie. 
Afstand 180 km – 3 u rijden / Perth - Exmouth 2 u vliegen 
 

Dag 4 – 02.08 Vrije dag Exmouth 
Vandaag bestaat ook de mogelijkheid om een optionele tour te boeken naar het Nigaloo Marine Park, 
snorkeltrips met walvis haaien of Manta Ray zijn enkele mogelijkheden. 
Een andere mogelijkheid is de optionele excursie naar Cape Range Nationaal Park, dat een aanzienlijk deel 
van het schiereiland inneemt, o.a. emu’s en grote hagedissen worden hier vaak gespot.  
Via een circulaire route en verschillende viewpoints krijgen we een mooi overzicht van het park. 
Afstand 90 km – 2 u rijden 
 

Dag 5 – 03.08 Exmouth – Karijini NP 
Lange transfer die ons naar het binnenland van WA brengt tot aan Karijini National Park, wat voor velen als 
het mooiste Nationale Park van WA wordt beschouwd. 
De komende 3 nachten verblijven we in cabines die perfect gelegen zijn midden in het park. 
Afstand 700 km – 9 u rijden 
 

Dag 6 – 04.08 Karijini NP 
Karijini is een park dat zich langzaam prijsgeeft, rotsformaties, canyons, rivieren en wildlife, waaronder 
kangoeroes, dragon lizards en roofvogels. Meer dan 800 boom- en plantensoorten maken dit een zeer 
gevarieerde plek. Joffre en Fortescue zijn slechts één van de vele watervallen die het park rijk is.  
We verkennen verschillende canyons en pools. 
 

Dag 7 – 05.08 Karijini NP 
Verdere verkenning van dit prachtige park op een actieve manier. Het is mogelijk dat we onderweg enkele 
malen een rivier oversteken, waterbestendige sandalen zijn hier handig. 
We bezoeken nog enkele canyons met dieprode kleuren, ’s avonds is de sterrenhemel hier ongeëvenaard. 

 

Dag 8 – 06.08 Karijini NP – 80 Miles Beach 
We laten Karijiri NP achter ons en komen aan de noordkust van WA. We overnachten hier in bungalows 
gelegen aan een mooi strand halfweg naar Broome, waar we na aankomst een wandeling maken. 
Dit is een ideale plek voor een Australische BBQ. 
Afstand 390 km – 5 u rijden 
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Dag 9 – 07.08 80 Miles Beach – Broome 
We rijden verder tot aan Broome, een relaxte plek die gekend is voor Cable Beach.  
Een zonsondergang meemaken op de rug van een kameel op dit schitterende strand is erg bijzonder.  
Overnachting in degelijke bungalows. 
Afstand 600 km – 6 u rijden 
 

Dag 10 – 08.08 Cape Leveque 
Broome is aan de zuidelijke kant van Dampier Peninsula gelegen. We rijden naar het uiterste noordelijke punt 
van het schiereiland via desolate landschappen tot aan Cape Leveque. Hier vinden we indrukwekkende rotsen 
langs de kust en maken een wandeling. We maken er een relaxte dag van en genieten van de uitzonderlijke 
landschappen die je hier terugvindt. Er kan ook gezwommen worden. 
In de late namiddag keren we terug naar Broome, waar we de avond afsluiten in één van de uitstekende 
restaurants. 
420 km – 5 u rijden 
 

Dag 11 – 09.08 Broome – Derby 
Het nabijgelegen Malcolm Douglas Wilderness Park biedt de mogelijkheid om ‘salties’ van dichtbij te zien. 
Dit is de grootste krokodilsoort ter wereld, en de enige soort die zowel in zoet- als in zoutwater kan leven.  
We rijden verder naar Derby, dat omgeven is door mangroves waar veel krokodillen en watervogels leven. 
In de namiddag bezoeken we enkele Aboriginal Art Centers 
Afstand 220 km – 3 u rijden 

 

Dag 12 – 10.08 Derby – Fitzroy Crossing 
Via de legendarische Gibson road (een gravelroad) rijden we verder, en bezoeken onderweg de Nationale 
Parken van Windjana Gorge en Tunnel Creek, waar we telkens een korte wandeling maken.  
In Tunnel Creek wandelen we gedeeltelijk door een rivier. 
Overnachting in eenvoudige bungalows in Fitzroy Crossing. 
Afstand 260 km – 3,5 u rijden 
 

Dag 13 – 11.08 Fitzroy Crossing – Mable Dawns 
Geikie Gorge is een prachtige canyon die optioneel kan bezocht worden per boottocht. Ongetwijfeld spotten 
we hier heel wat vogels, krokodillen en kangoeroes. 
Verder langs Highway 1 naar Mable Dawns. Hier overnachten we in safari tenten, gelegen aan de rand van 
Purnululu National Park.  
’s Avonds koelt het hier af, we zetten ons buiten rond een houtvuur om ons op te warmen. 
Afstand 260 km – 3,5 u rijden 

 

