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E en huwelijksreis, 
een jubileum, 
een verjaardag 
of zelfs een " gap 

year  "... Elke (bijzondere) 
gelegenheid is goed om 
een reis te plannen naar 
Oceanië ! 
Sinds 1999 begeleiden wij 
koppels, reizigers van elke 
leeftijd, vriendengroepen 
en backpackers die 
hun droom willen 
waarmaken en op zoek 
zijn naar vrijheid en 
onvergetelijke ervaringen. 
Telkens opnieuw vinden 
we het fantastisch 
deze legendarische 
bestemmingen te kunnen 
aanbevelen. Meer nog : het 
is onze passie.
Wie bereid is om 20 uur 
te vliegen naar Sydney, 
Nouméa, Auckland of 
Tahiti en het budget 
voor een dergelijke 
onderneming vrij te 
maken, stort zich meestal 
niet blindelings in het 
avontuur. Het is dan 
ook van goudwaarde 
om een hele reis lang 
bij iemand terecht te 
kunnen en omringd en 
begeleid te worden 
zodra u contact opneemt 
met ons team. Omdat 
onze travel designers 
zelf de paradijselijke 
bestemmingen 

OCEANIË
de reis van uw leven

MARIE LEBRUN
Manager ANTIPODES

bezocht hebben die 
we u aanbieden, mag 
u vertrouwen op hun 
persoonlijke advies.
Vandaag zijn we 
uitgegroeid tot dé 
Belgische specialist in 
reizen naar Oceanië omdat 
we aandacht schenken 
aan elk detail : optimale 
vluchturen, programma's 
op maat en een noodlijn 
die u zonder problemen 
helpt... op Kerstdag op 
een eilandje midden in 
de Stille Oceaan ! We 
zorgen er zelfs voor 
dat uw koolstofafdruk 
gecompenseerd wordt 
dankzij ons partnerschap 
met Green Tripper, dat 
gespecialiseerd is in 
het neutraliseren van 
CO 2-impact. 
Zin om in afwachting van 
uw herbronning aan de 
andere kant van de wereld 
al een beetje op reis te 
gaan met onze brochure ? 
Het is de eerste stap naar 
de reis van uw leven !

Veel leesplezier !

5 REDENEN  
OM ONS UW DROOM  
TOE TE VERTROUWEN

1/  De ervaring van  
een professioneel team.

2/  Een onberispelijke  
begeleiding.

3/  Reizen op maat  
van uw wensen.

4/  Een digitale tool  
om u te helpen.

5/  Compensatie van  
uw CO2-uitstoot.
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ZO VER GAAN WE ...

Oceanië is het onmetelijke speelveld van onze teams.  
Maak dus volop gebruik van hun persoonlijke reistips. 

Beste bestemming voor  
een eerste reis naar Oceanië ?

Zelf heb ik Oceanië leren kennen via 
Nieuw-Caledonië, maar voor een eerste reis 

naar de andere kant van de wereld  
zou ik Australië aanraden.

Meest intense ervaring ?

De ontmoeting met de oorspronkelijke  
stammen van Nieuw-Caledonië heeft  

een diepe indruk op me nagelaten. En vooral 
hun manier van leven, die 100% zen is.

Recentste topervaring ?

Een ongelooflijk authentieke vakantie in een 
" cattle station " in de Australische  outback. 

Op deze grote ranches verplaats je je per 
paard en waan je je echt in " The Good,  

the Bad and the Ugly ".

Waar zou je zelf met vakantie gaan ?

Nieuw-Caledonië.  
Zonder de minste twijfel.

Favoriete plek ?

Mount Aspiring in Nieuw-Zeeland.  
De naam in het Maori is " Tititea ", de 

" glinsterende berg ". De beklimming (de top 
ligt op 3000 meter) duurt 4 tot 5 dagen.

VALÉRIE VANNUETEN

Beste bestemming voor  
een eerste reis naar Oceanië ?

Australië, om zijn enorme verscheidenheid 
en omdat er zo veel te ontdekken  

en te beleven valt.

Meest intense ervaring ?

De beklimming van de Harbour Bridge  
in Sydney en het verbluffende uitzicht over 

de baai. Tip : kies voor een vertrek in de late 
namiddag. Zo begin je de klim bij daglicht  

en eindig je wanneer het donker wordt.  
Twee buitengewone ervaringen  

voor de prijs van één !

Recentste topervaring ?

De baai van Upi in Nieuw-Caledonië.  
Je verplaatst je er met een prauw en de kans 

is groot dat je schildpadden  
en dolfijnen ontmoet.

Waar zou je zelf met vakantie gaan ?

Naar de Awaroa Lodge in het Abel Tasman 
National Park in Nieuw-Zeeland, die enkel 
met een taxiboot of helikopter bereikbaar  

is. Een waar paradijs!

Favoriete plek ?

" House of correction ", een geheime bar  
in Melbourne.

VÉRONIQUE DECOCK

Beste bestemming voor  
een eerste reis naar Oceanië ?

Australië. In 2013 ben ik drie maanden 
lang door de nationale parken getrokken, 

van Broome tot Darwin. Dat was een 
ongelooflijke ervaring. Er is ook voor elk wat 

wils, van backpacker tot luxereiziger.

Meest intense ervaring ?

Een ballonvaart in Alice Springs  
bij zonsopgang, voor de kleuren van  

de ochtendhemel.

Recentste topervaring ?

El Questro Wilderness Park, in de 
Kimberley-regio. Je kunt er fantastisch 

wandelen in de canyons en zwemmen 
in natuurlijke zoetwaterpoelen. 

Het is de ultieme bestemming voor 
natuurliefhebbers : te voet, te paard  

of met de helikopter.

Waar zou je zelf met vakantie gaan ?

Naar het Thala Beach Nature Reserve, 
dicht bij Port Douglas (Queensland) :  

een bungalow met zeezicht, vlak bij  
het strand en de bossen. 

Favoriete plek ?

Gantheaume Point, dicht bij Broome.  
Hier heb ik een van de mooiste 

zonsondergangen van mijn leven gezien.

MARIE BOSQUET

ONZE EIGEN APP. In plaats van een dikke reisgids hebt u een app  
op zak waarmee u op elk moment uw reisinformatie kunt bekijken, 

gewoon op uw smartphone. Licht en makkelijk ! U ontvangt natuurlijk  
ook een papieren versie van uw dossier. Bovendien kunt u via  

een link vooraf volgen hoe uw reis dag na dag wordt samengesteld,  
met informatie over de hotels, foto's enz.

ELKE DAG DE KLOK ROND. Door het tijdsverschil van tien uur  
en de afstand van bijna 20.000 kilometer kan Oceanië geïsoleerd 
aanvoelen. Daarom staan wij altijd tot uw dienst, zelfs op feestdagen.  
Op die manier hebben we op kerstavond een klant in veiligheid 
gebracht toen het hotel waarin hij verbleef (op een vrijwel verlaten 
eiland), overstroomd was. Naast alle rompslomp heeft hij ongeveer 
€ 5000 kosten vermeden die hij had moeten betalen mocht hij alles 
alleen geregeld hebben. Dit is mogelijk dankzij onze vele lokale partners.

BUITEN DE PLATGETREDEN PADEN. Doordat we echte  
Oceanië-specialisten zijn, kunnen we u bijzonder exclusieve en originele 
ervaringen voorstellen. Enkele voorbeelden ? Krabben vangen samen 
met de Aboriginals van Kooljaman in West-Australië, een onvergetelijk 
moment voor het hele gezin. Houdt u van het Far West-gevoel ?  
Help dan de " stockmen " (de cowboys uit het reusachtige noorden  
van Australië) om hun kuddes te verzamelen. Cattle Station ligt  
op liefst 10 uur van de beschaving ... Hier wordt uw drang naar avontuur  
pas echt ingevuld.

MET OF ZONDER PAPIEREN. Afhankelijk van de bestemming (Australië 
en Nieuw-Zeeland reiken elektronische visums uit) regelen wij alle 

administratieve formaliteiten voor u en zorgen we ook voor uw visum.  
En onze service stopt niet aan de grens. Zo hebben we recent een klant 

uit de nood geholpen die een wagen wilde huren in Nieuw-Zeeland, 
maar zijn rijbewijs in België had laten liggen. Een van onze klanten  

die naar Auckland vloog, heeft het document echter meegenomen ! 
Sneller dan DHL !

ONZE TRAVEL DESIGNERS

3 EXPERTEN TOT UW DIENST



TIMORZEE

Australië is een land van superlatieven. Een plek van extremen, 
waar alles mogelijk is, maar met een hele eenvoudige instelling : 
take it easy !

Het eilandcontinent

Perth

USTRALIËA

Hobart

Adélaïde

Canberra

Sydney

Brisbane

Cairns

TASMANIË

SOUTH
AUSTRALIA

QUEENSLAND

NEW SOUTH 
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AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

Darwin

GROTE AUSTRALISCHE  
BOCHT

STILLE 
OCEAAN

INDISCHE 
OCEAAN

KORAALZEE

TASMANZEE

ARAFURAZEE

Beeld u de menukaart in van 
een gastronomisch restaurant 
of de plattegrond van een groot 
attractiepark. U wilt eigenlijk 
alles proberen ! En aangezien 
Australië op elk moment vrijwel 
elk klimaat en elk landschap 
biedt, moet u dus kiezen uit 
oneindig veel mogelijkheden. 
Kiest u voor het binnenland of 
de kust ? Koala's of walvissen ? 
Jungles of stranden ? Galerijen 
met hedendaagse kunst  
of eeuwenoude 
Aboriginal-legendes ?  
Bent u niet dol op bier ?  
U vindt hier ook uitgestrekte 
wijnregio's. Er zijn natuurlijk  
ook krokodillen en haaien,  
maar daar komen we niet bij  
in de buurt, en de kangoeroes 
zijn ronduit geweldig. In elk 
geval worden uw verwachtingen 
altijd overtroffen : van wouden 
aan de kustlijn tot steden met 
uitzicht op zee, hier kan werkelijk 
alles. En bovendien op elke 
manier : te voet, met de wagen, 
per boot, per heli, met het gezin, 
met zijn tweetjes of met vrienden. 
Het is niet moeilijk om de 
platgetreden paden te verlaten, 
maar de topbestemmingen 
ontgoochelen nooit.  
Denk aan de zonsondergang 
boven Ayers Rock (Uluru), 

de national parks, de magie 
van de opera van Sydney, 
de verbluffende wegen en 
landschappen van het zuiden en 
het westen, de Sunshine Coast, 
de outback, Tasmanië en ga zo 
maar door. 
Australië is een echt unieke 
bestemming. Beklim de Harbour 
Bridge in Sydney, de breedste 
boogbrug ter wereld,  
ga zwemmen tussen de koralen, 
verken het oudste bos op aarde 
en geniet van de ene na  
de andere barbecue. Ondanks 
een kustlijn van 30 000 km, 
drie tijdzones, 4000 km tussen 
de Stille Oceaan in het oosten 
en de Indische Oceaan in het 
westen, een uniek multicultureel 
erfgoed, een buitengewone 
fauna en flora en landschappen 
die hun gelijke niet kennen, 
willen de Aussies maar één ding : 
het leven aangenaam maken 
voor zichzelf en hun bezoekers. 
Dit eilandcontinent staat altijd 
in de top 3 van meest gastvrije 
landen en beschikt over 
infrastructuur voor elk publiek. 
Zet dus uw duikbril op of 
neem plaats achter het stuur 
van een grote 'van', zorg dat u 
zonnecrème bij de hand hebt  
en trek op avontuur naar  
het coole Australië !

Melbourne

VICTORIA
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Australië … voor WIE ? 
Het immense en diverse Australië heeft iedereen altijd 
wat te bieden. Daarom kan het een goed idee om uw reis 
te kiezen in functie van uw reisgenoten.

MET HET GEZIN. Met zijn wallaby's en koala's, 
prachtige landschappen, tropische wouden die 
overgaan in witte zandstranden en de eeuwenoude 
Aboriginal-cultuur is Australië de perfecte bestemming 
voor kinderen. Zolang u de afstanden redelijk houdt,  
is het land bovendien perfect te bezoeken met  
de wagen of camper.

MET ZIJN TWEETJES. Australië, romantisch ? Reken 
maar ! Wat dacht u van de sublieme opera van Sydney  
bij zonsondergang ? Met zijn paradijselijke eilanden,  
extravagante steden en landschappen die u maar wat 
graag wilt delen met uw geliefde, biedt dit reusachtige 
land alles wat u van een huwelijksreis kunt verlangen.

MET VRIENDEN. Cool, zelfzeker, positief: de " lifestyle " 
van de Australiërs is perfect voor een roadtrip onder 
vrienden. Overal ligt het avontuur op u te wachten,  
of u nu met de wagen of met een 'van' reist. 

HOE reist u  
het best  
in Australië?
Doordat Australië dubbel zo groot 
is als Europa, is het snelste (en soms 
ook het goedkoopste) transportmiddel 
het vliegtuig. Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden!

MET DE WAGEN. Voor wie graag 
kilometers vreet, is de wagen een 
heel praktische oplossing. U hebt 
enkel een internationaal rijbewijs 
nodig ... en moet bereid zijn om links 
te rijden. Ideaal voor " kortere" trips !

MET DE TREIN. Voor wie graag z'n 
tijd neemt, is dit een heerlijke manier 
om van de landschappen te genieten. 
Het continent wordt doorkruist door 
verschillende spoorverbindingen, 
waaronder de Ghan, die Darwin met 
Adelaide verbindt via Alice Springs.

MET DE BUS. De handige en 
voordelige busverbindingen zijn  
het transportmiddel bij uitstek 
voor backpackers. De tickets en 
stopplaatsen spelen zelfs specifiek  
in op dit type reizigers.

MET DE CAMPER. Campers zijn 
een ideale oplossing in Australië 
omdat u er de meest ongerepte 
locaties mee kunt bereiken. Onze 
vertrouwenspartner Maui garandeert 
bovendien telkens weer het perfecte 
model voor uw behoeften.

Cairns

WANNEER trekt u 
het best  
naar Australië ?
Het land is zo reusachtig dat al  
uw wensen er mogelijk zijn. U hoeft 
alleen uw favoriete moment te kiezen.

