
TASMANIA                   Programma 

Tasmania 17 november – 08 december 2023: 22 dagen 

 

 

 

 
 
TASMANIA 
 
Down Under op een actieve manier 
 

• Wandel door onaangetaste wildernis gebieden 

• Spectaculair Tasman Pensinsula 

• Relaxen op Bruny en Maria Island 
 
Tasmanië is zonder twijfel de beste wandelbestemming van Australië. Met een oppervlakte zo groot als 
Ierland maar slechts ½ miljoen inwoners een zeer dunbevolkt gebied.  
Het compacte eiland zorgt ervoor dat er nergens grote afstanden moeten worden afgelegd, wat meer 
ruimte schept om te wandelen.  
Bruny Island vormt de perfecte introductie, een relaxed eiland dat de essentie van Tasmanië weergeeft. 
Zowat de hele westkant van bestaat uit een grote onafgebroken wildernis waar slechts enkele wegen zijn. 
Perfect terrein om al wandelend te verkennen met de vele meren, indrukwekkende viewpoints, uitgestrekte 
bossen en indrukwekkende landschappen. Cradle Mountain is een iconische berg die in het hart van het 
eiland is gelegen. 
De oostkust kent een spectaculaire kustlijn waar verschillende eilanden en schiereilanden liggen.  
We verkennen die en maken er de mooiste wandelingen. Wie hiervoor interesse heeft kan op verschillende 
plekken bootexcursies maken die je op een andere manier met Tasmanië laat kennismaken. 
 
Tasman Peninsula is een schitterende plek waar sommige van de hoogste zee kliffen ter wereld liggen, tot 
300 meter hoog. Hier maken we een 4-daagse tocht. 
 
Een fantastische bestemming voor de echte natuurliefhebber. 
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PROGRAMMA 
 

Dag 1  17.11 Brussel – Launceston 
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Launceston. 

 
Dag 2  18.11 Brussel - Launceston 
Aankomst Launceston waar we ons verplaatsen naar een centraal gelegen accommodatie. 

 
Dag 3  19.11 Launceston – Mt.William NP 
We rijden naar de kust waar we kennismaken met de mooie stranden van Tasmanië in Mt. William National 
Park. Vanop de top van Mt.William mooie zichten van de omgeving. Vaak worden hier kangoeroes gespot. 
We overnachten op een relaxte locatie dicht bij het strand. 

 
Dag 4  20.11 Bruny Island – Bay of Fires 
St.Helens is vlakbij Binalong Bay gelegen, deze prachtige baai behoort tot de mooiste op het eiland.  
We maken hier een wandeling en rijden nadien verder langs de kustlijn. We maken een korte wandeling 
langs mooie rotskusten tot aan een strand. ’s Avonds staat er een BBQ op het menu. 

 
Dag 5  21.11 Freycinet NP 
Een optionele boottocht langs Freycinet Peninsula, eveneens een Nationaal Park, zal niet teleurstellen.  
Hier worden vaak dolfijnen, zeehonden, pinguïns of walvissen gespot en de zichten op de bergketen vanuit 
de boot zijn erg de moeite. We liever geen boottocht maakt kan een circulaire wandeling maken die je 
langs verschillende stranden brengt, waaronder het bekendste van Tasmanië: Wineglass Bay.  

Samen sluiten we de dag af met een mooi view point over Wineglass Bay.  
 

Dag 6  22.11 Maria Island 
Vanuit onze accommodatie, die in de ‘bush’ is gelegen, rijden we naar Triabunna, waar we de boot nemen 
naar Maria Island. Dit autovrije eiland is ideaal om te fietsen, de sterke wind die er vaak staat en het 
oneffen terrein maken er wel naar dat ervoor gewerkt moet worden. Er is hier een succesvol 
kweekprogramma opgezet voor de Tasmaanse duivel, waarvan de populatie met zo’n 75% is gedaald owv 
een agressieve ziekte. Wombats worden hier vaak gespot. 

 
Dag 7    23.11 3 capes 
Vanuit Triabunna rijden we naar het schiereiland Tasman Peninsula tot aan Port Arthur, waar zich de 
voormalige gevangenis bevindt. Hier starten we in de namiddag onze 4-daagse tocht. We starten met een 
1,5 u durende boottocht die ons naar de start van de wandeling zal brengen. Onderweg zien we voor het 
eerste de indrukwekkende rots kliffen waar Tasmanië bekend voor is. We komen toe in Denmas’s Cove, een 
schitterende natuurlijke baai. We wandelen door eucalyptus bossen en hebben onderweg prachtige zichten 
op Cape Raul. Overnachting in een comfortabele hut. 
4km – 2 u wandelen 
 
Dag 8    24.11 3 capes 
Afwisselende dag met eucalyptus bossen, weidse zichten op Crescent Bay en Cape Raul vanop Arthur’s 
Peak, dat we na een korte klim bereiken. Via de beboste flanken van Crescent Mountain bereiken we 
Ellarwey vallei waar onze volgende hut ligt. Van hieruit indrukwekkende zichten op Cape Hauy. 

