
HOOGTEPUNTEN: Gastvrijheid op het platteland 
van Queensland en een dagtocht naar het 
Southern Great Barrier Reef Island

DAG 1 - WILDE DIEREN ONTMOETEN

Aankomst om 10.00 uur in het sprookjesachtige 
stadje Childers, 60 km ten noorden van 
Hervey Bay, bij het Snakes Down Under & 
Reptile Park. Met meer dan 45 soorten en 
subsoorten Australische reptielen, amfibieën en 
buideldieren, is deze door een familie beheerde 
en geëxploiteerde dierentuin dé plek om 
Australische dieren te ontmoeten.

Vóór je rit van 50 km naar Bundaberg moet je 
zeker even langs de historische hotspots en 
wijnmakerijen van Childers.

DAG 2 - DAGTOCHT NAAR HET SOUTHERN 
GREAT BARRIER REEF

Voor de kust van Bundaberg vind je twee van 
de meest ongerepte eilandpareltjes van het 
Southern Great Barrier Reef, Lady Elliot Island en 
Lady Musgrave Island. Verken deze afgelegen 
paradijsjes al snorkelend in veilig water met 
schildpadden, mantaroggen en een overvloed aan 
zeedieren die hier hun thuiswateren hebben. (Zie 
hieronder voor alle informatie over de eilanden). 

DAG 3 - EEN DAG OP DE BOERDERIJ

Splitters Farm is een landgoed van 65 
hectare midden in tropisch bushland dat 
wordt begrensd door Splitters Creek, een 
zoetwaternatuurreservaat dat uitmondt in de 
prachtige Burnett-rivier in Bundaberg.

Op Splitters Farm kun je een unieke boerderijtour 
beleven, inclusief kajakken, zwemmen en vissen. 
Ook vind je er veel inheemse Australische dieren, 
waaronder wallaby's, vogelbekdieren, barramundi, 
prehistorische longvissen en meer dan 150 
gedocumenteerde soorten Australische vogels

 

Meerdaagse reizen naar Bundaberg
De dichtstbijzijnde toegangspoort tot het Great Barrier Reef vanuit 
Brisbane is Bundaberg. Een plek waar schildpadden wonen, het rif het 
strand raakt, de borden vol liggen met smakelijke lokale producten en 
de rum van wereldklasse is. Er zijn zoveel mooie avonturen te beleven. 
Hier een overzicht van onze reizen met overnachting. 

HOOGTEPUNTEN: Bundaberg Rum & Brewed 
Drinks en een dagtocht naar het Southern Great 
Barrier Reef Island

DAG 1 - EEN KIJKJE BIJ EEN WERKENDE 
DISTILLEERDERIJ

Arriveer in de regio op tijd voor de lunch, die je 
kunt nuttigen in een van onze vele cafés met 
maaltijden direct van het land. 

Bezoek dan de Bundaberg Rum Visitor Experience 
voor een rondleiding door de meest bekroonde 
rumstokerij van Australië, waar Bundaberg Rum 
wordt gemaakt. 

Altijd al een Master Blender willen worden? Volg 
dan de Blend Your Own Rum Experience waar je 
de kunst van het brouwen kunt leren en je eigen 
drankje kunt maken. Elke gast maakt zijn eigen 
unieke melange, schenkt deze rechtstreeks uit 
het vat en vertrekt dezelfde dag nog met twee 
gepersonaliseerde flessen. Eén voor later en één 
om direct van te genieten!

DAG 2 - DAGTOCHT NAAR HET SOUTHERN 
GREAT BARRIER REEF

Geniet van een dagtocht naar Lady Musgrave of 
Lady Elliot Island, de meest zuidelijke eilanden 
van het Great Barrier Reef. Bind een snorkel 
om en dompel jezelf onder in de ongerepte 
speeltuinen rondom de koraaleilanden, waar je 
in veilig water kunt zwemmen met schildpadden, 
mantaroggen en een overvloed aan andere 
zeedieren die hier hun thuiswateren hebben. (Zie 
hieronder voor alle informatie over de eilanden)

Tijdens het schildpaddenseizoen (nov - maart) is het 
volgen van een nachtelijke Turtle Encounter-tour bij 
Mon Repos Turtle Center welhaast verplichte kost. 

