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Ongeëvenaarde vulkanische landschappen die we op een actieve manier verkennen
Ervaar de rijke, Melanesische cultuur met zijn vriendelijke bewoners
3-daagse trekking op het eiland Ambrym

Vanuatu is een afgelegen eilandengroep die tussen de Solomon eilanden en de Fiji eilanden ligt, waar je
sommige van de meest actieve vulkanen ter wereld terugvind.
De Yasur vulkaan is de meest toegankelijke, en meest actieve vulkaan ter wereld, zowel overdag als ’s nachts
observeren we de vulkaan van dichtbij met daarbij behorende vulkanische activiteiten.
Op het eiland Tanna leren we het dorpsleven en de Melanesische cultuur kennen, eeuwenoude tradities
blijven hier intact.
We verkennen verschillende prachtige baaien en maken kennis met de relaxte inwoners.
Op het eiland Ambrym maken we een 3-daagse trekking die ons langs dicht regenwoud en spectaculaire
vulkanische landschappen naar de top van twee vulkanen brengt: Marum en Benbow.
Na de trekking maken we een boottocht langs de kust van het eiland waar vaak schildpadden en dolfijnen
worden gespot.
Espiritu Santo is het grootste eiland op Vanuatu, hier verblijven we in bungalows gelegen aan één van de
mooiste stranden van Vanuatu.
We ontdekken de indrukwekkende Millenium cave, met rockpools, diepe grotten, en unieke vegetatie.
De beste manier om het kleine Oyster eiland, met zijn mangrovewouden te leren kennen is per kayak.
De ‘Blue Holes’ zijn een reeks natuurlijke pools met uitzonderlijk helder en diepblauw water, omringd door
regenwoud. Idyllische plekken die uitnodigend zijn om te zwemmen.
Vanuatu is een weinig bezochte archipel die een unieke combinatie biedt: vulkanische landschappen in een
tropische setting. De grote natuurlijke variëteit, prachtige stranden en vriendelijke locals maken de
totaalbelevenis compleet.
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Dag 1 - 01.10 Brussel - Brisbane
Internationale vlucht vanuit Brussel via Dubai naar Brisbane.
Dag 2 - 02.10 Brussel - Brisbane
Internationale vlucht vanuit Brussel via Dubai naar Brisbane.
Dag 3 – 03.10 Brisbane – Port Vila
Aankomst Brisbane, met aansluitend connectie naar Port Vila, hoofdstad van Vanuatu, gelegen op het eiland
Efate, het voornaamste eiland van Vanuatu. In de namiddag bezoek aan de Mele watervallen, 10 km buiten
de hoofdstad. Hier bevinden zich een reeks kristalheldere pools, die ideaal geschikt zijn om te zwemmen.
Een pad brengt ons naar een waterval van 35m, gelegen in een mooie natuurlijke setting.
Overnachting in een degelijk, centraal gelegen hotel.
2,5 u vliegen – 30 min rijden
Dag 4 – 04.10 Yasur vulkaan
Een korte vlucht brengt ons naar het eiland Tanna, dat ten zuiden van het eiland Efate (Port Vila) is gelegen.
We voorzien de namiddag om de Yasur vulkaan te observeren, de meest actieve en toegankelijke vulkaan ter
wereld. Op heel geregelde tijdstippen vinden er explosies plaats, met daarbij behorend vulkanische
rookpluimen. Alles kan op een veilige afstand perfect worden geobserveerd.
’s Avonds bezoeken we een dorp waar nog erg primitief wordt geleefd, met gebruiken die al eeuwen
meegaan. Dans, zang, en traditionele klederdracht maken er een boeiende belevenis van.
’s Nachts gaan we een tweede maal naar de Yasur vulkaan, spektakel gegarandeerd.
De komende twee nachten verblijven we in bungalows vlakbij de vulkaan gelegen.
45 min vliegen – 1 u rijden
Dag 5 – 05.10 Tanna
In de voormiddag wandelen we naar een waterval, wie wil kan ter plekke zwemmen. Verdere verkenning van
het eiland, koffieplantages, regenwoud, en verschillende dorpen gaan ons voorbij.
Vanaf de kust kunnen we mooie foto’s van Yasur vulkaan nemen.
Tweede overnachting in onze rustig gelegen accommodatie.
3 u wandelen
Dag 6 – 06.10 Resolution Port
Na het nachtelijk schouwspel van de Yasur vulkaan doen we het vandaag rustig aan. Resolution Port is een
prachtige baai, waar één van de mooiste stranden van Tanna is gelegen. Het is een ideale plek om wat te
wandelen, relaxen of te zwemmen. Vanop de omliggende kliffen heb je mooie zichten van de omgeving.
We komen nog voorbij een interessant dorp, en bezoeken een bos met enorme banyan bomen.
Overnachting in bungalows dichtbij het strand gelegen.
1 u rijden
Dag 7 - 07.10 Tanna - Port Vila
In de voormiddag vliegen we vanuit Tanna terug naar Port Villa. De namiddag is vrij te besteden, je kan de
lokale markt verkennen, snorkelen, relaxen aan het strand, of een wandeling maken.
Een andere mogelijkheid is een optionele excursie naar een nabijgelegen eiland waar uitstekend kan
gesnorkeld worden. Tijdens de boottocht worden vaak dolfijnen gespot.
We sluiten de avond af in een uitstekend restaurant.
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Dag 8 – 08.10 Port Vila – Craig Cove
Vanuit Port Vila vliegen we naar Craig Cove, gelegen op het eiland Ambrym, een eiland dat gekend is voor
de twin vulkanen Mt Marum en Mt Benbow.