11km – 5 u wandelen 
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Dag 9    25.11 3 capes 
Vandaag wandelen we naar Cape Pillar, waar sommige van de hoogste zee kliffen ter wereld liggen, 300 
meter hoge verticale wanden. Epische zichten over Tasman Island en Cape Pilar. Veel open ruimten die ons 
toelaten optimaal te genieten van de ronduit indrukwekkende landschappen. 3de overnachting in een goed 
uitgeruste hut. 
19km – 6 u wandelen 

 
Dag 10   26.11 3 capes - Hobart 
Vroege start voor de laatste klim naar Mt.Fortescue, van hieruit gaan we verder naar Cape Hauy. Hier zijn er 
vaak rotsklimmers die Totem pole beklimmen, een 60-meter hoge verticale rots piek. We dalen af naar 
Fortescue Bay waar onze 4-daagse tocht eindigt. 
Nadien rijden we naar Hobart, hoofdstad van Tasmanië, waar we in een comfortabel hotel verblijven. 
We bezoeken de gezellige Salamanca Market en de haven van Hobart. 
14km – 6 u wandelen 

 
Dag 11   27.11 Mt. Wellington – Bruny Island  
Na het ontbijt rijden we naar de top van Mount Wellington 1271m, met mooie panoramische zichten van 
Hobart en omgeving. Na de lunch rijden naar het relaxte Bruny Island. Onze accommodatie ligt hier vlak bij 
een strand. ’s Avonds houden we een Aussie BBQ. 

 
Dag 12   28.11 Fluted Cape 
We wandelen naar Fluted Cape waar opnieuw de vertrouwde hoge zee kliffen tegenkomen.  
Een mooie wandeling die we op een rustige manier maken. In de namiddag kan er wat gerelaxt worden aan 
het nabijgelegen strand. 

 
Dag 13   29.11 Labillardiere Circuit 
Nadat we een vuurtoren hebben gezocht, wandelen we het Labillardiere circuit een circulaire route langs 
mooie baaien en bossen, we komen voorbij oester- en mosselkwekerijen, die tot de beste in Australië 
worden beschouwd. 
5 u wandelen 
 
Dag 14   30.11 Maydena – Styx 
We verlaten Bruny Island en rijden naar Maydena, dat gelegen is aan de rand van South West National Park, 
één van de laatste grote onafgebroken wildernis regio’s in Australië. Styx forest laat ons kennismaken met 
één van de hoogste boomsoorten ter wereld, Eucalyptus Regnans.   

 
Dag 15   01.12 Mt. Field NP – Tarn Shelf circuit 
Vandaag maken we een wandeling in het oudste Nationale Park van Tasmanië: Mount Field NP, waar in de 
winter wordt geskied. We rijden naar Lake Dobson op + 1000m en wandelen de circulaire route van Tarn 
Shelf die ons voorbij een hele reeks alpine meren brengt. 
6 u wandelen 

 
Dag 16   02.12 Lake St.Clair – Aboriginal walk 
We bereiken Lake St.Clair dat in het midden van het Tasmanaanse eiland is gelegen. Het vormt het 
eindpunt van de bekende meerdaagse wandeling: Overland Track. We bezoeken het boeiende Visitor Center 
en maken een korte wandeling deels langs de rand van het meer met onderweg informatie over de 
oorspronkelijke Aboriginal bevolking, die nu volledig is uitgeroeid. 
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Dag 17   03.12 Lake St.Clair – Mt.Rufus 
Mt. Rufus is een afwisselende en uitdagende wandeling met op de top schitterende 360° zichten. Op de top 
hebben we een goed beeld hoe bergachtig Tasmanië is. Hoewel het hoogste punt slechts 1600m bedraagt 
(Mount Ossa) is Tasmanië met voorsprong de staat met het meeste hoogteverschil in Australië.  
7 u wandelen 

 
Dag 18   04.12 Lake St.Clair – Cradle Mountain 
We rijden naar Queenstown, een voormalig mijnwerkersstadje en stoppen onderweg aan de mooie Nelson 
Falls. Mijnindustrie stelt de dag van vandaag niet erg veel voor, er zijn nog wel heel wat restanten 
zichtbaar. In de namiddag bereiken we de iconische berg Cradle Mountain, die we al kunnen zien liggen bij 
goed weer. In de namiddag bestaat er de mogelijkheid om Tasmaanse duivels te zien in een centrum 
(optioneel), enkel op dit eiland leven ze nog. 

 
Dag 19   05.12 Cradle Mountain 
Cradle Mountain geldt als hét symbool van Tasmanië, een wandeling hier naartoe kan niet ontbreken. Wie 
geen hoogtevrees heeft en zich niet laat afschrikken van wat klauterwerk kan overwegen om tot aan de top 
te gaan, de vergezichten maakt het de inspanning meer dan waard. Ook wie niet voor de top kiest maakt 
een mooie circulaire route langs verschillende meren.  

Nadien rijden we verder naar onze accommodatie in Mole Creek.  
7 u wandelen 

 
Dag 20  06.12 Walls of Jeruzalem 
Walls of Jeruzalem is een van de minder gekende parken in Tasmanië maar behoort zonder twijfel tot de 
mooiste. Na een relatief lange, maar eenvoudige klim bereiken we de hoogvlakte waar veel meren gelegen 
zijn en waarbij het eindpunt de indrukwekkende rotswanden zijn waarnaar het park is geheten. Opvallend 
is dat er hier heel wat dennenwouden voorkomen, terwijl de overheersende boomsoort op Tasmanië 
doorgaans eucalyptus is. 

 
Dag 21 07.12 Launceston – Brussel 
We rijden terug naar Launceston voor de terugvlucht naar Brussel. 

 
Dag 22 08.12 Aankomst Brussel 
Internationale vlucht vanuit Launceston naar Brussel. 
 
 
 
 
 
 
 