DAG 3 - BROUWSELS VAN BUNDABERG

Voordat je de regio verlaat, volg je de echte 
brouwtour waar je meer te weten komt over de 
geschiedenis van het favoriete gemberbier van 
Australië en tevens het internationale icoon 
Bundaberg Brewed Drinks. Daarna volgt een 
begeleide proeverij van alle geweldige smaken. 
En met een 6-pack op zak vervolg je de autorit.

2 dagen - 1 nacht
HOOGTEPUNTEN: Bundaberg Rum en Mon 
Repos Turtle Center

DAG 1 - ONTDEK DE SMAKEN VAN BUNDABERG 
Arriveer op tijd voor de lunch die je kunt nuttigen 
in een van onze vele cafés met maaltijden 
rechtstreeks van het land. 

Bezoek dan de Bundaberg Rum Visitor Experience 
voor een rondleiding door de meest bekroonde 
rumstokerij van Australië, waar Bundaberg Rum 
wordt gemaakt. Na een bezoek aan het museum 
daal je met een deskundige gids af tot diep in het 
hart van de stokerij die op volle kracht draait.

In de regio vind je veel ambachtelijke brouwerijen 
en stokerijen, zoals lokale bierbrouwers, 
ambachtelijke distilleerders, wijnmakers en 
meesterblenders die de stad voorzien van drank. 
Volg een rondleiding bij de ambachtslieden of 
bepaal zelf het tempo met een wandelroute langs 
de drankkelders.

DAG 2 - BESCHERMDE SCHILDPADDEN

Breng na het ontbijt een bezoek aan het 
Mon Repos Turtle Center. Het strand van het 
Conservation Park herbergt de grootste populatie 
broedende zeeschildpadden op het oostelijke 
Australische vasteland en de grootste populatie 
broedende karetschildpadden in de Zuidelijke 
Stille Oceaan.

Op deze voor de wereld belangrijke plek leer 
je alles over deze buitengewone dieren en de 
beheer- en onderzoeksprogramma´s waarmee ze 
worden beschermd. 

In het seizoen (november t/m maart) doe je mee 
aan een Turtle Encounter begeleid door een 
parkwachter. Voor bezoekers een unieke kans 
om de majestueuze zeeschildpadden te zien 
broeden, of om de schildpadjes die net uit het ei 
zijn gekomen richting zee te zien kruipen, wat een 
gevaarlijke reis is!

3 dagen - 2 nachten

LADY ELLIOT ISLAND
Bezoek het meest zuidelijke punt van het Great 
Barrier Reef bij Lady Elliot Island. Het eiland wordt 
ook wel 'Home of the Manta Ray' genoemd en is 
een van de beste duik- en snorkellocaties van 
het Great Barrier Reef, bekend om het ongerepte 
koraalrif en de verbluffende hoeveelheid aan 
zeeleven. Toegang tot Lady Elliot Island is via een 
rondvlucht vanaf de luchthaven van Bundaberg. 

 

ACCOMMODATIE EN DAGTOCHTEN 
Lady Elliot Island Eco Resort

EILANDEN

LADY MUSGRAVE ISLAND
Lady Musgrave Island ligt op ruim 1200 hectare 
levend rif met een beschermde lagune, waardoor 
het een perfecte plek is om te snorkelen en 
te duiken. Je vertrekt vanuit de haven van 
Bundaberg met een luxe catamaran. Het wemelt 
van de vogels boven het water en krioelt van 
het onderwaterleven. Je kunt zwemmen met 
schildpadden, duiken met mantaroggen, dansen 
met dolfijnen en met eigen ogen
de walvissen zien spelen.

ACCOMMODATIE EN DAGTOCHTEN 
Lady Musgrave Experience

Exotische overnachtingen en dagtochten 
naar uitgestrekte koraalriffen: je tocht 
naar het Southern Great Barrier Reef is 
niet compleet zonder een bezoek aan een 
van onze vele eilandparadijzen.

HOOGTEPUNTEN: Lokale bevolking ontmoeten 
op het land en het rif

DAG 1 - PROEF BUNDABERG

In de regio vind je veel ambachtelijke brouwerijen 
en stokerijen, zoals lokale bierbrouwers, 
ambachtelijke distilleerders, wijnmakers en 
meesterblenders die de stad voorzien van drank. 
Stop bij de verschillende drankkelders in onze 
regio. Ambachtslieden heten je daar van harte 
welkom en geven je graag een rondleiding 
waarna je de Bundaberg-smaak zelf in een fles 
mee naar huis kunt nemen. 
bundabergregion.org/cellar-doors

DAG 2 EN 3 - SLAPEN OP HET RIF

Stel je voor dat je wakker wordt in de ongerepte 
speeltuin van het Southern Great Barrier Reef. 
Snorkel in veilig water met schildpadden, 
mantaroggen en allerlei andere zeedieren die hier 
hun thuiswateren hebben. Je slaapt de komende 
twee nachten in een Reef Unit in het Lady Elliot 
Island Eco Resort en dat betekent wakker worden 
met het rif als uitzicht. 