Dag 14 – 12.08 Purnululu NP 
Dit park is opgenomen in de wereld erfgoed lijst, één van de highlights van WA.  
Bizarre rotstorens uit zandsteen in een bijzondere setting maken van dit park een must see. 
Slechts 50 km, maar 2 u rijden, een ruige weg die enkel toegankelijk is per 4x4. Via een optionele tour kan 
het park bezocht worden, we maken verschillende wandelingen in het park. 
Wie wil kan in de namiddag een helikoptervlucht maken om Purnululu en omgeving vanuit de lucht te zien. 
’s Avonds overnachten we opnieuw in safari tenten. 
Afstand 100 km – 4 u rijden 
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Dag 15 – 13.08 Mable Dawns – Kununurra 
We rijden verder naar het rustig gelegen Kununurra, dat omgeven is door sandal wood en 
fruitboomplantages. Aan het enorme Argyle meer, waar we een korte wandeling maken, bestaat de 
mogelijkheid om een boottocht te maken met een erg fotogenieke zonsondergang. 
Afstand 400 km – 5 u rijden 
 

Dag 16 – 14.08 Kununurra – Katherine 
We verlaten Western Australia en rijden naar Katherine. Onderweg maken we  verschillende stopplaatsen. 
Northern Territory is een andere Australische staat, en heeft een andere tijdszone, + 1,5 uur.  
We rijden door een weinig bezocht gebied en laten de uitgestrekte landschappen aan ons voorbijgaan. 
Er bestaat de mogelijkheid om een optionele boottocht te maken in de nabijgelegen Katherine Gorge, waar 
je de indrukwekkende rotswanden van dichtbij kan aanschouwen. Er hoort ook een korte wandeling bij. 
Overnachting in rustig gelegen accommodatie. 
Afstand 535 km – 6 u rijden 
 

Dag 17 – 15.08 Katherine – Kakadu NP 
Weinig parken kunnen tippen aan de fauna en flora die je in het enorme Nationale Park van Kakadu - 20.000 
km2 - aantreft. ‘Crocs’ zijn de bekendste inwoners van het park, daarnaast vind je hier veel vogelsoorten, 
reptielen, waaronder verschillende soorten pythons, kangoeroes en wallabies. 
Overnachting voor de komende 3 nachten in een eenvoudige lodge in het park. 
Afstand 260 km – 3 u rijden 

 

Dag 18 – 16.08 Kakadu NP 
Het Warradjan Aboriginal Cultural Centre geeft uitstekende informatie over de oorspronkelijke Australische 
inwoners. We bezoeken verschillende ‘Rock Art’ plekken met eeuwenoude Aboriginal rotsschilderingen.  
Wie wil kan vandaag een optionele bootexcursie maken die je onder leiding van een deskundige lokale gids 
tot diep in de habitat van de ‘salties’ brengt. 
 

Dag 19 – 17.08 Kakadu NP 
‘Bushwalking’: wandelen langs verschillende wandelpaden laat ons toe de unieke flora van dichtbij te 
observeren. We sluiten de dag af aan een viewpoint waar doorgaans mooie zonsondergangen te aanschouwen 
zijn. Een ideale plek om ons Australisch avontuur af te sluiten. 

 

Dag 20 – 18.08 Kakadu NP - Darwin 
We rijden via een andere weg het park uit richting Darwin, waar we de nacht doorbrengen in comfortabele 
appartementen. Darwin is de grootste stad van Northern Territory, hier vinden we heel wat gezellige bars en 
restaurants terug. 
Afstand 300 km – 3,5 u rijden 

 

Dag 21 – 19.08 Darwin – Perth - Brussel 
Een binnenlandse vlucht brengt ons naar Perth, waar we aansluitend een internationale connectie hebben 
naar Brussel. 
Darwin – Perth 3,5 u vliegen 
 

Dag 22 – 20.08 Aankomst Brussel 
Aankomst in Brussel vanuit Perth. 
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VERLENGING RED CENTER  
 

Dag 20 – 18.08 Kakadu NP – Tennant Creek 
Vanuit onze lodge rijden we in zuidelijke richting tot aan Tennant Creek. Onderweg komen we verschillende 
landschappen tegen, bosrijke gebieden, en desolate delen met weinig begroeiing. 
Tennant Creek is het enige stadje van enige omvang in een groot gebied, hier brengen we de nacht door. 
930 km – 9 u rijden  

 

Dag 21 – 19.08 Tennant Creek – Alice Springs 
We staan op tijd op om een zonsopgang mee te maken aan Devil’s Marbles, gigantische rotsblokken die 
midden in de woestijn liggen, een spectaculair schouwspel. 
Nadien rijden we verder naar Alice Springs, dat in het midden van Australië is gelegen. 
Alice Springs, een voormalige telegraafpost, geldt vandaag als de toegangspoort tot Uluru. 
Hier overnachten we twee nachten op een leuke plek met een zwembad. 
510 km – 5,5 u rijden  
 

