
Reis naar een plek waar we zuinig op zijn

Je geniet van een rondvlucht over de ongerepte 
natuurlijke speeltuinen rondom de koraalkaai, vaart 
op een boot met glazen bodem en gaat begeleid 
snorkelen in veilig water met schildpadden, 
mantaroggen en allerlei andere zeedieren. Ook zijn 
er begeleide eilandtochten en -activiteiten waaraan 
je kunt deelnemen voordat je moe en voldaan in je 
Reef Unit van het uitzicht op het rif kunt genieten. 
Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen.

DAGTOCHT NAAR LADY MUSGRAVE ISLAND 

Lady Musgrave Island en lagune, gelegen op 100 
km van Bundaberg, is het tweede eiland in het 
Southern Great Barrier Reef. Het is een ongerepte 
koraalkreek met 1.192 hectare spectaculair rif, 
klaar om door jou te worden ontdekt. De lagune 
herbergt een groot aantal tropische rifvissen, 
schildpadden, dolfijnen en mantaroggen, die 
leven in spectaculaire koraalriftuinen. Gasten 
kunnen zich onderdompelen in deze verbluffende 
onderwaterwereld. Ga snorkelen, duiken of bekijk 
het koraal per boot met glazen bodem. Reef 
Empress is de top op het gebied van oceaanreizen, 
en speciaal ontworpen voor optimaal comfort, 
zodat gasten ultiem kunnen genieten van hun Lady 
Musgrave Experience-dagtocht.

Lady Musgrave Experience is een Geavanceerd 
ECO-gecertificeerd bedrijf, dat werkt met minimale 
impact op het milieu en zich inzet voor de 
bescherming van het koraalrif en de oceaan en 
tegelijkertijd zorgt voor een onvergetelijke ervaring.

 

BUNDABERG, SCHILDPADDEN EN PROEVERIJEN

Bij aankomst in Bundaberg bezoek je Macadamias 
Australia, marktleider op het gebied van ecologisch 
beheer, duurzame landbouw en efficiënte 
productie. Wandel door hun bezoekerscentrum en 
leer over de Steinhardt-boerenfamilie die al vele 
generaties macadamianoten produceert, nu op een 
duurzame wijze. 

Bundaberg Rum Distillery is een regionale leider 
op het gebied van duurzaamheid, met ISO 
14001-certificering in milieubeheer. Het bedrijf 
overtrof hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen 
voor 2020, met meer dan 50% reductie van hun 
CO2-uitstoot en 100% zuivering van afvalwater 
van het productieproces van Bundaberg Rum 
dat via irrigatie wordt teruggevoerd naar de 
suikergewassen in de regio. Volg de 1,5 uur 
durende distilleerderijtour en ontdek hoe 
waardevol Bundaberg Rum is voor de Bundaberg-
gemeenschap.

Het Mon Repos Turtle Center zet zich in voor 
onderzoek naar bescherming van en educatie 
over zeeschildpadden. Hier leer je meer over de 
speciale reis die schildpadden en mensen hebben 
gemaakt bij Mon Repos, dompel je jezelf onder 
in Turtle Tales, struin je door de cadeauwinkel en 
geniet je van een snack in het Mon Repos Gidji 
Cafe en volg je in het schildpaddenseizoen een 
nachtelijke Turtle Encounters Tour. Het centrum 
heeft alle niveaus van ECO-certificering

Check in bij het Kellys Beach Resort, een ECO-
gecertificeerd resort met 2,2 hectare aan tuin, op 
slechts een steenworp afstand van het strand 

vlak bij het natuurreservaat, waar je inheemse 
dieren in hun natuurlijke omgeving kunt zien. Bij 
Kellys word je aangezet tot groen denken met 
initiatieven zoals het kopen van een boom bij 
Greenfleet en het recyclen van je verpakkingen in 
het resort. Alle opbrengsten gaan naar de lokale 
Sea Turtle Alliance-organisatie.

OVERNACHTING OP LADY ELLIOT ISLAND

Ontbijt bij het bekroonde Windmill Cafe Bargara 
waar 85% van het menu bestaat uit ingrediënten 
uit de regio Bundaberg. Met trost steunen ze 
duurzame initiatieven, zoals het houden van 
inheemse bijenvolken in de cafétuin, gratis 
gelato voor iedereen die hun afvalemmers weet 
te vullen en het geven van alle composteerbare 
koffiekopjes aan de lokale zoete aardappelboer 
die er compost van maakt. 

Een absolute aanrader op je meerdaagse 
ecologische reis naar het Southern Great Barrier 
Reef is een overnachting bij Lady Elliot Island Eco 
Resort, een Green Travel en Climate Action Leader 
met Geavanceerde ECO-toerismecertificering. Het 
resort heeft veel groene initiatieven, waaronder 
plannen om in 2020 100% te draaien op zonne-
energie, een programma voor herbegroeiing van 
eilanden en koolstofneutrale vluchten, waardoor 
het niet verwonderlijk is dat deze ondernemer 
overheids- en nationale prijzen voor ECO-toerisme 
heeft gewonnen. 

Toerisme in natuurgebieden met een 
minimale impact op het milieu.

De toonaangevende en meest 
innovatieve ecotoeristische 
producten van Australië die werken 
met een minimale impact op het 
milieu en kansen bieden om te leren 
over het milieu via bedrijven die 
ecologische beste praktijken willen 
bereiken.

Bedrijven die een reeks adaptatie- 
en emissiereductieactiviteiten 
hebben ondernomen en hun CO2-
voetafdruk meten en volgen.

Welkom in Bundaberg, Southern Great Barrier Reef, een plek waar we zuinig op zijn. We koesteren 
onze nieuwsgierige zeeschildpadden, magnifieke mantaroggen, verfijnde koralen en gigantische 
zeedieren die hier leven in het Southern Great Barrier Reef. We koesteren onze geweldige 
moederschildpadden en hun schattige jongen die elke zomer onze kustlijn bezoeken. En we 
koesteren onze uitgestrekte, vruchtbare, rode landbouwgrond waar de hardwerkende lokale 
bevolking 365 dagen per jaar verse producten van het land op tafel zet. 

Dompel jezelf onder in een van de meest ongerepte natuurgebieden van Australië, met 
toonaangevende duurzame operators. Ga op een avontuurlijke reis met trips die ecologisch, 
sociaal en economisch verantwoord zijn. 

Dag 1

Dag 2

Toeristische bedrijven die zich 
inzetten voor de bescherming van 
culturele authenticiteit en integriteit, 
een gezonde bedrijfsvoering 
hebben, het milieu beschermen en 
de spirituele band erkennen die 
inheemse volkeren hebben met land 
en water.

Dag 3


