
Bundaberg groepsreis met drie nachten

HOOGTEPUNTEN: Proef Bundaberg

09.00 uur: De ochtend begint bij het Mon 
Repos Turtle Centre waar je de grootste 
karetschildpadkolonie in de Zuidelijke Stille 
Oceaan vindt. Bezoekers kunnen zelfstandig een 
rondleiding volgen door het Interpretive Centre en 
een wandeling maken over het Mon Repos Beach.

11.00 uur: Daarna ga je naar de Macadamias 
Australia’s Visitor Experience met een interactieve 
individuele rondleiding, een boerderijwinkel en 
een notenproeverij met gids. 

14.00 uur: Na de lunch is het tijd voor de 
Bundaberg Brewed Drinks Barrel Tour. Ontdek 
hoe dit familiebedrijf de wereld heeft laten 
kennismaken met hun lokale Bundaberg-smaken. 
Bij de rondleiding is een sixpack van je favoriete 
smaken inbegrepen!

15.30 uur: We brengen de middag door op 
de Tinaberries Farm, een lokale aardbeien- 
en passievruchtenteler. Bezoekers kunnen 
genieten van vers en lokaal gemaakt fruitijs en 
van de fraaie, landelijke omgeving rondom het 
landbouwbedrijf.

18.00 uur: Voordat je je mag storten op een bord 
verse vis en zeevruchten, neem je bij Grunske’s by 
the River eerst nog een kijkje achter de schermen 
van een vismarkt. 

Dag 1
HOOGTEPUNTEN: Bundaberg Rum Distillery 
Experience

Arriveer om 14.00 uur in Bundaberg voor een 
rondleiding door de meest bekroonde rumstokerij 
van Australië, en de Bundaberg Rum Visitor 
Experience waar je het favoriete drankje van 
Australië kunt zien, ruiken en proeven. Na 
een bezoek aan het museum daal je met een 
deskundige gids af tot diep in het hart van de 133 
jaar oude stokerij.

Ballistic Bargara is een veelzijdige locatie met 
heerlijke brouwsels zoals Reef Pale Ale en Reef 
Lager. Hier geniet je 's avonds van een maaltijd 
met sticky wings en pizza's uit de houtoven. 
De lokale brouwer vertelt je ondertussen meer 
over het brouwproces van zijn ambachtelijke 
bierbrouwerij.

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 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, voor een dagtocht of een trip met 
overnachting. 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 zien de walvissen zien spelen.

 DAGTOCHTEN 
Lady Musgrave Experience

Dag 2
HOOGTEPUNTEN: Southern Great Barrier Reef 
Island Experience, hele dag

Geniet van een dagtocht naar Lady Musgrave of 
Lady Elliot Island, de meest zuidelijke eilanden 
van het Great Barrier Reef. Spring op een boot met 
glazen bodem, doe 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. 

Lady Musgrave Experience: 07.00 - 17.00 uur

5 uur op het eiland

Ochtendthee, lunch en middagthee inbegrepen 

Lady Elliot Island Eco Resort: 08.10 - 16.30 uur

7 uur op het eiland

Lunchbuffet inbegrepen 

(Zie hieronder voor alle informatie over de 
eilanden)

Dag 4
HOOGTEPUNTEN: Bezoek een opvangboerderij 
voor dieren

Je ontbijt in de tuinen van het bekroonde Windmill 
Café Bargara. Daarna krijg je een rondleiding over 
Splitters Farm, een terrein van 65 hectare voor vee 
en opvang en verzorging van dieren. Bezoekers 
mogen dieren met een fles voeren, eieren rapen 
van scharrelkippen en honing rechtstreeks uit 
een bijenkorf halen. De ochtendthee wordt in 
picknickstijl geserveerd in het bushland op het 
terrein. 

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

Voorgestelde accommodatie

Wegwijzer

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. 

Grand Mercure C Bargara Resort, Bargara

 Eigen beoordeling

Gelegen aan de boulevard, met vanuit elk 
appartement een spectaculair uitzicht op de oceaan. 

Kellys Beach Resort, Bargara 

 AAA-beoordeling

Eco-gecertificeerd resort met zelfstandige villa's, vlak 
bij het strand. 

Villa Mirasol Motor Inn, Bundaberg

 AAA-beoordeling

Centraal gelegen motel, op loopafstand van 
restaurants, winkelcentra, theaters, kunstgalerijen  
en CBD.

Splitters Farm, Bundaberg

 Eigen beoordeling

Gelegen op een veehouderij en opvangboerderij voor 
dieren. Met glamping- en kampeerplekken.

Dag 3

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.

. 

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