ZON EN STRAND. In Queensland 
kunt u het hele jaar door 
fantastisch snorkelen, vooral 
tussen april en oktober. De 
stranden van de Gold Coast 
en de Whitsundayeilanden zijn 
legendarisch. In de buurt van 
Sydney zijn Congwong Beach 
en Shelly Beach minder druk en 
ideaal voor gezinnen. Bovendien 
zijn de golven er minder hoog dan 
op Bondi en Manly. De afgesloten 
zwemzones met natuurlijk zeewater 
op Coogee Beach zijn het hele jaar 
door heerlijk.

WANDELEN. Nationale parken, 
kustpaden, legendarische routes :  
op elk moment van het jaar vindt u  
in Australië de perfecte locatie  
om te wandelen en te overnachten  
in een lodge, op een luxecamping  
of in een sterrenhotel. 

SKIËN. Op naar de bergen van 
Tasmanië of Victoria, in het zuiden. 
Niet ver van Sydney, in de Blue 
Mountains, wordt zelfs Kerstmis in de 
sneeuw gevierd, in juli en augustus ! George Str. - Sydney
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Woester, echter, uitgestrekter ... Minder stedelijk, minder druk, minder 
bekend en minder bezocht ... West-Australië is een stuk wilder dan 
het zo gehypete oosten. Voor wie op zoek is naar vrijheid en weid-
sheid, heeft deze zongebrande streek ongelooflijk veel te bieden.  
Dit is de ultieme bestemming voor een échte roadtrip, met honder-
den kilometers lege landschappen, vaak zonder gsm-bereik, waar u 
de natuur in haar ware glorie ziet voorbijschuiven. Begin bijvoorbeeld 
met chillen op de mooiste stranden van Australië, tussen Adelaide en 
Perth, in paradijselijke oorden als Albany en Esperance. Een eerste 
grote topper na het aangename Perth is het Kalbarri National Park, 
dat een schitterend voorsmaakje biedt van het verderop gelegen 
Karijini National Park. 
Grotten, watervallen, natuurlijke zwempoelen, wandelingen door 
kloven met rode rotswanden: hier bent u letterlijk en figuurlijk ver 
van de bewoonde wereld.  De kers op de taart? De Kimberley, in het 
noordwesten, een van de meest ongerepte streken van Australië.  
De toegangspoort is het stadje Broome, dat beroemd is om zijn ka-
melenkaravanen. De dieren schrijden voort over het witte zand, rich-
ting de outback, waar u haast vermoedt dat ze elk moment Indiana 
Jones tegen het lijf zullen lopen !

KIMBERLEY, BROOME, PERTH, ALBANY, ESPERANCE

HET WESTEN
WESTERN AUSTRALIA

Purnululu National Park

✭
hotspots

SYDNEY

Een van de slimste en 
aangenaamste miljoenensteden  
ter wereld ... en een bestemming 

op zich. 
➔  Voor zijn opera, de Harbour 

Bridge, de baai, de Blue Mountains  
en al de rest !

KANGAROO ISLAND

 Dit door de oceaan vormgegeven 
 eiland is een paradijs voor  

kangoeroes, koala's, mierenegels, 
wombats, zeeleeuwen enz.
➔  Voor een mooi overzicht  
van wat dit continent aan  

inheemse diersoorten  
te bieden heeft.

MELBOURNE &  
DE GREAT OCEAN ROAD 

Kunstzinnige, gemoedelijke  
en kosmopolitische wijken en  
een wereldwijd uniek festival.

➔  Om u volop onder te dompelen 
in de cultuur vooraleer  

u een bezoek brengt aan  
De Twaalf Apostelen.

TASMANIË 

Het Freycinet National Park en 
Cradle Mountain liggen op een 

uurtje vliegen van Melbourne en 
zijn meer dan de moeite waard.
➔  Voor een flinke dosis gezonde 

buitenlucht en natuur.

3 REDENEN  
OM HET ZUIDEN  
TE VERKENNEN

1 Naadloos van de stad 
naar de natuur: Kuring Gai 

National Park ligt op slechts 
25 km van Sydney. De 

eucalyptusbossen, mangroves 
en sites met eeuwenoude 

rotsschilderingen kijken uit 
over de baai van Palm Beach 

– een volledig andere 
wereld – en vertellen over de 
oorspronkelijke geschiedenis 

van het land. 

2 Overal van proeven.  
Het zuiden is de streek bij 

uitstek van de gastronomie 
en de wijn. Van juni tot 

november doorkruist de grote 
Good Food and Wine Show 

overigens de regio en  
het hele jaar door worden er 
in elke stad gastronomische 

festivals georganiseerd.

3 Genieten van cultuur.  
De Adelaide Fringe, in februari 

en maart, is het op één  
na grootste kunstenfestival 

ter wereld. In Sydney kunt 
u bovendien altijd terecht 

voor culturele evenementen. 
Zo is de Vivid, in mei en juni, 

bijvoorbeeld een van  
de meest indrukwekkende 

licht- en geluidsfestivals ter 
wereld. Melbourne, ten slotte, 

is een echt openluchtmuseum 
voor wie houdt van 

internationale street art.

✭
hotspots

MARGARET RIVER

120 internationaal vermaarde 
wijndomeinen tussen  

de zee en de bush.
➔  Om kennis te maken met 
de beste cru's van Australië.

LUCKY BAY

Kangoeroes op het strand, 
kristalhelder water,  

het paradijs op aarde.
➔  Voor wie op zoek is naar 

het volmaakte strand.

SHARK BAY

Hier komen wilde dolfijnen  
uit uw hand eten midden  

in de lagune ... Niet helemaal 
authentiek, maar wel  
zeer indrukwekkend.

➔  Voor wie een kinderdroom 
wil waarmaken.

NINGALOO REEF 

Dit juweel van het 
noordoosten is iets 

bescheidener dan het Groot 
Barrièrerif en is zo bereikbaar, 

zonder boot.
➔  Om een koraalrif te 
bewonderen op 100 m  

van de kust.  

3 REDENEN  
OM HET 
WESTEN TE 
VERKENNEN

1 Ga voor een unieke 
ervaring met een vlucht 
over Purnululu National 
Park in de Kimberley-
regio. De westerse 
kolonisten noemden  
deze zandsteenformaties, 
die al 40 000 jaar  
vereerd worden door  
de Aboriginals, 
" Bungles Bungles ". 
De site is bovendien 
Unesco-werelderfgoed. 

2 Maak kennis 
met de gastvrije 
Aboriginal-gemeenschap 
van Kooljaman op Cape 
Leveque, en neem deel 
aan de traditionele 
krabbenvangst. 

3 Zwem tussen 
de majestueuze 
en zachtaardige 
walvishaaien (van 
maart tot september) 
en al het andere 
wonderlijke zeeleven, 
zoals schildpadden, 
in Coral Bay, een waar 
snorkelmekka. Een echte 
must voor u de bush 
intrekt !

OVERNACHTEN KAN...

in de Sea Dragon Lodge 
Deze lodge kijkt uit over een privéstrand  

op Kangaroo Island en biedt volledig uitgeruste suites 
met jacuzzi en zeezicht. Het thuisgevoel  

op een domein van 100 hectare ... maar dan wel  
met vrolijk rondhuppelende kangoeroes.

OVERNACHTEN KAN...

in Pinky's Eco Retreat 
Rottnest Island – waar de beroemde quokka's leven – 
is bereikbaar per ferry vanuit Perth. Achter de duinen 
van het bekende Pinky Beach is dit de ideale plek  
voor wie zin heeft in glamping op een droomlocatie.  
U vindt er 83 ecotenten op het zand, een aantal zelfs 
met uitzicht op de azuurblauwe zee.  
Een stukje paradijs op aarde.

Wie Australië zegt, zegt roadtrip : langs de kustwegen ontvouwt zich 
na elke bocht een fantastisch panorama. De Great Ocean Road, tussen 
Adelaide en Melbourne, loopt door vissersdopjes en langs kustboule-
vards waar Aboriginals, trendy kunstenaars, surfers en zeerobben zich 
thuis voelen. Aan de andere kant van de weg bevindt zich ongerept 
regenwoud, waar met veel respect voor de enorme ouderdom van 
deze natuurlijke schat (40  miljoen jaar) ook enkele wandelpaden 
doorheen lopen. Voor wie echt de jungle wil intrekken, zijn de be-
roemde rangers net zo onmisbaar als de langoesten van Victor Harbor 
en de redders van Manly Beach, ten noorden van Sydney. Bovendien 
kijkt u onderweg uw ogen uit, want overal springen kangoeroes : op 
het strand, in de tuinen, op de weg, in de steden en op het platteland. 
Zuid-Australië is echter ook het ongerepte Tasmanië. Of Sydney, de op 
één na meest gastvrije stad ter wereld volgens Condé Nast Traveller, 
met de perfecte combinatie van cultuur, sport, strand, gastronomie, 
architectuur, natuur en duurzaam toerisme, iets waar de stad zich 
overigens bijzonder voor inzet. Tal van redenen dus om koers te zetten 
naar het zuiden.

SYDNEY, MELBOURNE, ADELAIDE, HOBART

HET ZUIDEN
SOUTH & SOUTH-EAST AUSTRALIA, 
ViCTORIA, TASMANIA

H E T  I D E A L E  M O M E N T  Het westen van Australië is warm (zeg maar heet) 
en zonnig, maar u kunt het beste het regenseizoen vermijden,  

dat duurt van november tot maart. 

H E T  I D E A L E  M O M E N T  De maanden september tot mei vormen de beste 
periode om volop te genieten van de fauna en flora langs de Great Ocean Road 

of in de Blue Mountains. Beide uitvalpunten zullen wandel- en natuurliefhebbers 
in vervoering brengen. Sydney, Melbourne en Adelaide, de drie steden met  
het grootste cultuuraanbod, zijn in elk seizoen meer dan de moeite waard. 

Sydney
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Ayers Rock

✭
hotspots

ULURU EN KATA TJUTA

In het Red Center veranderen 
de rotsen van kleur naarmate 

de dag vordert ! Beleef  
het zelf op een kameel  
of in een luchtballon.

➔  Voor wie de heiligste 
Aboriginal- plaats  

wil bezoeken.

KAKADU NATIONAL PARK 

Bewonder de ibissen, 
aalscholvers en krokodillen 

tijdens een boottocht 
doorheen de Yellow Water 

Billabong, een glaasje 
bubbels in de hand.
➔  Om te klinken op  

het (goede) leven. 

ALICE SPRINGS 

In dit kleine woestijnstadje 
wordt duidelijk hoe ruw  

het leven in de outback is.  
Een moment van bezinning. 
➔  Om de Aboriginal-kunst  

te ontdekken.

TIWI ISLANDS

Op de 'eilanden van  
de glimlach' woont een unieke 

Aboriginal-gemeenschap. 
➔  Om te leren vissen volgens 
de aloude lokale gebruiken.

3 REDENEN  
OM HET 

CENTRUM TE 
VERKENNEN

1 Voor het ultieme 
gevoel van ruimte, 

avontuur en vrijheid,  
om met een 4 X 4 de rode 
woestijn te doorkruisen, 
ranches tegen te komen 

waar plots gigantische 
kuddes schapen  

en koeien opduiken,  
Gold Beer te drinken uit 
een flesje in afgelegen 
pubs en wilde paarden  

en dromedarissen  
te ontmoeten langs  
de kant van de weg.

2 Om uzelf te verliezen 
in de oneindig mooie 

Melkweg. Midden in  
de outback zijn de 

sterren immers 
ongelooflijk goed 

zichtbaar. Bewonder  
de ringen van Saturnus 
en geniet van een BBQ 

bij lantaarnlicht  
voor het slapengaan. 

3 Leg 2979 km af, van 
Darwin in het noorden 

tot Adelaide in het 
zuiden, aan boord van 
de Ghan, de trein van 

de pioniers. Ook kortere 
ritten zijn mogelijk.  
Wat een belevenis !

OVERNACHTEN KAN...

in het Kings Canyon Resort 
Ecologisch toerisme in de outback ?  

De luxetenten van Kings Canyon Resort, midden  
in de woestijn, liggen op 3 uur rijden van Ayers Rock. 

Eten kan door te barbecueën op de voorziene 
installaties of... te genieten van een gastronomisch 

diner rond het kampvuur van een  
van de twee restaurants.

H E T  I D E A L E  M O M E N T  U kunt het oudste landschap 
op aarde het hele jaar door bezoeken. Denk er echter 
om dat de bush verandert in een groot moeras tijdens 

het regenseizoen, van oktober tot maart.

De outback is het hart van Australië, voor echte ontdekkingsreizigers 
die de woestijn voorbij de bush willen ontdekken. Hier blijven de 
Aboriginals, die vandaag vooral langs de kusten wonen, de geesten 
van hun voorouders eren, die de vorm van rotsen en heuvels hebben 
aangenomen. Dit buitengewone volk is in staat om een toeristische 
trip te transformeren in een spiritueel avontuur. Het Red Center biedt 
fenomenale zonsopgangen en -ondergangen. Het is de favoriete 
locatie van elke sterrenliefhebber (nergens is de Melkweg beter 
te zien), maar ook een kurkdroge plek waar kloven, oases en wa-
terbronnen echte traktaties zijn.
Hier kijkt u uw ogen uit, van Alice Springs, de enige stad in de streek, 
tot heilige locaties als Ayers Rock en Kata Tjuta, die tot de top van 
het werelderfgoed behoren. De Aboriginals met hun didgeridoos en 
eeuwenoude lichaamsbeschilderingen zijn wandelende geschiede-
nisboeken. Maak kennis met hun wijsheid ! Tot slot biedt de Ghan, de 
trein naar de opaal- en goudmijnen van de pioniers, de mogelijkheid 
om het hart van Australië te doorkruisen, van Darwin in het tropische 
noorden tot Adelaide aan de zuidkust.