Dag 22 – 20.08 Mc Donnell National Park 
Dichtbij Alice Springs ligt het Nationale Park Mc Donnell, een mooi park met verschillende pools en rivieren 
die uitnodigen om in te zwemmen. We maken een wandeling in het park en houden hier picknick. 
In de namiddag is er in Alice Springs nog wat tijd, o.a. om boeiende Aborigial Art Galleries te bezoeken. 
140 km – 2 u rijden/ 9 km – 3 u wandelen 

 

Dag 23 – 21.08 Alice Springs – Kings Canyon - Uluru 
Via Owen Springs Reserve en Watarrka National Park rijden we naar Kings Canyon. Hier maken we een 
schitterende circulaire wandeling langs kleurrijke rotsformaties. Nadien rijden we verder naar hét symbool 
van Australië: Ayers Rock. Uit respect voor de Aboriginal cultuur heet de monoliet nu opnieuw Uluru.  
Afstand 645 km – 7 u rijden 
6 km - 3 u wandelen 

 

Dag 24 – 22.08 Uluru – Kata Tjuta 
We maken de ‘base walk’ die rond deze gigantische monoliet loopt 9km, 3 u wandelen. 
In de namiddag wandelen we door de ‘Valley of the Winds’ aan de unieke rotsformaties van Kata Tjuta.  
Om de dag af te sluiten maken we een zonsondergang mee aan Uluru.  
We zien de kleuren veranderen van oranje naar roze tot rood en donkerrood, een schitterende ervaring. 

 

Dag 25 – 23.08 Uluru – Alice springs 
Terugrit naar Alice Springs, we rijden langs eindeloze rode zandlandschappen die het centrum van Australië 
zo uniek maken. Verschillende fotogenieke stopplaatsen onderweg. 
Afstand 470 km – 5 u rijden 

 

Dag 26 – 24.08 Alice Springs – Perth - Brussel 
Binnenlandse vlucht vanuit Alice Springs naar Perth via Adelaide, met aansluitend internationale connectie 
naar Brussel. 
Alice Springs - Adelaide – Perth 4 u vliegen 

 

Dag 27 – 25.08 Aankomst Brussel 
Aankomst Brussel vanuit Perth.  


	AUSTRALIA
	Ontdek de Australische Outback op een comfortabele en actieve manier
	PROGRAMMA
	420 km – 5 u rijden
	Afstand 220 km – 3 u rijden
	We rijden via een andere weg het park uit richting Darwin, waar we de nacht doorbrengen in comfortabele appartementen. Darwin is de grootste stad van Northern Territory, hier vinden we heel wat gezellige bars en restaurants terug.
	Een binnenlandse vlucht brengt ons naar Perth, waar we aansluitend een internationale connectie hebben naar Brussel.
	Darwin – Perth 3,5 u vliegen
	Aankomst in Brussel vanuit Perth.
	VERLENGING RED CENTER
	Vanuit onze lodge rijden we in zuidelijke richting tot aan Tennant Creek. Onderweg komen we verschillende landschappen tegen, bosrijke gebieden, en desolate delen met weinig begroeiing.
	Tennant Creek is het enige stadje van enige omvang in een groot gebied, hier brengen we de nacht door.
	930 km – 9 u rijden
	We staan op tijd op om een zonsopgang mee te maken aan Devil’s Marbles, gigantische rotsblokken die midden in de woestijn liggen, een spectaculair schouwspel.
	Nadien rijden we verder naar Alice Springs, dat in het midden van Australië is gelegen.
	Alice Springs, een voormalige telegraafpost, geldt vandaag als de toegangspoort tot Uluru.
	Hier overnachten we twee nachten op een leuke plek met een zwembad.
	510 km – 5,5 u rijden
	Dichtbij Alice Springs ligt het Nationale Park Mc Donnell, een mooi park met verschillende pools en rivieren die uitnodigen om in te zwemmen. We maken een wandeling in het park en houden hier picknick.
	In de namiddag is er in Alice Springs nog wat tijd, o.a. om boeiende Aborigial Art Galleries te bezoeken.
	140 km – 2 u rijden/ 9 km – 3 u wandelen
	Via Owen Springs Reserve en Watarrka National Park rijden we naar Kings Canyon. Hier maken we een schitterende circulaire wandeling langs kleurrijke rotsformaties. Nadien rijden we verder naar hét symbool van Australië: Ayers Rock. Uit respect voor de...
	Afstand 645 km – 7 u rijden
	6 km - 3 u wandelen
	Terugrit naar Alice Springs, we rijden langs eindeloze rode zandlandschappen die het centrum van Australië zo uniek maken. Verschillende fotogenieke stopplaatsen onderweg.
	Afstand 470 km – 5 u rijden
	Binnenlandse vlucht vanuit Alice Springs naar Perth via Adelaide, met aansluitend internationale connectie naar Brussel.
	Alice Springs - Adelaide – Perth 4 u vliegen
	Aankomst Brussel vanuit Perth.