6 dagen - 5 nachten

BARGARA
Grand Mercure C Bargara Resort 
 Eigen beoordeling
Een franchise van de ACCOR-groep, gelegen aan 
de boulevard, met vanuit elk appartement een 
spectaculair uitzicht op de oceaan.  
Kellys Beach Resort, Bargara 
  Zelfbediening, AAA-beoordeling
Eco-gecertificeerd resort vlak bij het strand, in 
Bargara. 

BUNDABERG
Burnett Riverside Hotel, Bundaberg
 Eigen beoordeling
Gelegen in het hart van Bundaberg CBD, aan de 
oevers van de rivier de Burnett, met hotel-, restaurant- 
en feestfaciliteiten.
Villa Mirasol, Bundaberg 
 AAA-beoordeling
Centraal gelegen motel, op loopafstand van 
restaurants, winkelcentra, theaters, kunstgalerijen  
en CBD.

CANIA GORGE
BIG4 Breeze Holiday Parks - Cania Gorge
 Eigen beoordeling
Breeze Holiday Park is de perfecte uitvalsbasis om de 
Cania Gorge te ontdekken met zelfstandige hutten, 
kampeerplekken zonder en met stroom en een 
waterpark.

4 dagen - 3 nachten DAG 4 - RUM VOOR ONDERWEG

Voor je op pad gaat naar je volgende 
bestemming bezoek je eerst nog de Bundaberg 
Rum Visitor Experience voor een rondleiding 
door de meest bekroonde rumstokerij van 
Australië, waar de Bundaberg Rum wordt 
gemaakt. Na een bezoek aan het museum daal 
je met een deskundige gids af tot diep in het 
hart van de stokerij die op volle kracht draait.

DAG 4. BOERENPADEN

Verken de rode onverharde wegen die Bundaberg 
verbinden met Childers, Moore Park Beach, 
Bargara en nog verder. Je vindt langs de weg 
kraampjes met volop heerlijke producten. Doe je 
boodschappen op de lokale markt, waar boeren 
uit de streek de producten hoogstpersoonlijk voor 
je uitzoeken. 
bundabergregion.org/taste/farm-gate-hotspots

DAG 5 - NAAR EEN AFGELEGEN STRAND

In de regio Bundaberg zijn enkele van de meest 
afgelegen en ongerepte stranden aan de oostkust 
van Australië te vinden. Elliott Heads Beach mag 
je niet missen, met Dr Mays Island, Woodgate 
Beach, Kellys Beach en Coonar Beach.

Tijdens het schildpaddenseizoen (nov-maart) 
eindig je de dag met een nachtelijke Turtle 
Encounter-tour in het Mon Repos Turtle Center.  

DAG 6 - NOORDELIJKE EN ZUIDELIJKE 
BINNENLANDEN

Na een ontbijt rechtstreeks van het land kun je 
kiezen om het noordelijke of zuidelijke gedeelte 
van de regio Bundaberg te verkennen, met fraaie 
binnenlanden en stadjes. Een rit van 3 uur naar 
het noorden brengt je bij de zanderige wildernis 
van Cania Gorge en Kroombit Tops National Park. 
Ga je naar het zuiden dan kom je na 2,5 uur uit bij 
het RM Williams Bush Learning Centre en Mount 
Walsh National Park. 

CORAL SPAWNING

MANTAROGGEN HOOGSEIZOEN

WALVISSEN

ZEEVOGELS

ZWEMMEN MET SCHILDPADDEN

BROEDENDE SCHILDPADDEN

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

SNORKELEN EN DUIKEN CORAL SPAWNING

UITKOMENDE SCHILDPADDEN

Voorgestelde accommodatie

Van Auto Vliegtuig Afstand

Brisbane 4 uur 45 min 350 km

Noosa Heads 3 uur 10 min - 255 km

Hervey Bay 1 uur 20 min - 110 km

Town of 1770 1 uur 40 min - 130 km

Yeppoon 4 uur 15 min - 330 km

Wegwijzer