DARWIN, KAKADU, TIWI ISLANDS, ALICE SPRINGS, AYERS ROCK

HET CENTRUM 
HET NOORDEN
NORTHERN TERRITORIES

De Sunshine State is het koninkrijk van de bruingebrande surfers 
van de Gold Coast, waar studenten uit de hele wereld 's avonds in 
de bars werken en overdag genieten van een natuurijsje, en waar 
de modeldorpen van de Aboriginals 's avonds echt tot leven komen. 
Langs de Pacific Coast, voorbij Brisbane, volgen de paradijselijke 
stranden elkaar op. Een echte must in dit deel van Australië is een 
helikoptervlucht boven het adembenemend mooie Groot Barrière-
rif. Haast even indrukwekkend is de doortocht door Daintree, het 
grootste nationale park ter wereld en het oudste regenwoud op 
aarde. Tussen beide in kronkelt de Great Tropical Drive langs een 
kustlijn met kleine plaatsen in koloniale stijl, piekfijne zeiljachten 
en steeds woestere stranden, tot aan Cape Tribulation, waar zee 
en jungle in elkaar overvloeien en u het einde van de wereld lijkt 
bereikt te hebben. Overweldigd door de buitengewone natuurlijke 
rijkdom ? Weet dan dat er hier altijd wel een stad in de buurt is. Met 
al het comfort waar de moderne mens zo van houdt. Elk z'n stijl, 
nietwaar ?

BRISBANE, CAIRNS, GOLD COAST, FRASER ISLAND

HET OOSTEN 
NOORDOOSTEN
QUEENSLAND

✭
hotspots

DE WHITSUNDAYS

Wrijf uw ogen uit, want deze 
archipel van 74 eilanden  

is een van de mooiste 
plaatsen op aarde.

➔  Om u God in Australië  
te wanen op Hamilton Island.

FRASER ISLAND 

Wilde dingo's, walvissen  
en zoetwatermeren...  

Op het grootste  
zandeiland op aarde.
➔  Voor wie 120 km  

op het strand wil rijden  
met een 4x4.

GOLD COAST 

Welkom in het Australische 
Miami. Naast de clubs,  
de attractieparken en  

de regenwouden zijn ook  
de surfmogelijkheden  

hier fantastisch.
➔  Voor een echte  
bling-bling break.

SUNSHINE COAST 

Een uurtje ten noorden  
van Brisbane kunt u  

heerlijk surfen (in Noosa)  
en vindt u de Australia Zoo  

en Rainbow Beach. 
➔  Voor wie het allemaal  

wat echter mag dan  
aan de Gold Coast.

3 REDENEN  
OM HET OOSTEN  
TE VERKENNEN

1 Slapen op het Great 
Barrier Reef boven 
de azuurblauwe Stille 
Oceaan, in een " swag "  
op een drijvend ponton.  
Met de waanzinnig mooie 
onderwaterwereld van  
de Koraalzee letterlijk  
aan uw voeten. Tijd om 
dat duikbrevet te halen ?

2 Kennismaken 
met de oudste 
vissersgemeenschap 
van de Aboriginals en 
samen met hen krabben 
vangen in de Kuku 
Yalanji-gemeenschap 
ten noorden van Port 
Douglas. We eten samen 
met de moeder des 
huizes, die ons trakteert 
op anekdotes zoals 
het verhaal van een 
schildpad van 400 kg  
die geserveerd werd  
op een huwelijksfeest  
én een begrafenis.

3 Het regenwoud van 
Daintree intrekken (met 
een gids), om met eigen 
ogen de watervallen,  
de verborgen rivieren  
en de " kauri pines "  
te zien. Deze reusachtige 
coniferen bereiken  
een hoogte van meer  
dan 70 meter.

OVERNACHTEN KAN...

in het Thala Beach Nature Reserve
Dit vredige oord dicht bij Port Douglas ligt in  
een mooie natuurlijke omgeving. Sommige van  
de bungalows kijken uit over de zee, terwijl andere 
opgaan in hun groene omgeving en zich vlak bij het 
strand bevinden. Een topper voor natuurliefhebbers !

H E T  I D E A L E  M O M E N T   Als u in alle rust wilt snorkelen  
en de paradijselijke eilanden wilt ontdekken, vermijdt u beter juli  

en augustus. Kies dan voor april tot juni en september tot november. 
Het is echter in het hoogseizoen dat u walvissen kunt bewonderen. 

Hetzelfde geldt voor de outback, al zijn de tropische regens  
van december een belevenis op zich.

Cairns
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    Ontdek 
  DE WHITSUNDAYS !

Deze archipel van 74 eilanden voor de kust van Queensland, waar ook het Groot Barrièrerif ligt,  
is een van de meest paradijselijke plaatsen van Australië. Explore Whitsundays biedt een ervaring gevuld  

met superlatieven. Te voet, met de helikopter, op een zeiljacht, met duikbril en snorkel,  
in alle luxe of als Robinson Crusoë, op een locatie die al even buitengewoon is.

AUSTRALIË : 
DE ESSENTIE

16 DAGEN  
met een huurwagen
_ vanaf € 2 639

Een verbluffende rondrit 
 waarop u kennismaakt  
met de extreme schoonheid 
van Australië.

Sydney, Ayers Rock, Kings 
Canyon, Alice Springs, Darwin, 
Kakadu National Park, Cairns, 
het Groot Barrièrerif, Daintree 
enz. Klaar om heel veel te 
zien ? Ga mee, u zult niet 
ontgoocheld zijn ! Ontdek de 
hoogtepunten van Australië, 
van het zuiden via het woeste 
hart naar het noorden. 

QUEENSLAND

16 DAGEN  
met een camper
_ vanaf € 2 099

Welkom in de Sunshine 
State ! Bereid u voor op 
zwemmen bij het Groot 
Barrièrerif, trektochten door 
tropische wouden en fun-
fun-fun aan de Gold Coast !

Brisbane, Noosa, Hervey 
Bay, Bundaberg, Gladstone, 
Airlie Beach, de Whitsundays, 
Townsville en Cairns : tijdens 
de negen etappes van deze 
rondreis valt u van de ene 
verbazing in de andere.  
Dit wordt een avontuur  
om nooit meer te vergeten ! 

HET WESTEN  
VAN AUSTRALIË

22 DAGEN  
met een 4 x 4
_ vanaf € 2 689

De minst bekende regio 
van het continent is ook 
de meest ongerepte, 
een plek waarvoor u 
alle superlatieven mag 
bovenhalen.

Vertrek met een 4 x 4 in Perth  
en rijd met het hele gezin in 
alle veiligheid tot in Darwin. 
De herinneringen aan 
walvishaaien, azuurblauw 
water en overblijfselen  
uit een ver verleden blijven  
u een leven lang bij.

GROEPSREIS 
HIGHLIGHTS  
VAN AUSTRALIË

12 DAGEN 
_ vanaf € 2 829

Sydney en de Blue Mountains, 
gevolgd door Ayers Rock, 
Cairns en natuurlijk  
het Groot Barrièrerif...  
Ontdek de absolute 
toplocaties van Australië.

Deze gevarieerde en complete 
reis combineert buitengewone 
steden, ongerepte natuur,  
de vroegste oorsprong van  
de mens en stranden om 
bij weg te dromen. Dat 
alles natuurlijk met een 
Nederlandstalige gids ! 

Een rit langs alle must sees  
van dit reusachtige land.

De vrijheid om in uw eigen tempo 
en in alle rust te reizen  

met een huurauto.

De mogelijkheid om uw reis  
voort te zetten naar een van  

de eilanden in de Stille Oceaan.

Focus op een uitzonderlijke  
regio, gericht op de zee  
en de ongerepte natuur.

Het gevoel om in nauwelijks 
enkele minuten uw snorkel in te 
ruilen voor uw wandelschoenen.

Het plezier om onderweg te zijn 
met een camper waarin u  

in alle rust kunt eten en slapen.

Op verkenning in een minder druk 
bezochte, maar zeer extreme regio.

Een rondreis met een 
terreinwagen met de focus  
op avontuur en veiligheid.

Intense momenten, puur natuur, 
tussen de azuurblauwe zee en de 

adembenemend mooie national parks.

Een reis langs de 
allergrootste Australische 

bezienswaardigheden.

Het gemak om in uw eigen taal 
toelichting te krijgen bij  

de bezienswaardigheden  
door een deskundige gids.

Het comfort van een groepsreis 
waarop alles voor u  

geregeld wordt.

Een evenwichtige reis  
in alle vrijheid.

Een comfortabele  
en superleuke formule.

Een uitzonderlijk avontuur 
binnen handbereik.

Een begeleide 
kennismaking met  

de grootste hotspots.

ENKELE REISFORMULES 
4  FA N T A S T I S C H E  R O N D R E I Z E N

Australië is dubbel zo groot als Europa en biedt dan ook eindeloze ontdekkingsmogelijkheden...  
Om het continent te verkennen stellen we u vier formules voor om van te watertanden !

+ + + +

+ + + +

= = = =

  Neem contact met ons OP OM ONZE ANDERE PROGRAMMA’S TE ONTDEKKEN.
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De Dreamtime,  
de levende cultuur  

van de Aboriginals, 
doordringt het  

hele land. 

T oen ik naar Australië trok, wilde ik drie dingen doen : overnachten op  
het Groot Barrièrerif, kangoeroes zien en Aboriginals ontmoeten. Ik wil  
de geschiedenis van mijn bestemming leren kennen en hoor die graag uit 
de mond van de lokale bevolking. 

De Aboriginals zijn voor de meeste Australiërs onzichtbaar. Tijdens mijn reis 
waren er vaak Aussies van de andere kant van het continent die net als ik voor het 
eerst kennismaakten met hun leven, hun verleden, de gebruiken die ze levendig 
houden en hun moeilijke aanpassing aan het moderne leven. Eenmaal dat achter 
de rug kan het avontuur beginnen. Het hele land is namelijk doordrongen van hun 
levende cultuur, de zogenaamde " Droomtijd ", die mondeling of met tekeningen 
wordt doorgegeven. Het Groot Barrièrerif ? De zee die samengesmolten is met de 
aarde in de Droomtijd, tienduizend jaar geleden. Overleven in de vaak dodelijke 
bush ? Geen probleem dankzij de kennis daterend uit de Droomtijd. Kangoeroes ? 
Totemdieren die aan de basis liggen van didactische legendes. Naast onze 
wegenkaart gebruikten we een meer dan 40 000 jaar oude spirituele kaart, die 
ook vandaag nog het leven verrijkt en een kijk biedt op de mystieke en tegelijk 
verrassend pragmatische ingesteldheid van de Aboriginals. Geneeskrachtige 
planten, heilige plaatsen, oceaanstromingen, bevoorradingsplaatsen, varens uit 
de tijd van de dinosaurussen : achter de prachtige postkaarten zit een heel andere 
wereld verscholen. Bezoek dus zeker de kleine dorpjes waar de Aboriginals voor 
een handjevol toeristen de dansen en gezangen demonstreren die ze ook onder 
elkaar, wanneer de bezoekers vertrokken zijn, in leven houden. Door de toekomst 
van hun land weer in eigen handen te nemen en zelf toeristische ondernemingen 
op te zetten kiezen ze ervoor om hun erfgoed bekend te maken. We kunnen 
alleen maar hopen dat dit autochtone toerisme, waarmee we absoluut moeten 
samenwerken, een toerisme van verzoening wordt.

BÉATRICE DEMOL 
Professioneel 

reizigster
HET GROOT BARRIÈRERIF 

De magie van de zee in alle kleuren  
van de regenboog.

Het Groot Barrièrerif strekt zich uit over 2 600 km tussen 
Fraser Island en de Straat van Torres. Het is een gebied van 
witte zandstranden en kristalhelder water dat tot de zeven 

wereldwonderen wordt gerekend. Het rif is bereikbaar 
vanaf de kust van Queensland per boot, met een vliegtuigje 

of een helikopter en biedt oneindig veel mogelijkheden  : 
duiken, snorkelen, rondvaarten enz. U hoeft enkel te kiezen. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE ABORIGINALS 

Afspraak op onbekend terrein
In de grote Australische steden is de cultuurschok heel 
beperkt. Pas wanneer u de bush of het regenwoud intrekt, 
beginnen de echte ontmoetingen. Australië bezoeken 
betekent ook kennis maken met het culturele erfgoed 
van de Aboriginals : rabbenvangst, dansvoorstellingen, 
marktjes. Het zijn telkens gelegenheden om  
een fascinerend volk te leren kennen van wie  
de geschiedenis teruggaat tot het begin der tijden. 

HET STRAND OP MET EEN 4X4 

West-Australië met de haren in de wind
Door de ruige kustlijn van duizenden kilometers is  

een terreinwagen een echte noodzaak om  
het Australische Wilde Westen te ontdekken en de meest 

adembenemende national parks te verkennen. Wie naar 
het westen trekt, moet leren loslaten, terugkeren naar de 
essentie en vriendschap sluiten of zelfs één worden met 

de natuur. Een diepgaande ervaring voor echte avonturiers.

ALICE SPRINGS IN EEN LUCHTBALLON

De outback vanuit de lucht bij het ochtendgloren
5 u. 's ochtends : Alice Springs ontwaakt. Klim in  
de mand en stijg op terwijl de opkomende zon geleidelijk 
aan boven de woestijn van het Red Center komt piepen. 
30 of 60 minuten lang hebt u het vliegtuiggevoel (maar  
dan zonder piepkleine raampjes) en kunt u op het ritme  
van de gasbrander kangoeroes spotten in de bush  
vooraleer u midden in de natuur landt en het tijd is  
voor een glaasje bubbels...

I N T E R V I E W

Sommige ervaringen blijven een leven lang bij... en dat is precies wat Australië voor u 
in petto heeft. Maak kennis met een continent vol natuurwonderen en onvergetelijke 
ontmoetingen. Een unieke gelegenheid om volledig te herbronnen.

4 UNIEKE ERVARINGEN

Top 5 
van de 

STRANDEN 
1. BONDI BEACH

Met zijn golven die talloze 
surfers lokken (en ook wat 

haaien), is Bondi de bekendste 
2 kilometer strand  
van heel Australië.

2. WINEGLASS BAY

Deze sublieme 
halfcirkelvormige baai  
met prachtig wit zand, 

dicht bij Hobart (Tasmanië), 
is dé bestemming voor 
natuurliefhebbers en  

een van de 10 mooiste  
stranden van Australië.

3. WHITEHAVEN BEACH

Vlei u neer op het fijnste zand 
dat u ooit gezien hebt  

en geniet van de 
paradijselijke sfeer van de 

Whitsunday‑eilanden. 

