
Bezoek het Military Museum en krijg een 
rondleiding van een ambassadeur over de Walk 
of the Anzacs (Gallipoli naar Armistice) in Queens 
Park en ga daarna een hapje eten in de open lucht.

Wandel zelf rond over het havengebied en 
bezoek het Customs House, The Bond Store en 
Storybank. 

Check in bij je accommodatie in Hervey Bay en 
geniet later van een heerlijk diner bij The Fraser 
Coast Artisan Pasta Bar

DAG 4 - HET ERFGOED VAN HERVEY BAY

Ontbijt op de boulevard bij Eat at Dan and Steph’s.

Bekijk de Hervey Bay Historical Village en 
het museum. Breng een bezoek aan enkele 
Military Trail-locaties in Hervey Bay, zoals de 
Lighthorseman on his Waler in Freedom Park of 
het Krait Memorial in Dayman Park met uitzicht 
op Fraser Island. Daarna is het tijd voor een 
Djinang culturele wandeltocht waar je meer te 
weten komt over de lokale Butchulla-bevolking.

Je dineert in een van de geweldige restaurants of 
pubs die Hervey Bay rijk is.

DAG 5 - FRASER ISLAND 

Premium eendaagse tour door K'Gari met K'Gari 
Explorer Tours - verken de geweldige plekken 
van het eiland, waaronder Lake McKenzie en Eli 
Creek, vertrek om 08.30 uur.

Geniet van een informeel diner bij Santini Pizza e 
Cucina.

DAG 6 - VERTREK

Slaap lekker uit en geniet van een brunch bij 
Bayaroma Café, voordat we terugrijden naar 
Brisbane, een rit van een kleine 3,5 uur.

Meerdaagse reizen naar Fraser Coast en Bundaberg
DAG 4 - LADY MUSGRAVE ISLAND

Geniet van een dagtocht naar Lady Musgrave of 
Lady Elliot Island, de meest zuidelijke eilanden 
van het Great Barrier Reef. 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. 

Diner bij Red Chili Thai Bargara.

DAG 5 - VERTREK

Doe je tegoed aan een stevig ontbijt aan het 
water bij Rick's Cafe, voordat je vertrekt voor de 
terugreis van 4,5 uur naar Brisbane. 

Welkom in Fraser Coast en Bundaberg, Southern Great Barrier Reef! 

Net ten noorden van Brisbane, de hoofdstad van Queensland, liggen de iconische plekken 
Fraser Island (K'gari) en het Southern Great Barrier Reef, die beide op de Werelderfgoedlijst 
staan. Hier vermengt wit zand zich met vruchtbare rode grond voor het grootste avontuur dat je 
altijd al had moeten beleven. 

Bereid je smaakpapillen maar alvast voor, want verser dan hier proef je het nergens. Van de 
beste vis en zeevruchten van Australië tot wereldberoemde drankjes. Dit wordt een culinaire 
reis langs de meest verrukkelijke gerechten van Australië en langs iconische en ambachtelijke 
dranken die je bij de brouwers zelf gaat proeven.

Van witte zandeilanden naar koraaleilanden, van ongerepte stranden naar relaxte stranddorpjes 
en vanuit daar naar het vruchtbare achterland: het ligt allemaal op je te wachten. Plaats je voeten 
in het zand en beleef een vakantie in Queensland zoals een vakantie bedoeld is: ongerept, 
ongecompliceerd en onvergetelijk. 

Natuurlijke ontmoetingen
Eigen vervoer 5 dagen - 4 nachten

Begin in Hervey Bay en ontdek de kustcultuur van 
de 2 regio's

DAG 1 - OP ZOEK NAAR ERFGOED

Rij op je gemak in 3,5 uur van Brisbane naar 
Hervey Bay over de comfortabele Pacific Coast 
Way.

Lunch in een van de vele uitstekende cafés van 
Hervey Bays, zoals Bayaroma.

Na de lunch kun je het Cultural Centre en de 
Discovery Sphere bezoeken, waar je meer te 
weten komt over de legendarische walvissen en 
het historische K'Gari 

In het seizoen (juli-nov) kun je ´s middags een 
Whale Watch Tour volgen met Tasman Adventure

Geniet van een diner met fish and chips op 
een van de pittoreske picknickplekken op de 
boulevard en maak een ontspannen wandeling 
over de historische Urangan Pier, gebouwd rond 
1900 en ideaal voor een avondwandeling.

DAG 2 - FRASER ISLAND

Premium dagtocht door K'gari met K'Gari Explorer 
Tours waar je geweldige plekken gaat ontdekken, 
zoals Lake McKenzie en Eli Creek.

Geniet van cocktail en diner met uitzicht op de 
prachtige baai bij Enzo’s on the Beach.

