
Programma - Eclipsreis 2023
Basisreis, v.03/211114
€3875 per persoon, op basis van tweepersoonskamer*

1 zaterdag 8 april 2023 Vlucht naar  Perth. Vertrek vanaf  Schiphol of Zaventem
2 zondag 9 april 2023 Aankomst Perth. Transfer naar je hotel in Perth en bijkomen van de 

vlucht. Stadswandeling.
3 maandag 10 april 2023 Ochtend ter vrije beschikking, Na de lunch, begin van de middag 

halen we de huurauto's op. Overnachting in Perth
4 dinsdag 11 april 2023 Vrije ochtend. overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay
5 woensdag 12 april 2023 Vroeg vertrek naar Nambung National Park, een rit van ca. 190 

kilometer. Bezoek park met Pinnacles, duizenden kalkstenen pilaren 
en naalden van soms wel vijf meter hoog. Daarna rijden we nog 40 
kilometer verder, overnachting in Jurien Bay

6 donderdag 13 april 2023 Vandaag opnieuw een flinke rit, naar Kalbarri National Park, ca. 320 
kilometer. Wandeling langs de rode rotsen van de Murchison Rivier. 
We overnachten in Kalbarri.

7 vrijdag 14 april 2023 rit naar Shire of Carnarvon (400 km), aan de monding van de rivier
8 zaterdag 15 april 2023 We bezoeken het Carnarvaron Space & Technology Museum 

(http://www.carnarvonmuseum.org.au), op de plaats waar de 
Apollo missies met een radiotelescoop werd gevolgd. Nu staat er 
een 30 m schotel van ESA en we nemen een kijkje in het 
planetarium. In de namiddag bezoeken we het eilandje voor de 
monding van de rivier, waar bijzondere vogels te zien zijn. In de 
nacht rijden we een stuk landinwaarts, de woestijn in, om zonder 
lichtvervuiling de zuidelijke sterrenhemel waar te nemen

9 zondag 16 april 2023 Vandaag is de laatste etappe, van Shire of Carnarvon naar Coral Bay 
is nog 240 kilometer. We komen  rond de middag aan en genieten 
van een vrije zondagmiddag aan het zwembad of het vlakbij gelegen 
strand.

10 maandag 17 april 2023 Verkennen Eclipslocatie
11 dinsdag 18 april 2023 Vandaag kun je gaan snorkelen en het Cape Range Nat. Park 

bezoeken. Liefhebbers maken een boottocht om de whale sharks te 
zien of zelfs met whale sharks te gaan zwemmen (optioneel)

12 woensdag 19 april 2023 Vandaag is een rustige dag, opnieuw met de mogelijkheid te gaan 
snorkelen. Bezoek het Vlamingh Lighthouse. Optioneel: maak met 
een microlight een vlucht over het schiereiland

13 donderdag 20 april 2023 Eclipsdag; eclips is rond 11.30 in de ochtend
14 vrijdag 21 april 2023 Vrije ochtend.  Terugrit naar Perth,  overnachting omgeving Kalbarri.

15 zaterdag 22 april 2023 Aankomst Perth in de middag. Vrije middag om enkele laatste 
inkopen te doen of wandeling  langs de boulevard. ’s Avonds 
afscheidsdiner

16 zondag 23 april 2023 Vertrek uit Perth, xxxxx  uur
17 maandag 24 april 2023 Aankomst Amsterdam,  xxxx  uur

Disclaimer: omdat vluchtgegevens en beschikbaarheid van vluchten, accommodaties en excursies nog niet 
allemaal bekend zijn, zijn het programma en de reissom onder voorbehoud / kunnen nog gewijzigd worden
*: tijdens het verblijf in Coral Bay is het verblijf in meerpersoonskamers



Programma - Eclipsreis 2023
Basisreis met Uitbreiding vooraf, v.03/211114
€5425 per persoon, op basis van tweepersoonskamer*

1 vrijdag 31 maart 2023 Vlucht naar  Sydney. Vertrek vanaf  Schiphol of Zaventem
2 zaterdag 1 april 2023 Aankomst Sydney. Transfer naar je hotel in Sydney en bijkomen van de vlucht. 

Stadswandeling.
3 zondag 2 april 2023 Vandaag een stadstour met bezoek aan het Sydney Opera House en de Harbour 

Bridge. 
4 maandag 3 april 2023 Optioneel een toch naar de Blue Mountains
5 dinsdag 4 april 2023 Treinreis Sydney-Melbourne; vertrek 07.40, aankomst rond 18.00
6 woensdag 5 april 2023 In de ochtend doe je het rustig aan en verken je de omgeving van het centraal 

gelegen hotel. Er zijn kleurijke straatjes maar ook de luxe winkelstraat Fitzroy. Of 
bezoek de National Gallery of Victoria met allerlei kunstuitingen van de Aboriginals

7 donderdag 6 april 2023 Vandaag bezoek je St. Kilda, het strand van Melbourne. Als je geluk hebt, zie je hier 
de pinguïns. Uiteraard een lunch met uitzicht op de zee. In de middag ga je terug 
naar de binnenstad

8 vrijdag 7 april 2023 Treinreis Melbourne-Adelaide; vertrek 09.30, aankomst ca. 18.30
9 zaterdag 8 april 2023 Vrije dag in Adelaide. Bezoek onder meer het Parliament House en de sfeervolle 

binnenstad, die bekend is vanwege de vele cafés en restaurants, concerten, 
theatervoorstellingen en andere kunstactiviteiten.