4. HELLFIRE EN LUCKY BAY

Deze twee stranden in 
Esperance zijn allebei toppers 
dankzij hun ongelooflijk witte 

zand ... en de kangoeroes die er 
gezellig komen zonnebaden.

5. BELLS BEACH

In deze legendarische 
surfspot vindt elk jaar de 

Rip Curl Pro plaats. Vanaf de 
verschillende uitkijkpunten 
kunt u heerlijk genieten van 

het geleverde spektakel.

3

4 5
1

2
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Met meer dan 
500 natuurgebieden  

( een wereldrecord)  
heeft Australië troeven  

om indruk te maken  
op elke reiziger.

1. KARIJINI
 Kloven, natuurlijke 

zwempoelen, watervallen :  
dit is een oase midden in  

de westelijke woestijn.

2. BLUE MOUNTAINS

De eucalyptusbossen ten 
westen van Sydney, om heerlijk 

te wandelen dicht bij de stad

3. ULURU EN KATA TJUTA

In het hart van dit nationaal park 
is de grootste monoliet  

ter wereld dé trekpleister  
van de outback.

4. KAKADU & NITMILUK

Canyons, watervallen en 
kanovaren op de Yellow River : 
een must voor wie in de buurt  

is van Darwin.

5. DAINTREE & CAPE 
TRIBULATION 

In het noorden van Queensland 
vindt u zowel tropische jungle  

als koraalriffen. Buitengewoon !

6. WILSONS PROMONTORY

50 000 hectare wilde natuur en 
godverlaten stranden ten zuiden 

van Melbourne...

7. GRAMPIANS 

Het mekka voor liefhebbers van 
Aboriginal-kunst en klimmen, 
plus een echt toevluchtsoord 

voor unieke fauna en flora. 

TIPS 
TEGEN DE 

JETLAG 
Zet uw horloge goed zodra u 

vertrekt – of doe dit geleidelijk aan bij 
tussenlandingen met uursverschillen 

– en plan uw tijd en slaapmomenten in 
het vliegtuig op basis van de timing van 
de vlucht. Landt u 's ochtends ? Ga dan 

zo laat mogelijk slapen op het vliegtuig. 
Bekijk films, lees op uw telefoon of houd 

u bezig op uw computer om wakker  
te blijven. Loop regelmatig even rond 

en drink veel water. Zorg na de landing 
meteen voor het juiste ritme. Neem een 
douche, rust maximaal twintig minuten 

en zorg dat u vervolgens de hele dag 
iets te doen hebt. Ga vooral niet te 

vroeg slapen. Landt u 's avonds laat ? 
Ga dan zo vroeg mogelijk slapen op het 

vliegtuig en dwing uzelf daarna  
om wakker te blijven.

 De mooiste 
NATIONALE 
PARKEN  
 van Australië

SE
LE
CT
IE

Katherine Gorge, Nitmiluk

TOPBESTEMMING

Eat. See. Play. De verschillende 

Vibe Hotels combineren lifestyle, 
design en technologie tot een uniek 

concept om te ontspannen en volledig 
te herbronnen, op maat van uw 

wensen. Een ideale keuze voor wie 
een bezoek brengt aan Darwin of 

aan de oostkust, van Brisbane 
tot Melbourne. 
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Priscilla, Queen  
of the Desert

In deze leuke cultfilm 
van Stephan Elliot 

doorkruisen een aantal 
dragqueens het hart  

van Australië.

Rabbit proof fence
Een film over de 

" verloren generatie " 
Aboriginal-kinderen die 

weggenomen werden en 
naar opvoedingskampen 

gestuurd.

Een voorsmaakje van uw reis
FILMS, BOEKEN, SERIES... UW VOORBEREIDING IS AL  

EEN EERSTE STAP RICHTING UW BESTEMMING.

Yapa, le petit aborigène d’Australie
> Chrystel Proupuech, Maliluno

Wilt u ook uw kinderen 
voorbereiden ? Bestel dan dit 
schitterende ontdekkings- en 
doeboek, dat kinderen  
ook kunnen meenemen.

Tegenvoeters : een reis 
door Australië
> Bill Bryson, Payot

Een hilarische rondreis door 
Australië, tjokvol informatie over  
het land, zijn fauna en zijn bewoners. 
Een roman annex reisgids met tal 
van anekdotes en tips.

✭
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Eén leven volstaat niet om alle schatten van dit supergastvrije land  
 te ontdekken. Laat u betoveren door de overweldigende natuur  
tijdens een roadtrip met de camper of de wagen. In Nieuw-Zeeland ligt  
 achter elke bocht een nieuw avontuur te wachten. Klaar voor vertrek ?

Zoals elke bestemming in Oceanië is 
het een hele klus om Nieuw-Zeeland 
te bereiken. Wanneer uw vlucht na 
24 uur en meer dan 20 000 kilometer 
landt op de luchthaven van Auckland, 
bent u vaak even van de kaart. Maar 
dat duurt niet lang ! In de eerste plaats 
omdat u meestal de winter inruilt 
voor de zomer, en hele aangename 
temperaturen. En daarnaast omdat 
u aan alles merkt dat u hier in het 
mekka van de roadtrips bent beland. 
Eerst wacht u echter een keuze : 
blijft u op het Noordeiland ? Of trekt 
u zuidwaarts ? Beide kan ook, maar 
reken dan ideaal gezien toch op een 
drietal weken. Het Noordereiland 
is dichter bevolkt : driekwart van de 
Nieuw-Zeelanders woont hier. Geen 
paniek echter, u komt nog altijd vooral 
schapen tegen (Nieuw-Zeeland 
telt zeven schapen per inwoner !). 
Filmliefhebbers trekken uiteraard naar 
het Tongariro National Park, waar The 
Lord of the Rings is opgenomen. Meer 
naar het noorden ligt het schiereiland 
Coromandel, met spectaculaire 
stranden zoals Cathedral Cove (dat 
ook te zien was in 'De Kronieken van 
Narnia'), een stukje paradijs op aarde. 
Iets ten zuiden daarvan, in Rotorua, 
biedt het geothermische park de 
perfecte omgeving om kennis  
te maken met de Maori-cultuur.  
Na een bezoek aan de kleine 
hoofdstad Wellington is het al tijd om 
in te schepen voor de overtocht naar 
het Zuidereiland. De oversteek van 
Straat Cook duurt een drietal uur en 
biedt u ruimschoots de gelegenheid 
om migrerende walvissen en dolfijnen 
te spotten. De aankomst in het stadje 
Picton is verbluffend. Het is een klein 
voorproefje van wat dit buitengewone 
eiland, waar de natuur heer en 
meester is, voor u in petto heeft : 
dichte, tropische vegetatie (Abel 
Tasman Park), gletsjers (Fox en Franz 
Joseph, althans voorlopig nog...), 
fjorden (de Milford Sound, het achtste 
wereldwonder volgens Kipling), 
woeste bergrivieren met prachtige 
bruggetjes, hemelsblauwe meren 
(Tekapo !) en ga zo maar door.  
En dan is er nog Queenstown,  
de hoofdstad van de extreme sporten, 
waar het onmogelijke mogelijk wordt.
Nieuw-Zeeland is een echte 
schatkamer, met een bevolking  
die zich hard inzet om de schoonheid  
van dit prachtige land te bewaren.  
On the road to paradise.

De natuur aan 
 uw voeten

3 REDENEN  
OM ERHEEN  
TE GAAN

1 Een wereldreis in  
één land : op sommige 
momenten waant u zich 
in Noorwegen (fjorden), 
Zwitserland (bergen), 
Canada (meren) of  
op een verlaten tropisch 
eilandje.

2 Beleef de 4 seizoenen 
op 1 dag. Nieuw-Zeeland 
wordt het mooiste land 
ter wereld genoemd. 
Het unieke en vrij 
gematigde klimaat kan 
in het noorden van het 
land subtropisch worden 
tijdens de zomer.  
Die afwisseling zorgt 
telkens weer voor 
verrassende, maar nooit 
storende contrasten.

3 De ongelooflijke 
gastvrijheid van  
de Kiwi's.  
De vredelievende en 
open Nieuw-Zeelanders 
staan tweede op de lijst 
met meest gastvrije 
bevolkingen ter wereld, 
net na de Ijslanders.
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WANNEER trekt 
u het best naar 
Nieuw-Zeeland ? 
De seizoenen zijn omgekeerd in het land 
van de Kiwi's en hoe noordelijker u gaat, 
hoe zachter het klimaat meestal wordt.

DE ZOMER. Van december tot maart  
is het klimaat vrij droog en zijn  
de temperaturen aangenaam.  
De kerstvakantie valt echter op 
hetzelfde moment, dus zorg dat u  
uw accommodatie en activiteiten  
lang op voorhand boekt als u tijdens 
deze periode reist.

DE HERFST EN DE LENTE.  
Deze interessante maanden zijn minder 
toeristisch en dus ook minder duur.  
Het kan wel regenen, maar nooit  
de hele tijd. 

DE WINTER. Het winterseizoen loopt 
van juni tot september en is ideaal 
voor wie wil skiën op het Zuidereiland, 
terwijl het klimaat op het Noordereiland 
milder is. De prijzen zijn lager dan in  
de zomer, maar doordat de dagen 
korter zijn, is het wel belangrijk om  
uw bezoek aan de ezienswaardigheden 
goed in te delen.

HOE REIST U het best 
in Nieuw-Zeeland ? 
Van noord naar zuid is Nieuw-Zeeland meer 
dan 1700 km lang. Als u beide eilanden 
bezoekt, is het dan ook interessant om te landen 
in Auckland in het noorden en na afloop  
van uw avontuur terug te vliegen vanuit 
Christchurch in het zuiden (of omgekeerd). 

MET DE WAGEN. De wondermooie wegen 
langs de oceaan maken integraal deel uit  
van uw reis naar de andere kant van  
de wereld. Een wagen is goedkoper dan  
een camper en bovendien houdt u halt waar 
u maar wilt om te overnachten in een motel 
of bed and breakfast.

Nieuw-Zeeland…  
voor WIE ? 
Deze diverse natuurbestemming is 
bereikbaar via verschillende luchthavens  
en is geschikt voor vrijwel iedereen.

MET HET GEZIN. Met zijn zachte klimaat, 
sublieme natuur, talloze activiteiten en 
unieke fauna spreekt Nieuw-Zeeland  
het hele gezin aan. Zeker als de ouders 
mogen plaatsnemen achter het stuur  
van een camper, de handigste manier  
om dit prachtige land samen met de kids  
te ontdekken.

MET ZIJN TWEETJES. De dagelijkse sleur 
ontvluchten en koers zetten naar  
het uiteinde van de wereld : op het 
Zuidereiland van Nieuw-Zeeland kan  
het echt ! Door de verlaten stranden en  
oogverblindend mooie landschappen is  
dit de ultieme avontuurlijke bestemming  
voor honeymooners.

MET VRIENDEN. Wie rondtrekt in 
Nieuw-Zeeland, komt ze altijd tegen : 
konvooien met busjes vol jonge 
backpackers van allerlei nationaliteiten, 
die met de haren in de wind de tijd van hun 
leven hebben. Dankzij Visa Vacances Travail 
komen studenten naar het land om kiwi's, 
appels of druiven te plukken en vervolgens 
het land te ontdekken. Een must.

MET DE FIETS. Sportievelingen kiezen 
graag voor de fiets om de voorbijglijdende 
natuur ten volle te kunnen waarderen.  
Met een fietsnetwerk van 536 km mag 
Nieuw-Zeeland een echte topbestemming 
voor fietsliefhebbers worden genoemd.

MET DE CAMPER. U kunt uw budget 
beperken wanneer u naar Nieuw-Zeeland 
reist met uw gezin. En omdat de snelheid 
op de highways voor iedereen is beperkt, 
verliest u ook geen tijd. Een partner  
die we kunnen aanraden ? Apollo ! 

MET HET VLIEGTUIG . Binnenlandse 
vluchten zijn niet duur en bieden een prima 
oplossing om snel veel afstand af te leggen 
als u niet zo veel tijd hebt.



GROEPSREIS
_ vanaf € 3 960

" Vakantie ! Ik denk nergens 
meer aan en ga voor pure 
ontspanning... " Tijdens  
een groepsreis ontdekt u het 
land dankzij het deskundige 
oog en de slimme tips  
van onze Nederlandstalige 
chauffeur/gids.

Aan boord van uiterst 
comfortabele voertuigen 
(geen overbodige luxe voor 
een rit van 3500 km) geniet u 
van Auckland tot Christchurch 
van de vele fantastische  
uitstappen en slimme weetjes 
van onze ervaren gidsen. 
Een rustgevende manier om 
kennis te maken met het echte 
Nieuw-Zeeland. 

De mooiste excursies met 
begeleiding van onze lokale 

Nederlandstalige gidsen.

Een bezoek van twee weken  
aan beide eilanden met  

een originele route, aan boord  
van recente voertuigen.

De mogelijkheid om een 
extra etappe toe te voegen in 

Nieuw-Zeeland of naar een eiland 
in de Stille Zuidzee te trekken.

Een rustgevende  
totaalervaring. 
Vaste vertrekdata. 

De vrijheid om te stoppen aan  
elk mooi uitzichtpunt en er zolang  

u wilt te genieten van  
de natuurpracht.

Een zorgvuldige uitgestippelde 
rondrit van 19 dagen van noord  

naar zuid met telkens weer  
sublieme etappes.

Onvergetelijke excursies, zoals de 
Milford Sound of het Abel Tasman 

National Park

Avontuur in alle veiligheid. 
Administratieve voorwaarde : 

internationaal en nationaal rijbewijs.

De keuze tussen wild kamperen 
en prachtig gelegen en goed 

uitgeruste campings.

Een individuele rondreis  
van twee weken inclusief huur  
van een camper, van Auckland  

naar Christchurch.

De fun om uw droombestemming 
volstrekt autonoom te beleven.

Totale flexibiliteit.

Een camper huren kan in elk seizoen

Accommodatie op maat van een 
fietsvakantie : B & B's, overnachtingen 
bij de lokale bevolking of zorgvuldig 

geselecteerde hotelletjes.