DAG 3 - STRANDEN VAN BUNDABERG

Ontbijt bij een van de vele populaire tentjes in 
Hervey Bay en vertrek naar Bundaberg, slechts 
90 minuten rijden naar het noorden.

Bezoek de prachtige stranden van Elliott Heads 
en Bargara en geniet van een rustige lunch bij 
het Windmill Café, Bargara waar de heerlijkste 
producten uit de streek tot in perfectie worden 
bereid.

Breng de middag door op Splitters Farm, een van 
de nieuwste attracties van Bundaberg, voor een 
unieke landelijke kampeer- en boerderijervaring.

Tijdens het seizoen (nov - mrt) krijg je tijdens 
de nachtelijke Turtle Encounter Tour bij het 
Mon Repos Turtle Center een unieke kans om 
schildpadden te zien broeden (nov - jan) en 
jongen uit hun nest te zien komen (jan - maart).

Van Hervey Bay Bundaberg

Brisbane 2 uur 30 min 4 uur

Noosa Heads 2. uur 30 min 3 uur 10 min

Hervey Bay - 1 uur 20 min

Town of 1770 3 uur 10 min 1 uur 40 min

Rockhampton 4 uur 30 min 3 uur 30 min

Vliegen naar 
Brisbane 40 min 50 min

Wegwijzer

Vlieg/rij vanaf Brisbane 5 dagen - 4 nachten

DAG 1 - BUNDABERG RUM

Een korte vlucht van 50 minuten brengt je in 
Bundaberg. Nadat je de huurauto hebt opgehaald 
bij Budget Car Rentals kun je de pittoreske regio 
Bundaberg gaan verkennen. Bezoek Bundaberg 
Rum voor de Bundaberg Rum Visitor Experience, 
waar je de bekroonde, volledig operationele 
rumstokerij kunt ervaren en daarna zelf de 
producten kunt proeven.

DAG 2- EEN DUIK IN SOUTHERN GREAT 
BARRIER REEF

Vertrek om 7.00 uur met Lady Musgrave 
Experience Day Cruise en Double Outer Reef Dive. 
Verken het Southern Great Barrier Reef in stijl aan 
boord van een luxe hoge-snelheidscatamaran. 
Maak een dubbele duik in het buitenste rif en de 
omliggende eilanden van Lady Musgrave Island. 

DAG 3- DUIKEN NAAR DE HMAS TOBRUK

Ervaar de geweldige gastvrijheid van Bargara en 
geniet van je ontbijt bij het bekroonde Windmill 
Cafe Bargara.

Met een korte rit van 90 minuten kom je uit 
in Hervey Bay om te duiken naar de HMAS 
Tobruk (PM-duik). Verken het gigantische 
hoofdtankdek via een ongekende duik over de 
volledige lengte. Ervaren duikers kunnen op de 
zeebodem verschillende diersoorten vinden, zoals 
tandbaarzen, bakerhaaien en roggen.

DAG 4- KAJAKKEN EN WALVISSEN

Ga op avontuur met een kajak- en snorkeltocht 
van Hervey Bay Eco Marine Tours rond enkele van 
populaire lokale riffen en stranden van Hervey 
Bay (dec - mei) of ga op een geweldige Whale 
Watch-tour van een dag op zoek naar walvissen 
(juni - okt). 

Geniet van cocktail en diner met uitzicht op de 
prachtige baai bij Enzo’s on the Beach.

DAG 5 - VERTREK

Geniet van een stevig ontbijt bij een van de cafés 
aan zee.

Bezoek de Discovery Sphere en leer meer over 
onze prachtige walvissen en over K'Gari (Fraser 
Island)

Vlieg van Hervey Bay naar Brisbane.

 

Eigen vervoer vanuit Brisbane 6 dagen - 5 
nachten

DAG 1. OP ZOEK NAAR ERFGOED

Op 3 uur rijden ten noorden van Brisbane vind je 
Maryborough. Loop binnen bij Lychee Divine voor 
een proeverij van lychee-likeuren of lychee-ijs.

Ga naar het Portside Heritage Area van 
Maryborough voor de Walk of the ANZACS.

Lunch bij een van de geweldige cafés van 
Maryborough, Alowishus Delicious.

Rij in 25 minuten naar Hervey Bay voor de 
Discovery Sphere, waar je meer leert over de 
fantastische bultrugwalvissen en de majestueuze 
K'Gari. 

Probeer Waters Edge visrestaurant voor je diner 
met lokale zeevruchten.

DAG 2 - FRASER ISLAND

Ga vroeg uit de veren voor een wandeling over 
Urangan Pier en bekijk de zonsopkomst tussen 
de vissers op de pier. Neem een kop koffie en een 
ontbijtje voordat je vertrekt naar K'Gari.