Ambrym wordt het zwarte eiland geheten, o.w.v. de vulkanische ondergrond.
Verplaatsing naar het dorp Lalinda, aan de oostkust gelegen, waar we overnachten in eenvoudige bungalows.
De vriendelijke eigenaars doen hun best om ons meteen thuis te laten voelen en bereiden een lokale maaltijd.
1 u vliegen
Dag 9 - 09.10 Marum vulkaan
We starten onze 3-daagse trekking door jungle vegetatie tot aan west kamp, dat op 720m is gelegen.
De vulkanische landschappen kunnen we reeds zien vanuit het kamp.
We lunchen aan het eenvoudige kamp en zetten nadien onze tocht verder naar enorme krater, die 12km in
doorsnee is. 1,5 uur later bereiken we de top van de vulkaan Marum, die op 1100m hoogte is gelegen.
Het voormalige lavameer in de krater is na de laatste vulkaanuitbarsting van 2018 volledig verdwenen.
Het zicht op de top en de bijzondere vulkanische landschappen maken een bezoek nog steeds meer dan de
moeite waard. We dalen tot aan het eenvoudige basiskamp, waar onze lokale gids een maaltijd zal bereiden.
7 u wandelen – 1100 m klimmen/ 300m dalen
Dag 10 - 10.10 Benbow vulkaan
Na het ontbijt gaan we via woestijnachtige landschappen verder, en wandelen nu tussen de twee vulkanen,
bij goed weer een spectaculair zicht. De begroeiing is hier schaars, enkel mossen en lage grassoorten komen
hier voor. We hebben directe zichten van de Marum vulkaan en nemen alle tijd om optimaal te observeren.
Nadien gaan we verder en bereiken de top van de Benbow vulkaan, één van de hoogste vulkanen van Vanuatu,
gelegen op 1060m hoogte. Hier ligt eveneens een actieve krater.
5 u wandelen – 400 m klimmen/dalen
Dag 11 - 11.10 Ranon
Langs dichte jungle vegetatie dalen we tot aan Ranon Village, een klein, zeer eenvoudig dorp.
De nieuwsgierige bewoners leven nog traditioneel, hier krijg je de kans om de manier van leven op het eiland
wat beter te leren kennen.
In de namiddag maken we een boottocht aan de noordkust van Ambrym langs grotten, dichte vegetatie, en
steile wanden. Schildpadden en dolfijnen worden hier vaak gespot.
Na twee nachten kamperen verblijven we vanavond op een wat comfortabele plek.
4 u wandelen
Dag 12 - 12.10 Espiritu Santos
We laten het eiland Ambrym achter ons en na een korte, maar spectaculaire vlucht komen we toe in Luganville,
de 2de grootste stad van Vanuatu. Espiritu Santo is het grootste eiland van de 83 eilanden die tot Vanuatu
behoren, velen van deze eilanden zijn onbewoond.
We overnachten in bungalows aan een mooi strand waar kan gezwommen of gesnorkeld worden.
Wie wil kan in de namiddag een wandeling maken in de omgeving.
45 min vliegen – 30 min rijden
Dag 13 - 13.10 Millenium Cave
Op 15 km van Luganville ligt één van de meest interessante plekken van het eiland: de Millenium Cave.
Een enorme grot van 20m breed en 50m hoog. Via bamboo laddders klimmen we naar beneden in de grot
en starten aan een avontuur dat niemand snel zal vergeten. Onze lokale gidsen zorgen ervoor dat we goed
uitgerust optimaal kunnen genieten van deze bijzondere plek. Langs watervallen, pools met glashelder water,
dicht regenwoud, rotsformaties, en grotten brengen we de dag door.
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Dag 14 - 14.10 Oyster Island
Na het ontbijt nemen we een transfer naar Oyster Island, waar we ons klaarmaken voor een actieve verkenning
langs de kust en mangrovewouden per kayak. We eindigen aan een natuurlijke pool met helder water, ideaal
om te zwemmen. In de namiddag keren we terug naar het ‘vasteland’, wat wandelen en relaxen op één van
de mooiste stranden op Vanuatu vormt de perfecte afsluiter van deze dag.
Dag 15 - 15.10 Blue Holes
In het noorden van het eilanden liggen verschillende ‘holes’ natuurlijke pools prachtig gelegen in ongerept
regenwoud. Ze hebben een uitnodigende diepblauwe kleur, ideaal om te zwemmen. We ontdekken
verschillende pools, maken een boottochtje en een wandeling en verkennen deze unieke regio.
Via een mooi strand komen we toe in Port Orly, een dorp waar Frans gesproken worden.
Wie het vandaag liever actiever doet, kan ook opteren voor een wandeling in het regenwoud.
Dag 16 - 16.10 Luganville - Port Vila
In de voormiddag maken we een wandeling en komen verschillende dorpen voorbij.
In de namiddag vliegen we vanuit Luganville terug naar Port Villa. We overnachten opnieuw in het
comfortabele hotel dat we reeds kennen van in het begin van de reis.
We sluiten ons Vanuatu avontuur af in een restaurant waar heel wat lokale specialiteiten verkrijgbaar zijn.
4 u wandelen
Dag 17 - 17.10 Port Vila – Brisbane – Dubai
Terugvlucht vanuit Port Vila naar Brisbane, met aansluitend connectie naar Dubai.
Dag 18 - 18.10 Dubai - Brussel
Aankomst in Brussel vanuit Dubai.
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