Een roadtrip van twee weken op 
touringfietsen voor een unieke 

kennismaking met het land  
en zijn Kiwi's.

De mogelijkheid om uw bagage  
te laten transporteren 

 om licht te reizen.

Sportief op droomvakantie.
Van september tot en met mei, 

gemiddelde moeilijkheidsgraad.

RONDREIS  
MET DE WAGEN

_ vanaf € 2 485

Bent u avontuurlijk ingesteld ? 
Ga er dan voor ! Met zijn goed 
onderhouden wegennet en 
schitterende landschappen 
lenen weinig landen zich 
beter voor een roadtrip dan 
Nieuw-Zeeland. 

En dat er weinig verkeer is bij  
de Kiwi's, is mooi meegenomen ! 
Doorkruis de verschillende 
regio's in eigen tempo bij  
een snelheid die beperkt is tot 
100 km/u, bepaal zelf  
uw etappes en kies uw bed  
and breakfast, motel of lodge. 
Een doeltreffende en minder 
dure manier om het land  
te ontdekken. 

RONDREIS  
MET DE FIETS
_ vanaf € 2 560

De fiets is bijzonder populair 
bij de Kiwi's, niet in het 
minst om zijn groene imago ! 
Doorkruis op twee weken tijd 
het Zuidereiland op supergoed 
uitgeruste mountainbikes 
tijdens zorgvuldig uitgekiende 
etappes.

De rondrit start in Christchurch 
met twee oefendagen, 
vooraleer u de heuvels intrekt 
richting Tekapo, de Southern 
Lakes, Queenstown en Central 
Otago en de beroemde  
Rail Trail. Dagelijks krijgen  
uw getrainde kuiten 60  
tot 100 km te verwerken.

RONDREIS  
MET DE CAMPER
_ vanaf € 2 225

Deze formule lijkt 
wel uitgevonden voor 
Nieuw-Zeeland en is door  
de vrijheid en autonomie  
die een camper biedt,  
zowel geschikt voor  
koppels als gezinnen.

U hoeft u niet aan een planning 
te houden, de campings zijn 
perfect uitgerust en gelijk waar 
u halt houdt, ontvouwt zich 
voor uw ogen een ongelooflijk 
natuurspektakel. Ideaal 
dus voor een bezoek aan 
Nieuw-Zeeland.

ROTORUA

AUCKLAND

HAMILTON

NAPIER

WELLINGTON

TAUPO

CHRISTCHURCH

DUNEDIN

INVERCARGILL

QUEENSTOWN

NELSON

TE ANAU

PICTON

TASMANZEE

ZUIDELIJKE 
STILLE 

OCEAAN

Otago

FRANZ JOSEF

TEKAPO

GISBORNE

ENKELE REISFORMULES 
4  FA N T A S T I S C H E  R O N D R E I Z E N

Voor u koers zet naar Nieuw-Zeeland, is het belangrijk om te bepalen hoe u persoonlijk het liefste reist.

+ + + +

+ + + +

= = = =

  Neem contact met ons OP OM ONZE ANDERE PROGRAMMA’S TE ONTDEKKEN.
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DE 6 MOOISTE  
UITSTAPPEN
Nieuw-Zeeland ontdekken gaat vaak gepaard 
met verschillende onvergetelijke activiteiten.  
Kies zelf hoe u uw vakantie wilt kruiden ! Wat 
dacht u van een cruise of een helikoptervlucht ?

EEN CRUISE DOORHEEN  
DE MILFORD SOUND 
De mooiste fjord van Nieuw-Zeeland ligt langs 
een oerbos van ongeziene schoonheid.  
Vergeet de foto's, ze kunnen niet tippen aan  
de werkelijkheid. Vaar... en geniet.

DE FRANZ JOSEPH- OF FOX-GLETSJER  
MET DE HELIKOPTER 
Deze gletsjers op iets meer dan 15 kilometer 
van de Tasmanzee zijn bereikbaar na 10 min. 
stappen (Fox), of na een langere wandeling  
of met de helikopter (Franz Joseph).  
Zeker doen !

HET OTAGO-SCHIEREILAND
Vanaf Otago Harbour kunt u inschepen voor  
een " wildlife cruise " waarop u niet alleen  
de Zuidelijke koningsalbatros en een twintigtal 
andere zeevogels kunt spotten – waaronder 
stormvogels – maar ook pinguïns te zien krijgt.

HOBBITON 
Op drie uur rijden van Auckland voeren  
de decors van The Lord of the Rings u op 
sublieme manier mee naar het Middle Earth  
van Tolkien... en de mooiste filmset ter wereld.

DE DOLFIJNEN VAN DE BAY OF ISLANDS
Deze plek op zich is eigenlijk al een reis  
naar Nieuw-Zeeland waard, dus haal uw duikbril 
en snorkel boven voor een ontmoeting met 
de dolfijnen die u lang zal bijblijven. 

WALVISSEN SPOTTEN IN KAIKOURA 
Hier passen besneeuwde bergtoppen en de 
zee op één foto. Maak een wandeling van 3 u. 
door deze wonderbaarlijke omgeving en u krijgt 
zonder enige twijfel walvissen te zien.

TOPERVARING

White Island
Ooit al eens op de maan gewandeld? Dat is in elk geval de indruk die u krijgt als u  
het vulkanische White Island bezoekt, voor de kust van het Noordereiland. Deze nog  
actieve krater bevindt zich op zeeniveau en is dan ook de makkelijkst bereikbare ter wereld !  
Een bezoek gebeurt steeds met professionele gidsen. Niets wordt aan het toeval overgelaten 
(gasmasker, helm) om u een ervaring te bezorgen die een diepe indruk zal nalaten.

TOPADRES 

Solitaire Lodge 
Dit juweeltje maakt deel uit 

van de Small Luxury Hotels en 
is de op één na oudste lodge 
van Nieuw-Zeeland. Solitaire 

bevindt zich aan de oevers van 
het Tarawera-meer, dicht bij 

Rotorua op het Noordereiland, 
en telt negen suites met een 

verbluffend uitzicht. Op 20 minuten 
van de beroemde thermale 

bronnen (en voldoende ver van 
hun zwaveldampen) is dit een 
droomstop om uw biologische 

klok voor te bereiden voor u afzakt 
naar het zuiden of verder trekt 

naar het noorden.

Tongariro National Park

Hobbiton

DE JUISTE  
ACCOMMODATIEKEUZE

Uw onderdak is een belangrijk aspect 
 van de voorbereiding, zeker qua budget. 

Daarom een overzichtje van  
de mogelijkheden..

HÔTEL 
Hotels zijn een van de duurdere opties  
in Nieuw-Zeeland. In de steden is dit 

een goed idee om te overnachten, maar 
daarbuiten zijn motels veel couranter. 

MOTEL
Motels zijn de keuze bij uitstek voor wie 

rondreist met de wagen. Bovendien beschikt 
u over een keuken, waardoor u geen 

restaurantkosten hoeft in te calculeren en  
dus kunt besparen. Nieuw-Zeeland is echt het 
land van de motels, maak er dus gebruik van ! 

BED & BREAKFAST 
Ook b&b's zijn een interessante keuze  

en laten u bovendien kennismaken met  
de bevolking. Nieuw-Zeelanders staan 

bekend om hun grote gastvrijheid, waardoor 
deze formule eigenlijk perfect is. 
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4 seasons  
in 1 day
Nieuw-Zeeland is een plek waar 
u de vier seizoenen kunt beleven 
op één dag tijd. Midden in de 
zomer kan het bij een goede 25° C 
plots beginnen te sneeuwen. 
Denk er dus om dat u uw bagage 
aanpast aan deze extreme 
omstandigheden.

Ik  ben aangekomen in 
Nieuw‑Zeeland met een rugzak. 
Wat ik bijhad ? 5 T-shirts, 3 shorts, 

een dikke trui, een zwembroek en 
een speciale wandelbroek voor de 
verschillende hoogtes en temperaturen 
die me te wachten stonden tijdens 
mijn tocht van vier maanden van noord 
naar zuid (anders dan bij ons dalen de 
temperaturen hier naarmate je zuidelijker 
gaat). In wereldkiwihoofdstad Opotiki, op 
het Noordereiland, nam ik mijn intrek in 
een verblijf voor seizoenarbeiders. Een 
vrij logische keuze in een land waar " fruit 
picking " een echte traditie is. Na de oogst 
volgt het " thinning " en het " pruning ", het 
snoeien van de bomen en de wijnranken. 
Na een maand hard werken overdag (en 
heerlijk feesten 's avonds op het strand 
van de Bay of Plenty), ben ik samen met 
een twaalftal vrienden die ik ter plekke 
heb ontmoet, op de meest traditionele 
manier op pad gegaan : met een oud 
busje, een slaapzak en een gasbrandertje. 
Ons konvooi bestond uit zes vans, maar 
je ziet bijvoorbeeld ook koppels die 
spaarcenten investeren in een busje om 
vanaf Auckland te vertrekken. Het mijne 
kostte € 2500, waarvan ik na afloop van 
de reis de helft heb kunnen recupereren 
(in de wetenschap dat hoe sneller je ervan 
af wilt, hoe minder je krijgt...). Hoewel 
ik het Noordereiland uitgebreid heb 
bezocht, was het pas op het Zuidereiland 
dat mijn ogen echt zijn opengegaan.  
Je moet weten dat 80 % van de Kiwi's in 
het noorden woont. Met een bevolking 
van 4,8 miljoen inwoners en een 
oppervlakte van twee keer Frankrijk 
betekent dat heel veel ademruimte 
voor iedereen. En van die 20 % op het 
Zuidereiland woont dan nog eens 80 % in 
de grote steden. Er blijft dus weinig volk 
over om de immense landschappen te 
vullen ! Rijden doe je sowieso heel veel. 
De afstanden zijn immers groot en de 
snelheid beperkt. Maar de ritten maken 
deel uit van de reis. Je móet echt afslaan 
en zelfs het kleinste wegje oprijden 
dat aftakt van de hoofdbaan. Telkens 
weer krijg je avontuur en schoonheid 
voorgeschoteld in de vorm van een 
brugje, een waterval, een rivier met het 
allerzuiverste water of een meer met 
prachtige groene weerspiegelingen.  
Of een houthakker die hulp nodig heeft 
om een stam te verplaatsen en je als 
bedankje voorstelt om de volgende dag 
samen te gaan vissen ! 

De meest 
romantische kaap

Wie als eerste op aarde de nieuwe dag 
wil zien, moet beslist naar Gisborne,  
een klein dorpje ten zuidoosten van 

Auckland. Als u de kustbaan volgt naar 
het oosten, richting Cape East, bereikt 

u het meest oostelijk gelegen punt van 
het land. De makkelijkste oplossing is 

overnachten op de camping op 6 km van 
de vuurtoren (voorzie 20 minuten om de 
790 trappen naar de top te beklimmen)

Een voorsmaakje van uw reis
FILMS, BOEKEN, SERIES... DE VOORBEREIDING IS AL 

EEN EERSTE STAP RICHTING UW BESTEMMING.

 

The Lord of the Rings
Deze volledige filmtrilogie is opgenomen  

in Nieuw-Zeeland. Verspreid over het land werden 
liefst 150 locaties gebruikt als decor voor  

de langspeelfilms van Peter Jackson :  
van het dorp Matamata en het Kaitoke-park  

tot het Tongariro-park.

Au pays du long nuage blanc

>  Gallimard

Dit boek van Charles Juliet leest als een dagboek 
en is de perfecte reisvoorbereiding. Het biedt 

een bloemlezing van de gedichten, bedenkingen, 
indrukken en ontmoetingen van de auteur tijdens  

zijn verblijf in Wellington.

Top of the Lake
Deze miniserie van Jane Campion werd 

opgenomen op een buitengewone plek in  
het zuiden van Nieuw-Zeeland : het kleine dorpje 

Laketop, aan de oever van het Wakatipu-meer. 
Een politiereeks van twee seizoenen  

die u kunt streamen of op dvd bekijken.

GISBORNE

ROOM WITH A VIEW
De Luxury Lodges of New Zealand vindt u telkens weer  

op exclusieve locaties. Mahu Whenua, op 20 min. van Wanaka,  
is hier een prachtig voorbeeld van. 

HEERLIJK COCOONEN

Vier maanden lang 
ben ik op de meest 

traditionele manier 
op pad gegaan :  

met een oud busje, 
een slaapzak en  

een gasbrandertje.

HENRY BROWN
Backpacker

Nelson

Lindis Pass
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De mooie Kiezel

Welkom in het tropische zuiden van de Stille Oceaan, met ongerepte brousse,  
 maar ook de grootste lagune  ter wereld. De eilandbewoners leven hier  
al 3000 jaar in alle harmonie en rust samen. Dit is een echte uithoek  
 van de wereld, maar de schoonheid is er absoluut niet minder om.  

De archipel ligt naast Australië en is  
als een juweel gevat in de grootste lagune 
ter wereld. Ook hier lokken de rode aarde, 
de witte stranden en de indrukwekkende 
natuur het ene na het andere 
superlatief uit. De mozaïekcultuur van 
Nieuw-Caledonië is een smeltkroes van 
Kanaks (autochtone bevolking), Caldoches 
(afstammelingen van de kolonisten) en 
Zoreilles (inwijkelingen uit Frankrijk). Deze 
ongelooflijk rijke multiculturaliteit heeft 
zijn weerslag op de taal, het geloof, de 
gastronomie en de levenswijze. In het 
zuiden van Grande Terre, het grootste 
eiland, gaan de regenwouden en het 
weelderige 'Parc de la Rivière Bleue' 
geleidelijk aan over in het maquis van  
de mijnstreek en de baai van Prony,  
een geliefkoosde plek voor bultruggen en 
duikers. In het westen vindt u uitgestrekte 
graslanden met gigantische boerderijen. 
Welkom in de Far West! Met cowboys  
te paard, dierenmarkten en rodeo's lijkt u 
wel in een ander werelddeel beland,  
maar u hoeft de maanlandschappen van 
de nikkelmijnen maar over te steken om  
het meest gefotografeerde mangrovebos 
ter wereld te ontdekken : het Coeur de 
Voh en zijn indrukwekkende lagune. 
Het oosten is dan weer een echt 
junglegebied ! Van de Stille Oceaan tot 
aan de hoogste top van de centrale 
bergrug (de Panié, 1629 m) is er een ware 
explosie van diversiteit. De plantengroei 
is zo overweldigend dat de weg door 
het woud maar op bepaalde momenten 
gebruikt kan worden. Het is hier in dit 
oorspronkelijke gebied dat de aanhangers 
van Kanak‑leider Jean‑Marie Tjibaou  
de aloude tradities levendig houden. 
Voor de kust van de " Kiezel ", zoals 
Nieuw-Caledonië weleens wordt 
genoemd, liggen tot slot de prachtige 
Loyaliteitseilanden, Lifou en het Île des 
Pins. Kortom, Nieuw-Caledonië is niet 
alleen een omweg, maar zelfs een hele 
reis waard naar de andere kant van  
de wereld.