Geniet van een premium dagtocht door K'Gari met 
K'Gari Explorer Tours. Overnachten kan op het 
Kingfisher Bay Resort, met de Bush Tucker Talk 
and Taste Experience, beschikbaar ma/wo/vr. 

Diner bij het restaurant van het resort.

DAG 3 - WIJNPROEVERIJ 

Ontbijt bij Kingfisher Bay Resort en ga dan terug 
naar Hervey Bay.

Lunch en borrel bij Cauldron Brewing voor een 
proeverij van de lokale brouwsels. 

Na een korte autorit van 45 minuten naar Childers 
kun je genieten van middagthee bij Whispers 
Café – Vinter’s Secret Winery, waar je de beste 
wijnen van de regio kunt proeven.

Rij in een uurtje naar de badplaats Bargara, 
waar je heerlijk kunt dineren bij een van de vele 
restaurants op de boulevard van Bargara. 

DAG 4 - PROEF BUNDABERG

Ontbijt bij het bekroonde Windmill Cafe Bargara. 
Leun achterover en geniet van geweldig eten, 
lekkere koffie en uitstekende service. 

Ga naar Bundaberg waar je de geschiedenis van 
Bundaberg Rum leert kennen met de Bundaberg 
Rum Distillery Tour en Blend Your Own Rum 
Experience.

Ga langs bij Tinaberries voor een ijskoud en 
smaakvol ijsje. Van augustus tot begin oktober 
kun je zelfs je eigen aardbeien plukken!

Dineer bij Water St Kitchen, het meest geprezen 
restaurant van de stad. 

Comfort Inn on Main, Hervey Bay 

 AAA-beoordeling

Emaraldene Inn en Eco Lodge, Hervey Bay 

  AAA-beoordeling

Mantra Hervey Bay, Hervey Bay

  Eigen beoordeling

Oaks Hervey Bay Resort and Spa, Hervey Bay

 Eigen beoordeling

Remada Resort by Wyndham, Hervey Bay

 Eigen beoordeling

Grand Mercure C Bargara Resort, Bargara 

 Eigen beoordeling

Kellys Beach Resort, Bargara 

 Zelfbediening, AAA-beoordeling

Burnett Riverside Hotel, Bundaberg

 Eigen beoordeling

Splitters Farm, Bundaberg 

 Eigen beoordeling

Villa Mirasol Motor Inn, Bundaberg 

 AAA-beoordeling

Voorgestelde accommodatie

Scheepswrak en rif Eten en drinken DAG 5. SOUTHERN GREAT BARRIER REEF 

Eilandtour van een hele dag met Lady Musgrave 
Experience. Verken het Southern Great Barrier 
Reef in stijl aan boord van een luxe hoge-
snelheidscatamaran. Geniet van een tocht op een 
boot met glazen bodem, een eilandwandeling 
met gids en snorkel in de beschutte lagune met 
schildpadden. Ochtendthee, volledige lunchbuffet 
en middagthee zijn inbegrepen. De boot heeft een 
drankvergunning zodat je kunt genieten van een 
verfrissend drankje met uitzicht op de ongerepte 
lagune.

Dineer bij het ontspannende Kellys Beach Resort 
(Bargara).

DAG 6 - VERTREK

Vertrek naar Bundaberg, maar geniet eerst van 
een prachtig ontbijt bij Water St Kitchen voordat je 
op weg teruggaat naar Brisbane.

Van het Southern Great Barrier Reef naar 
Fraser Island in een dag

Eigen vervoer 6 dagen - 5 nachten

Begin in Bundaberg en ontdek de kustcultuur van 
de 2 regio's

DAG 1 - OP ZOEK NAAR ERFGOED

Rij naar het plattelandsstadje Bundaberg op 4 uur 
rijden van Brisbane.

Bezoek Hinkler Hall of Aviation waar de 
avonturen van de beroemde Australische 
solovlieger Bert Hinkler tot leven zijn gebracht. Bij 
het Fairymead House Sugar History Museum kom 
je meer te weten over de eerste suikerplantages 
van Bundaberg.

Geniet van een heerlijke lunch bij Grunskes on the 
River met een geweldig assortiment aan vis en 
zeevruchten. 

Volg een rondleiding door de beroemde 
Bundaberg Rum Distillery en leer de geschiedenis 
kennen van dit iconische product. Als je zin hebt 
kun je deelnemen aan een Blend Your Own Rum 
Experience om je eigen unieke rum te mixen!

Van november tot en met maart kun je via het 
Mon Repos Turtle Centre een nachtelijke Turtle 
Encounter Tour volgen, voor een unieke kans 
om schildpadden te zien broeden (nov - jan) en 
jongen uit hun nest te zien komen (jan - maart).

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. 

DAG 3 - MARYBOROUGH'S ERFGOED

Iets meer dan 90 minuten verder ligt het 
Maryborough's Portside Heritage Precinct. 

Regionaal erfgoed