3 REDENEN  
OM ERHEEN  
TE GAAN

1 Grande Terre en 
de grote diversiteit 
aan landschappen 
ontdekken van dit 
weelderige eiland : de 
kreekjes en watervallen 
in het noorden, de nóg 
ongereptere bergen in 
het zuiden, de stammen 
van de Kanaks in het 
oosten en de savanne 
en de ranches van de 
Caldoches in het westen.  

2 Onderduiken in 
het kristalheldere 
water van het Île des 
Pins, Maré, Lifou of de 
Loyaliteitseilanden.  
En na een bezoek aan dat 
reusachtige aquarium 
zalig genieten op  
een subliem strand.

3 Kennismaken met 
een cultuur waarin 
aloude mythes, 
legenden en stamregels 
het dagelijkse leven 
vormgeven. En 
natuurlijk proeven 
van de " bougna ", het 
traditionele gerecht  
van de Kanaks.

H E T  I D E A L E  M O M E N T

De meeste bezoekers plannen hun bezoek in  
de lokale herfst, maar ook de maanden april  
tot november, tijdens de koudere periode op  

het zuidelijk halfrond, zijn heerlijk. Als u komt voor 
de zee en om te wandelen, zijn de maanden mei, 

juni en september tot november ideaal.  
Wilt u walvissen spotten en deelnemen aan  

de rituele feesten ? Dan raden we eerder  
de maanden juli en augustus aan.

L’île des Pins Coeur de Voh
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IËDE GROTE SPRONG
Haal uw grootse glimlach boven voor Noël, de bewaker van deze plek die u enkel  
mag bezoeken na toestemming van het stamhoofd en ontdek de grot van Luengöni,  
onder het mooiste strand van Lifou. De afdaling door de klif van koraal en vervolgens door 
ondergelopen kalksteenformaties is hallucinant mooi. Voorzie een duikbril, een snorkel  
en een hoofdlamp voor een totaalervaring in de diepten van deze grot. 

GOED OM 
TE WETEN 
Wilt u uw ideale 
reismoment bepalen ? 
Laat u dan inspireren door  
de lokale kalender :  
aan de hand van de 
feesten leert u de lokale 
bevolking immers het best 
van al kennen. En hier is 
er echt een feest voor 
alles : vissen, ananassen, 
avocado's, garnalen, 
schilpadden, inktvissen, 
herten, runderen, kuikens, 
zoete aardappelen, 
mandarijnen, yams, 
maniok, palmen, vanille, 
sandelhout en natuurlijk 
ook het water en de 
bergen. En dan zijn er 
nog de vele culturele en 
sportieve evenementen 
(polo, surfen, trail, 
regatta, windsurfen, 
paardenrennen, tennis, 
trektochten enz.) Check  
wat u interesseert op  
de verschillende eilanden 
engeniet met volle teugen 
van de cultuur samen met 
de gastvrije locals.

MARÉ

Ongerept
Met zijn kreekjes, grotten en 
natuurlijke zwembaden in een 
zee vol koraal is zwemmen 
hier een unieke belevenis. 
Bewonder de schildpadden 
in dit natuurlijke aquarium en 
proef wanneer u maar wilt van 
de heerlijke lokale avocado's.

OUVÉA

Puur
Met zijn Polynesische roots, 
zijn zandstrand van 25 km 
aan de Stille Oceaan en zijn 
kreekjes die uitgeven op een 
weergaloze, volledig omsloten 
lagune die tot het Unesco-
werelderfgoed behoort, komt 
Ouvéa aardig in de buurt van 
het Aards Paradijs !

LIFOU 

Gemoedelijk 
Voor wie meer wil weten over het leven en 
de gebruiken van de stammen. Denk maar 
aan het teken van respect (in de vorm van 
wat stof, fruit of geld) waaraan ook toeristen 
zich moeten houden als ze het grondgebied 
van de autochtone bevolking, de yamvelden 
of sandelbossen willen betreden of willen 
praten met de stamhoofden.

L’ÎLE DES PINS 

De ster
Het Île des Pins biedt avontuur voor 
iedereen en voor elke smaak : de baai 
van Kanumera heeft het mooiste strand, 
omzoomd door eeuwenoude dennen, 
en in de baai van Upi vindt u de laatste 
productiesite van prauwen. Nergens treft 
u witter zand aan dan op het strand van 
Kuto. En wie in Oro door het bos loopt en 
een geul met heerlijk lauwwarm water 
oversteekt, krijgt een natuurlijk zwembad  
te zien dat door koraal van de oceaan  
wordt gescheiden. Een droom !

DE JUISTE EILANDKEUZE
Elk juweeltje in deze archipel heeft zijn eigen troeven. Al is er een iets  
 wat ze allemaal kenmerkt : de bijzonder hartelijke gastvrijheid.

✭
3 hotspots

DE KLIFFEN VAN JOKIN,  
TEN NOORDEN VAN LIFOU

Om de zon te zien ondergaan  
in de Koraalzee en te  

snorkelen tussen de canyons.  
Of vol bewondering  

te kijken naar de duikende 
kinderen van de lokale stam.

 
LANGOEST BIJ LOULOU EN 

HÉLÈNE OP ÎLE DES PINS 

's Middags plaatst u uw bestelling,  
in de namiddag gaan ze vissen  

en 's avonds kunt u lekker smullen 
na een mooi gevulde dag.

DE HUT VAN CHARLINE,  
VAN DE TIENDANITE-STAM, 

MIDDEN IN DE JUNGLE

Proef er zeker haar bougna,  
een stoofpot van groenten,  

vis of kip gewikkeld in  
een bananenblad. De nicht  

van Jean-Marie Tjibaou vertelt  
er bovendien verhalen  

over de voorouders.

HET UITERSTE ZUIDEN 
MET EEN 4 X 4 VANUIT 
NOUMÉA. 
Dring diep door in de vegetatie 
van dit okerkleurige landschap. 
We zetten koers richting de kliffen 
van Kaap N’Doua aan de zuidpunt 
van Grande Terre voor een 
panoramisch uitzicht over  
de lagune en, in het juiste seizoen, 
een rondje walvissen spotten ! 
Daarna volgt een lunch op het 
strand bij een stam en wordt de rit 
voortgezet naar het meer van Yaté.

ÎLE DES PINS MET  
EEN PRAUW
Aan boord van een traditionele 
prauw vaart u naar dit juweeltje 
van een eiland via de baai van Upi, 
een echte must see. Daarna zet u 
voet aan wal voor een wandeling 
van 30 min. naar een natuurlijk 
zwembad waar u fantastisch kunt 
snorkelen.

EEN DAG BIJ EEN STAM
Om kennis te maken met  
de cultuur en tradities van de 
Kanaks (de Neo-Caledoniërs 
van Melanesische oorsprong, 
bijna de helft van de 
bevolking), gaat niets boven 
samen eten en een dagje  
met hen doorbrengen.  
Een onvergetelijke 
ontmoeting op onbekend 
terrein.

DUIKEN 
Nouméa, de rest van Grande 
Terre en de eilanden lokken 
vele duikers. Met water van 
20 tot 28°C biedt het " land 
van de eeuwige lente " dan 
ook het hele jaar door ideale 
omstandigheden. September 
tot december zijn echter de 
maanden waarop duikers zich 
echt als een vis in het water 
kunnen voelen. 

 TOP 4 VAN  
DE BESTEEXCURSIES

Nieuw-Caledonië weet ook te betoveren met zijn vele activiteiten 
en ontdekkingen. Wissel wandelen af met lekker nietsen  

en bepaal helemaal zelf hoe u uw reis invult.

FORMULE 
Grande Terre en de andere eilanden 
bieden dankzij onze gemengde formule ook 
mogelijkheden voor een leuke roadtrip  
met hele aangename etappes ! 

RONDRIT MET DE WAGEN  
EN STRAND VERBLIJF

Intens Caledonië 
_ vanaf € 2 339

Huur een wagen (een 4 x 4 is niet langer 
noodzakelijk) en kies voor totale vrijheid, 
waarbij u kunt halt houden waar u  
maar wilt.

Dankzij de wegen van goede kwaliteit en 
de vrij korte afstanden is Nieuw-Caledonië 
heerlijk om met de auto te ontdekken. Boek 
een hotel in Nouméa op Grande Terre en zet 
uw reis verder door over te steken naar de 
eilanden. Maré, Ouvéa, Lifou of Île des Pins : 
paradijselijke eilanden te over ! Bovendien is 
alles overal goed aangeduid, zodat u zonder 
probleem elke uithoek kunt verkennen, 
kennis kunt maken met de stammen en 
natuurlijk kunt genieten van de stranden.

UNIEKE ERVARING

Het aardappelfeest 
in Hnathalo weet 
de sfeer van een 

Nieuw-Caledonisch feest 
perfect te vatten. Proef 

van de langoest die  
de vrouwen aanbieden, 

stem voor de mooiste 
zoete aardappel en 

doe mee met de bingo. 
Daarna nodigen de 

stammen uit de buurt u 
uit voor een concert, een 

bougna en een bezoek 
aan het heiligdom, dat 

soms wordt omgetoverd 
tot logeerkamer.

TOPBESTEMMING

De beste manier 
om meteen in 

Nieuw-Caledonische 
sferen te komen 

wanneer u de luchthaven 
achter u hebt gelaten ? 

Bestel een " rhum 
arrangé " en wat tapa's  

bij de Bodega Del Mar in  
de Baie de l'Anse Vata. 

Het St Tropez 
 van Nouméa... 
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ANUATU
  Een meer dan geslaagde onafhankelijkheid na de Frans-Britse kolonisatie,   
   een intacte natuurlijke biodiversiteit, een unieke sfeer en avontuur te over.  
  Wat wilt u nog meer om op reis te gaan naar het gelukkigste land ter wereld ?  

Voor sommige reizen moet u 
wel wat over hebben. Zo ook 
voor deze afgelegen archipel 
met zijn vulkaangoden, 
verzwolgen eilanden, sjamanen 
en eeuwenoude overtuigingen, 
waarin de natuur nog steeds een 
allesoverheersende rol speelt. 
De voormalige Nieuwe Hebriden 
worden geroemd als gelukkigste 
land ter wereld. De eilanden doen 
wegdromen door hun natuur die 
voor de bewoners essentieel is. 
Uw kennismaking begint met een 
enorme impact in de vorm van 
het Gol-ritueel (landduiken) en de 
ontmoeting met de stammen die 
hier vooral in het binnenland wonen 
in plaats van aan de ongerepte 
stranden. De cultuurschokken, 
de wijsheden, de verhalen over 
conflicten tussen clans en de 
overweldigende indrukken door 
een natuur die de echte baas lijkt 
te zijn over deze archipel, volgen 
elkaar in sneltempo op, samen met 
de hoop het evenwicht niet al te 
zeer verstoord te hebben van deze 
eilanden waar – Efate uitgezonderd 
– uitsluitend groenafval word 
geproduceerd !
Dit tropische paradijs overstijgt  
elke formule. Geen enkele 
toeristische gids is er al in geslaagd 
om alle troeven op te lijsten van 
deze legendarische bestemming 
met haar 120 talen en evenveel 
verhalen en culturen als er eilanden 
zijn (83, waarvan er slechts een 
tiental worden bezocht). Deze 
kleine republiek in Melanesië blijft 
dan ook een groot mysterie, zelfs 
nadat u er zelf even op bezoek  
bent geweest. En dat maakt  
de aantrekkingskracht alleen  
maar groter. 
Vanuatu, op 500 km ten noordoosten 
van Nieuw-Caledonië, lijkt dan ook 
een andere planeet.

U droomt niet

3 GOEDE 
REDENEN  
OM ERHEEN  
TE GAAN

1 Baden in positivisme. 
Dit unieke land vol 
legendes vormt een 
fantastische uitbreiding 
van een reis naar de 
Oostkust van Australië.

2 Teruggrijpen naar 
aloude waarheden.  
De vulkanen, watervallen, 
droomstranden en 
scheepswrakken 
verbleken in vergelijking 
met de diepgaande 
ervaringen die u 
beleeft bij de inheemse 
stammen.

3 Kennismaken met een 
cultuur die dag en nacht 
verschilt van de onze. 
De ongelooflijk boeiende 
bevolking van Vanuatu 
(" Onze aarde, ons land " 
in het Melanesisch) is 
ook nog eens uitermate 
gastvrij. Hen kunnen 
ontmoeten is dan ook  
een unieke kans.

H E T  I D E A L E  M O M E N T

Hoewel het weer soms verschilt van eiland  
tot eiland, mogen we stellen dat het klimaat  
van mei tot oktober droog en aangenaam is.  
Daarna zorgen hevige, maar korte tropische  

regenbuien voor verkoeling tijdens  
de hete dagen vol zon.

V
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EXCURSIES
Vanuatu is een ongerept paradijs. 
Bereid u voor op een verbluffende 
onderwaterwereld, regenwouden 
en ontmoetingen met inheemse 
stammen. Enkele opties om het 
maximum uit uw reis te halen. 

DUIKEN TUSSEN DE 
SCHEEPSWRAKKEN

Voor de kust van Vanuatu liggen 
nogal wat gezonken schepen 
uit WO II, zoals de SS President 
Coolidge, een van de grootste  
en vlotst bereikbare wrakken  
ter wereld. Een andere duiksite 
is Million Dollar Point op Espiritu 
Santo, waar vrachtwagens, jeeps  
en Cola‑flesjes herinneren aan  
de doortocht van het Amerikaanse 
leger.

DE " BLUE HOLES "  
OP ESPIRITU SANTO

Deze geologische rariteiten ontdekt 
u per kajak tijdens de afvaart van  
de Riri. Plots krijgt u " blauwe gaten "  
te zien vol azuurkleurig water 
waarin u kunt duiken vanaf  
de oevers.

DE STAMMEN VAN MALEKULA 

Op het mooie wandeleiland  
Malekula wonen de Smol Nambas 
en de Big Nambas. U kunt er 
ceremoniële voorstellingen 
bijwonen waarin de mannen 
maskers en kleding uit varens 
dragen en indrukwekkende rituele 
dansen ten berde brengen.

DE GOL-SPRONGEN  
OP PENTECOST

Wie wil kennismaken met de 
eeuwenoude voorouder van  
het bungeejumpen, kan inschepen 
voor een excursie van een dag, 
meestal vanuit Port Vila (zie 
hieronder).

DE JUISTE 
EILANDKEUZE
Alle eilanden bezoeken is simpelweg 

onmogelijk. Bezoek naast Efate, waar zich 
hoofdstad Port Vila bevindt en de interne 

vluchten vertrekken, zeker ook …

ESPIRITU SANTO

Het grootste eiland
Trekpleisters zijn het Blue 
Hole, Champagne Beach,  
de biodiversiteitsonderzoekers 
die de militaire basis hebben 
ingepalmd (er is geen leger in 
Vanuatu) en het leuke  
Port Orly, een toeristisch 
centrum aan zee uitgebaat 
door de stamhoofden, die 
feestelijk bedankten voor 
Chinese investeringen en in 
het levensonderhoud voorzien 
van 80 gezinnen – een model 
voor de hele archipel.  

PENTECOST

Het stoutmoedigste 
eiland
Pentecost staat uiteraard  
bekend om zijn Gol-sprongen, 
maar kan ook bogen op een 
ongelooflijk rijke natuur, met 
tuinen vol fruit en groenten, 
watervallen en ongerepte 
stranden. Een verblijf is  
minder aan te raden doordat 
de mogelijkheden vrij 
rudimentair zijn.

MALEKULA

Het meest tribale eiland
De bewoners van Vanuatu zijn bijzonder open. 
In Malekula vertellen de stammen zelfs over 
de zwarte magie die ook vandaag nog een 
rol speelt in hun bestaan. Bovendien laten ze 
u graag de heilige grot van hun voorvaderen 
zien of de plek waar de laatste sporen te zien 
zijn van kannibalisme in de 20e eeuw. Mmmm !

TANNA 

Het ongereptste eiland
Tanna is niet alleen het eiland van  
de actieve vulkaan Yasur, maar ook een plek 
waar de oude tradities nog volop leven,  
de bevolking nagenoeg zelfvoorzienend is  
en de ouderen nog altijd hun wijsheid 
doorgeven. De Younamen-clan van Ikunala 
heeft het beroemdste stamhoofd van de 
archipel, die trots zijn foto toont van prins 
Philip, de echtgenoot van Elizabeth II,  
die net als enkele andere legendarische 
personages een hoge status heeft.

FORMULE
EILANDHOPPEN

_ vanaf € 1 059

Efate, Tanna en Espiritu Santo in 8 dagen en 
7 nachten : een door Antipodes uitgestippeld 
avontuur op Vanuatu. Een unieke ervaring.

Maak gebruik van een reis naar de andere kant  
van de wereld, zoals de oostkust van Australië, 

om de archipel te verkennen. Op het 
programma : 3 betoverende eilanden,  

waar u als vrienden onthaald wordt 
door de stamhoofden.

KIPPENVEL
De Gol-sprong op het eiland Pentecost is de spectaculairste overgangsrite ter wereld. 
Jonge mannen storten zich van een toren uit stammen en takken meer dan 30 m in de diepte, 
met alleen een liaan aan hun enkels, en raken even de grond aan om die vruchtbaar te maken. 
Woon deze demonstratie bij samen met de leden van de lokale bevolking, die u de meest 
fantastische verhalen vertellen.
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GOED OM 
TE WETEN 
Vaak bevindt u zich 
met slechts enkele 
toeristen bij de bijzonder 
gastvrije bevolking, 
die vreemdelingen 
beschouwt als 'iemand 
die men ontvangt' zoals 
de kastom, de traditie, 
het wil. Trek echter 
zonder de minste angst 
op avontuur! Vulkaan- en 
natuurliefhebber zullen 
zich zonder overdrijven 
in de zevende hemel 
wanen. Het zou jammer 
zijn om hier uitsluitend 
voor de stranden en de 
duikmogelijkheden heen 
te trekken, ook al zijn dit 
aangename aspecten van 
deze onderdompeling 
in een andere wereld. 
Geniet van de lap-lap 
(een variant van de 
Nieuw-Caledonische 
bougna), luister naar de 
verhalen over zwarte 
magie en trek door de 
echte jungle naar een 
betoverende waterval 
om uw kinderen te tonen 
dat dergelijke zaken niet 
alleen in de bioscoop 
mogelijk zijn.  
Het beste vlees ter wereld 
eet u in de Stone Grill 
van Port Vila, maar laat 
de lokale gidsen u zeker 
meevoeren naar andere 
plaatsen zonder naam 
of adres, zoals een hutje 
in de brousse of een 
tante die kava bereidt op 
een strand. Alles blijft 
heel discreet, en dat is 
eigenlijk maar goed ook.

De kavabar op het eiland 
Malekula, waar ervaren 
gidsen Pierre en Pakom  
u inwijden in de geheimen 
van deze heilige drank, is 
een van de uitzonderlijke 
ervaringen in Vanuatu. 
Deze wortel, waarvan het 
sap overdag gemengd 
wordt met water, wordt 
's avonds in de hele 
archipel gedronken 
en beschouwd als 
een geschenk van de 
goden. Dit onschuldige 
alternatief voor alcohol 
en drugs smaakt niet 
zo geweldig, maar 
verlicht en behandelt 
alle aandoeningen, van 

griep tot depressie. 
Het wordt nog steeds 
traditioneel gedronken in 
de nakamal, een heilige 
plek waar enkel mannen 
toegelaten zijn. Mocht u 
in de buurt zijn, kijk dan 
even of het recept dat we 
hun hebben ingefluisterd 
nog steeds wordt 
toegepast: de toevoeging 
van gember, wat na 
het proeven op veel 
goedkeuring kon rekenen. 
Vraag het precieze 
adres aan Vanessa van 
de Tam Tam Bungalow, 
waar het ontbijt wordt 
aangekondigd met 
tromslagen !

UNIEKE ERVARING 

De beklimming van de Yasur-vulkaan op Tanna, langs de met kiezels bezaaide 
flank richting krater. Eenmaal boven is het uitzicht op de apocalyptische diepte 
fascinerend : het lijkt wel alsof u een openhartoperatie van de wereld bijwoont. 

Ook wanneer u naar een ander eiland vliegt, krijgt u trouwens vaak een blik  
op nog altijd actieve vulkanen.

" Vanuatu biedt onvergetelijke ervaringen. 
Op het eiland Malekula heeft Amir (79 !) de 

leider van een vijftigtal Big Nambas, ons 'zijn' 
waterval laten zien. Nadat hij ons urenlang 

als een dartel hert langs junglestroompjes had 
geleid, lianen weghakkend met zijn machete, 

viel onze mond open toen we de natuurlijke 
poel bereikten die hij ons zo graag wou tonen. 
Ook de woorden van Amédée, de leider van de 
Small Nambas van de Nemi Gortien , zijn me 
bijgebleven : " Bezoekers laten kennismaken 

met onze levende gebruiken maakt deel 
uit van onze overdrachtsstrategie aan de 

jongeren ", vertrouwde hij me toe, alvorens 
enkele woorden in het zand te schrijven voor 

de deur van zijn woning om zijn dochter te 
waarschuwen dat hij later thuis zou zijn … " 

 B.D.

E E N  T R E F F E N D E  G E T U I G E N I S

Een film om uw reis  
voor te bereiden ?

" TANNA " de eerste 
langspeelfilm die opgenomen 

is in Vanuatu (in 2016), is tegelijk 
ook een echte documentaire. 

Dit liefdesverhaal waarin kastom 
en clanconflicten roet in het 

eten gooien, werd gefilmd bij 
een stam die zijn eigen verhaal 

speelt. De film leidde tot nieuwe 
huwelijkswetten op de archipel, 
waar de aloude gewoonten en  

de wet soms moeilijk samengaan. 
Wat u op het scherm te zien krijgt, 

is ook de realiteit die u aantreft.

TOPBESTEMMING

Mount Yasur, Tanna Island



IJI-EILANDEN

De Stille Zuidzee in al zijn essentie : Fiji, dat zijn 333 eilanden  
 omgeven door bossen, mangroven, witte zandstranden  
en koraalriffen met kristalhelder water. Geniet van de betoverende  
 onderwaterwereld en van slome siësta's... " Bula ! "*
 * Van harte welkom !

De eilanden van  
   de verleiding

De Fiji-eilanden, dat zijn in de 
eerste plaats de bewoners zelf. 
Voor we het hebben over de 
schoonheid van deze eilanden, 
met hun warme, kristalheldere 
water en adembenemende 
natuur, moeten we het hebben 
over de bevolking Fiji telt slechts 
840.000 inwoners, verspreid over 
333 eilanden. 70 % van hen woont 
op het belangrijkste eiland, Viti 
Levu. Met hun vriendelijkheid en 
openheid belichamen ze perfect 
de Melanesische gastvrijheid 
en doen ze hun lang vervlogen 
kannibalistische verleden al snel 
vergeten Van deze voorouderlijke 
tradities blijven enkel nog 
bezwerende liederen en dansen 
over – kinderen toegelaten ! – die 
u meevoeren als u bereid bent om 
al het vertrouwde los te laten. De 
tijd bijvoorbeeld. Zo vindt u geen 
enkele klok of horloge in heel Fiji. 
Zelfs niet in de luchthaven of om 
de pols van een inwoner Alvast 
een goede start van uw vakantie, 
nietwaar ? 
Fiji mag dan een bezoek aan 
miniatuureilandjes lijken na 
omzwervingen doorheen Australië 
of Nieuw-Zeeland, toch heeft het 
land meer dan voldoende te bieden 
om er een hele reis aan te wijden. 
Bovendien spreekt de republiek op 
de Kreeftskeerkring iedereen aan. 
De film Cast Away met Tom Hanks 
is hier trouwens opgenomen (op de 
Mamanuca-eilanden), dus druk is 
het zeker niet !

3 GOEDE 
REDENEN  
OM ERHEEN  
TE GAAN

1 De ongelooflijke 
vriendelijkheid van de 
inwoners, die vandaag 
even innemend zijn  
als hun kannibalistische 
voorouders 
afschrikwekkend waren.

2 De afgelegen locatie 
(12 uur tijdverschil) en de 
beroemde " Fiji time " om 
totaal tot rust te komen 
in een droomomgeving. 
De naam van de archipel 
ademt exotische sferen, 
en de werkelijkheid  
doet daar allerminst  
voor onder. 

3 De talloze mogelijke 
activiteiten op de 
eilanden : cruisen van 
eiland naar eiland, 
snorkelen, kennismaken 
met de lokale stammen, 
wandelen : de lijst is lang 
en bijzonder bekoorlijk. 

H E T  I D E A L E  M O M E N T

Tijdens het droge seizoen, dat loopt van april 
tot oktober, is het op Fiji 23 tot 29°C en bedraagt 

de temperatuur van het zeewater 25 graden. 
Bovendien schijnt de zon de hele tijd ! Doordat de 
eilanden verspreid liggen over een enorm gebied, 

schommelt het klimaat wel wat van regio tot 
regio. Het is echter vrijwel het hele jaar door mooi 
weer in het westen en regenachtiger in het oosten.

F
45
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GOED OM 
TE WETEN 
Met 800.000 bezoekers in 
2018 is Fiji de populairste 
bestemming van het 
Pacifisch gebied ! Vooral 
Nieuw-Zeelanders en 
Australiërs komen er 
graag, gevolgd door 
Aziatische toeristen.

De inwoners van Fiji 
hebben een heel eigen 
gevoel voor tijd, dat ze 
" Fiji time " noemen. In de 
praktijk betekent dit dat 
de bus 30 of 40 minuten 
te vroeg... of te laat kan 
aankomen, en dat u ook 
in het restaurant mogelijk 
een hele poos moet 
wachten voor uw maaltijd 
wordt geserveerd. Een 
hele goede leerschool 
voor de Europeanen om 
los te laten dus !

Feesten zit de bewoners 
in het bloed, wat duidelijk 
af te lezen valt aan de 
volle feestenkalender : 
het Suikerfeest, het 
Hibiscusfeest en ga zo 
maar door. Profiteer ervan 
om u te mengen onder 
de uitgelaten menigte. 
Hier is het onthaal immers 
net zoals het spektakel : 
grandioos !

FORMULE
COMBINATIE VAN 3 EILANDEN 

_ vanaf € 3 895 

Denarau, Vomo, Taveuni in 11 dagen, voor  
een verblijf in het paradijs met zijn tweetjes.

De Fiji-eilanden, het land met de " vriendelijkste 
mensen ter wereld " biedt ook een fabelachtige 
onderwaterwereld en alle mogelijke activiteiten 

voor elk budget. Het is de ideale bestemming 
voor een huwelijksreis, waarbij we u voorstellen 

om te " eilandhoppen " en achtereenvolgens 
Denaurau, Vomo en Tevanui te bezoeken.

DE JUISTE 
EILANDKEUZE 

De Fiji-archipel telt 333 eilanden, 
waarvan een derde bewoonbaar is.  

Dat komt met name omdat er op de andere 
geen zoetwaterbronnen te vinden zijn.

DENARAU

Het leukste eiland 
Het schiereiland Denarau, dat 
eind jaren 60 toeristisch werd 
ingericht, bevindt zich op Viti 
Levu, het hoofdeiland van  
de archipel, en is de beste 
plek om enkele dagen tot 
rust te komen na een lange 
vlucht. Met zijn golfbaan, spa's, 
jachthaventjes en leuke bars 
is het hier heerlijk ontspannen 
(en een beetje feesten) 
vooraleer u vertrekt naar  
de andere en veel ongereptere 
eilanden.

VOMO

Het coolste eiland 
Vomo maakt deel van de Mamanuca-archipel 
(uitgesproken als " mama-nuthas "), een groep 
vulkanische eilandjes van postkaartformaat 
voor de kust van Viti Levu (25 min. tot 2 u. met 
de boot en 10 min. met een watervliegtuig, 
een onvergetelijke vlucht). De eilanden  
met hun fijne zandstranden behoren tot  
de mooiste van heel Fiji. Snorkelen, zwemmen 
in het azuurblauwe water, onmogelijk mooie 
zonsondergangen... Dit is een paradijs  
voor wie lekker wil luieren.

TAVEUNI

Het oorspronkelijkste eiland
De zogenaamde " eilandtuin " is het op twee 
na grootste eiland van de archipel. Deze 
vrijwel verlaten plek biedt een andere insteek 
om dit paradijs te ontdekken : regenwoud, 
watervallen (met op stip die van Buma !), 
tropische diersoorten... en natuurlijk steeds de 
prachtige azuurblauwe zee. Dit is een echte 
topbestemming om te wandelen in  
de jungle, te snorkelen of te duiken tussen  
de schildpadden en de barracuda's.
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H E T  I D E A L E  M O M E N T

Het klimaat verschilt van eiland tot eiland.  
Voor Tahiti en de Benedenwindse Eilanden is  

de zuidelijke winter (van april tot oktober)  
de beste keuze. Dit is immers het droge  

seizoen, zeker in augustus en september.  
Op de Marquesaseilanden is het net omgekeerd 

en zijn september, oktober en november  
de droogste maanden. 

  Bora Bora, Moorea, Huahine, Hiva Oa : laat u meevoeren  
   door de geur van de Tiaré-bloem naar verbluffende  
  landschappen onder de stralende zon. Polynesië is   
   een paradijs dat niemand onberoerd laat.  

Ook vandaag is het zo vaak 
gefotografeerde Polynesië nog 
altijd een van de meest gegeerde 
droombestemmingen. Bora Bora, parel 
van de Zuidzee, heeft nog steeds de 
mooiste lagune ter wereld. Moorea, 
dichter bij Tahiti, moet hier echter 
nauwelijks voor onderdoen. En de 
andere eilanden zijn al even mooi, 
wat de keuze niet eenvoudiger maakt. 
Elke archipel beschikt over eigen 
troeven, van vulkanen en dichte bossen 
(Genootschapseilanden), rijke velden en 
witte zandstranden (Australeilanden) tot 
koralen en prachtig blauwe lagunes die 
wel juwelen lijken en een hele uitdaging 
vormen voor wie de eilanden met de 
boot probeert te bereiken (Tuamotu en 
Gambier). Op de Marquesaseilanden, 
waar de tijd lijkt stil te staan, vindt u een 
hele andere wereld. Zonder lagunes 
of koralen. U treft er mysterieuze 
landschappen vol bergen en kliffen aan, 
die het resultaat zijn van de kracht van 
immense vulkanen. Verspreid tussen de 
watervallen en de valleien bevinden zich 
dorpjes waar het leven een hele andere 
dimensie heeft. Waar de moderne tijd 
nog niet helemaal is doorgedrongen, 
waar een andere taal wordt gesproken, 
de koelkast gemeenschappelijk is en de 
oven begraven is in de grond. Niet alleen 
de betoverende landschappen, maar 
ook de Polynesiërs zelf maken de verre 
reis meer dan de moete waard. Met hun 
spontaniteit, hun zangerige Frans en hun 
voorliefde voor feestvieren weten ze zelfs 
de meest ingetogen reizigers voor zich 
te winnen. Hier verloopt alles informeel 
en wordt u voortdurend uitgenodigd. 
Een bezoek aan de zeer nette lokale 
woningen wordt op sommige eilanden 
voorafgegaan door een bezoek aan het 
graf van een voorouder. Maak kennis 
met de marae, oude stenen tempels 
met heilige beelden. Ga spelevaren in 
de lagune, samen met de roggen en de 
dolfijnen. Drink een glas bij een " roulotte " 
(foodtruck) of in een trendy bar... Nog niet 
vertrokken ? Wij verwelkomen u graag ! 

3  GOEDE 
REDENEN  
OM ERHEEN  
TE GAAN

1 Vergelijk de postkaart 
met de werkelijkheid... 
en besef dat het hier 
écht zo mooi is. Tahiti, 
de witte stranden, de 
watervallen, het fruit  
dat van de bomen valt  
en de roggen die  
de zwemmers komen 
aaien, zijn fantastisch, 
maar het is vaak de 
glimlach van de lokale 
bevolking die u het 
langste bijblijft.

2 Geniet van de 
ongerepte natuur. 
Duikers vinden hier 
intacte koraalriffen, 
surfers golven om 
u tegen te zeggen, 
trekkers bergtoppen en 
weelderige tropische 
bossen, en wandelaars 
prachtige uitzichtpunten 
en pittoreske dorpjes. 

3 Laat AL uw zintuigen 
werken. Meer dan ergens 
anders zijn het de unieke 
geuren – waaronder die 
van de sublieme Tiaré-
bloem – die een diepe 
indruk op u nalaten.

Ultieme schoonheid
OLYNESIËP
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G E T U I G E N I S

Mijn eerste kennismaking 
was een onvergetelijke tocht 
naar de Marquesaseilanden 
op het schip dat de eilanden 
bevoorraadt en daarbij ook 
passagiers meeneemt naar 
een wereld die nog grotendeels 
gespaard is gebleven van 
het toerisme en het moderne 
leven.
Ik dacht dat ik toen wel het 
mooiste had gezien van wat 
de Franse overzeese gebieden 
in petto hadden. Maar dan 
kwam Bora Bora... Vooraf 
meende ik dat de eerste 
lagune waar paalwoningen 
werden opgetrokken, haar 
populariteit enkel aan de 
reclame te danken had.  
In het echt is alles echter nog 
zo veel prachtiger. Bovendien 
is dit een plek van geweldige 
ontmoetingen als je het 
witte zand achter je laat en 
de hibiscusbossen intrekt. 
Op Moorea ontdekte ik hoe 
de natuur de bovenhand 
blijft voeren, ondanks de 
nabijheid van de hoofdstad. 
De lagunes, vulkaantoppen 
en weelderige valleien zetten 
al je zintuigen op scherp, net 
als de vele kunstenaars die 
er verblijven. En dan heb je 
nog Maupiti en Fakarava, of 
Rangiroa met zijn kerken uit 
koraalsteen. En natuurlijk 
ook het atol Tetiaroa, waar 
de zoon en de kleindochter 
van Marlon Brando dit eiland 
van de oude Tahitiaanse 
koningen hebben omgevormd 
tot een ecologische parel. 
Bovendien heb je hier steeds 
het gevoel dat je thuiskomt. 
De gebruiken verschillen 
dan wel van eiland tot eiland, 
maar het concept van de 
uitgebreide familie is iets wat 
kenmerkend is voor de hele 
Polynesische samenleving. 
Zowat alle bewoners 
hebben gemeenschappelijke 
voorouders, en ook reizigers 
maken deel uit van die 
uitgebreide, veranderende 
en verschuivende familie 
als ze openstaan voor deze 
deugddoende traditie. Soms 
hoor je een moeder nog op 
een zeeschelp blazen om de 
kinderen te roepen, maar 
ook iedereen die zin heeft in 
de traditionele BBQ op het 
strand of de fafa-kip onder de 
beschutting van de taré. M.D.

DE JUISTE 
EILANDKEUZE
Polynesië bestaat uit vijf archipels die 
samen 118 eilanden en atollen omvatten.  
Maak uw keuze !

GENOOTSCHAPSEILANDEN 

Het meest bezocht
Omdat Tahiti en Papeete er deel van 
uitmaken. Samen met de Bovenwindse 
Eilanden, Moorea en Tetiaroa. En de 
Benedenwindse Eilanden, zoals Bora 
Bora. Maar ook het ingedommelde 
Maupiti, dat bekendstaat om zijn 
prauwtochten : een echt Robinson 
Crusoë-eiland waar de vis recht voor  
het restaurant gevangen wordt.  
Of Huahine, voor wie het allemaal  
wat sportiever mag...

DE AUSTRALEILANDEN

Veel minder bekend 
Om te wandelen, de kloven en grotten  
te verkennen en walvissen te spotten.

FORMULE
Vaar van het ene naar het andere 
rifeilandje, geniet languit op het 
strand en beleef de droom zoals 
op een postkaartje.  
Vraag het programma !

COMBI-HUWELIJKSREIS 
_ vanaf € 4 109 

Moorea, Bora Bora en Tahiti  
in 11 dagen, voor een verblijf in 
het paradijs met zijn tweetjes.

Klaar om te vertrekken naar 
de mooiste plek op aarde ? 
Wij selecteerden drie echte 
droomhotels : paalwoningen 
op een wit zandstrand aan de 
kristalheldere zee, inclusief spa ! 
Want wat is er aangenamer dan 
een deugddoende massage als 
perfecte afsluiter van een dagje 
heerlijk snorkelen, vissen of 
nietsdoen ? 

EXCURSIES
Vissen, duiken, wandelen, zeilen : wat is voor u de ideale 

manier om kennis te maken met de magie van Polynesië ?

TUAMOTU

Het indrukwekkendst 
Omdat de tweede grootste 
lagune ter wereld (na die van 
Mayotte) een onwezenlijke rijke 
onderwaterwereld heeft en een 
ongekend vriendelijke bevolking.

GAMBIEREILANDEN

Totaal onbekend 
Om te duiken in een lagune  
die Unesco-werelderfgoed is,  
en te genieten van de rijke fauna 
en flora, de stranden en de 
rifeilanden om heerlijk niets  
te doen. 

DE MARQUESASEILANDEN

Het ongereptst
Om kennis te maken met 
een van de verst mogelijke 
bestemmingen en een bevolking 
die honderduit vertelt over 
haar levende geschiedenis, 
tatoeages, roots en grote krijgers.

UNIEKE ERVARING 

Meevaren met de Aranui, 
het cargoschip dat tussen de 
Marquesaseilanden vaart om 

de bewoners van de meest 
afgelegen bewoonde archipel 

ter wereld te bevoorraden. 
De gemoedelijkheid van de 

bemanning, de verwelkoming 
door de eilandbewoners, de 

ongerepte bestemmingen 
en de unieke culturen in 

harmonie met de natuur laten 
onuitwisbare indrukken na. 

RONDRIT ROND MOOREA 

Deze 62 km lange tocht 
kunt u ecologisch doen met 
de fiets, of in een roadster 
voor wie dat niet ziet zitten 
en liever met de haren 
in de wind een uitstapje 
maakt met de wagen. Een 
alternatief ? De elektrische 
fiets ! Een bijzonder leuke 
ervaring voor werkelijk 
iedereen.

ONDERWATERTOCHT OP DE 
TUAMOTU-ARCHIPEL 

Hier wandelt u niet op het 
land, maar verkent u met 
zwemvliezen en een duikbril 
de onderwaterwereld 
tussen de mantaroggen en 
bezoekt u een traditionele 
parelkwekerij. 

HAAIEN VOEREN OP BORA BORA

Tijdens deze onderwatersafari 
duikt u 3 uur lang tussen de 
roggen en ongevaarlijke haaien 
in de lagune van Bora Bora. 
Bekijk met eigen ogen hoe ze 
met de hand gevoederd worden : 
een unieke ervaring.

BREL EN GAUGUIN ACHTERNA 
OP DE MARQUESASEILANDEN

Trek op Hiva Oa te voet 
of te paard door de grillig 
gevormde landschappen, 
tussen basaltrotsen en 
duizelingwekkende watervallen. 
Op het eiland van Brel en 
Gauguin zijn ook belangrijke 
archeologische vondsten 
gedaan. De tocht van zuid 
naar noord is zonder meer 
adembenemend.
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Een voorsmaakje  
van uw reis

FILMS, BOEKEN, SERIES... DE VOORBEREIDING  
IS AL EEN EERSTE STAP RICHTING UW BESTEMMING

Le passager clandestin

>  Georges Simenon, Omnibus

Een hele bijzondere Simenon, waarbij het mysterie 
begint op een schip dat onderweg  

is naar Polynesië.

Mutiny on the Bounty 
De versie van Lewis Milestone met Marlon Brando, 

om te begrijpen waarom de steracteur achteraf 
met zijn gage een atol kocht. 

Les Marquises
Toen hij 48 was, bracht Jacques Brel zijn laatste 

album uit, voor hij zich weer terugtrok op de 
eilandengroep waarnaar hij het album noemde.

TOPBESTEMMING 

The Brando
Dankzij Marlon Brando beleeft u hier de ultieme ecotoeristische vakantie in een resort dat zijn energie  

uit de zee haalt en volledig vrij is van muggen. Voor een unieke gelegenheid vliegt u met  

een privévliegtuig naar het atol en beseft u zodra u de lagune bereikt hoe exclusief uw verblijf wordt.

AANRADER 
Zondag in Polynesië ?  

Dat is barbecueën op het strand !

Familie, vrienden, een koelkast aangesloten op 
de batterij van de auto, de radio of traditionele 

gezangen, lachende kinderen en volwassenen die 
luieren in de zee met een Hihano (het nationale 

bier) in de hand. Meng u onder deze vrolijke 
bende, u zult het zich niet beklagen.

✭
hotspots

BLOODY MARY’S

Bloody Mary’s in de baai van 
Povai op Bora Bora serveert vers 

gevangen vis aan de waterrand en 
blijft een geliefkoosde plek voor 
sterren en gewone stervelingen 

met een goede smaak. 

PLACE VAIETE

In het bruisende Papeete, aan  
de rand van de zee, is het 's 

avonds heerlijk toeven.  
Hier zijn de typische " roulottes " 
(foodtrucks) ontstaan en geniet 

u samen met vrienden tussen de 
kunstenaars van de gemoedelijke 

sfeer. Er is van alles te eten en  
de kwaliteit is vaak uitzonderlijk.

MOOREA BEACH CAFÉ

Op het strand van Maharepa is het 
happy hour het beste moment om 
te genieten steengoede muziek.
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