10 zondag 9 april 2023 Binnenlandse vlucht Adelaide-Perth. Transfer naar je hotel in Perth. Hier ontmoet je 
de andere deelnemers van de eclipsreis

11 maandag 10 april 2023 Ochtend ter vrije beschikking, Na de lunch, begin van de middag halen we de 
huurauto's op. Overnachting in Perth

12 dinsdag 11 april 2023 Vrije ochtend. overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay
13 woensdag 12 april 2023 Vroeg vertrek naar Nambung National Park, een rit van ca. 190 kilometer. Bezoek 

park met Pinnacles, duizenden kalkstenen pilaren en naalden van soms wel vijf meter 
hoog. Daarna rijden we nog 40 kilometer verder, overnachting in Jurien Bay

14 donderdag 13 april 2023 Vandaag opnieuw een flinke rit, naar Kalbarri National Park, ca. 320 kilometer. 
Wandeling langs de rode rotsen van de Murchison Rivier. We overnachten in Kalbarri.

15 vrijdag 14 april 2023 rit naar Shire of Carnarvon (400 km), aan de monding van de rivier
16 zaterdag 15 april 2023 We bezoeken het Carnarvaron Space & Technology Museum 

(http://www.carnarvonmuseum.org.au), op de plaats waar de Apollo missies met 
een radiotelescoop werd gevolgd. Nu staat er een 30 m schotel van ESA en we 
nemen een kijkje in het planetarium. In de namiddag bezoeken we het eilandje voor 
de monding van de rivier, waar bijzondere vogels te zien zijn. In de nacht rijden we 
een stuk landinwaarts, de woestijn in, om zonder lichtvervuiling de zuidelijke 
sterrenhemel waar te nemen

17 zondag 16 april 2023 Vandaag is de laatste etappe, van Shire of Carnarvon naar Coral Bay is nog 240 
kilometer. We komen  rond de middag aan en genieten van een vrije zondagmiddag 
aan het zwembad of het vlakbij gelegen strand.

18 maandag 17 april 2023 Verkennen Eclipslocatie
19 dinsdag 18 april 2023 Vandaag kun je gaan snorkelen en het Cape Range Nat. Park bezoeken. Liefhebbers 

maken een boottocht om de whale sharks te zien of zelfs met whale sharks te gaan 
zwemmen (optioneel)

20 woensdag 19 april 2023 Vandaag is een rustige dag, opnieuw met de mogelijkheid te gaan snorkelen. Bezoek 
het Vlamingh Lighthouse. Optioneel: maak met een microlight een vlucht over het 
schiereiland

21 donderdag 20 april 2023 Eclipsdag; eclips is rond 11.30 in de ochtend
22 vrijdag 21 april 2023 Vrije ochtend.  Terugrit naar Perth,  overnachting omgeving Kalbarri.
23 zaterdag 22 april 2023 Aankomst Perth in de middag. Vrije middag om enkele laatste inkopen te doen of 

wandeling  langs de boulevard. ’s Avonds afscheidsdiner
24 zondag 23 april 2023 Vertrek uit Perth, xxxxx  uur
25 maandag 24 april 2023 Aankomst Amsterdam,  xxxx  uur

Disclaimer: omdat vluchtgegevens en beschikbaarheid van vluchten, accommodaties en excursies nog niet 
allemaal bekend zijn, zijn het programma en de reissom onder voorbehoud. Het kan dus nog gewijzigd worden
*: tijdens het verblijf in Coral Bay is het verblijf in meerpersoonskamers



Programma - Eclipsreis 2023
Basisreis met uitbreiding Bali-Komodo, v.01/200403
€5045 per persoon, op basis van tweepersoonskamer*

1 zaterdag 8 april 2023 Vlucht naar  Perth. Vertrek vanaf  Schiphol of Zaventem
2 zondag 9 april 2023 Aankomst Perth. Transfer naar je hotel in Perth en bijkomen van de vlucht. Stadswandeling.
3 maandag 10 april 2023 Ochtend ter vrije beschikking, Na de lunch, begin van de middag halen we de huurauto's op. 

Overnachting in Perth
4 dinsdag 11 april 2023 Vrije ochtend. overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay
5 woensdag 12 april 2023 Vroeg vertrek naar Nambung National Park, een rit van ca. 190 kilometer. Bezoek park met 

Pinnacles, duizenden kalkstenen pilaren en naalden van soms wel vijf meter hoog. Daarna 
rijden we nog 40 kilometer verder, overnachting in Jurien Bay

6 donderdag 13 april 2023 Vandaag opnieuw een flinke rit, naar Kalbarri National Park, ca. 320 kilometer. Wandeling 
langs de rode rotsen van de Murchison Rivier. We overnachten in Kalbarri.

7 vrijdag 14 april 2023 rit naar Shire of Carnarvon (400 km), aan de monding van de rivier
8 zaterdag 15 april 2023 We bezoeken het Carnarvaron Space & Technology Museum 

(http://www.carnarvonmuseum.org.au), op de plaats waar de Apollo missies met een 
radiotelescoop werd gevolgd. Nu staat er een 30 m schotel van ESA en we nemen een kijkje in 
het planetarium. In de namiddag bezoeken we het eilandje voor de monding van de rivier, 
waar bijzondere vogels te zien zijn. In de nacht rijden we een stuk landinwaarts, de woestijn 
in, om zonder lichtvervuiling de zuidelijke sterrenhemel waar te nemen

9 zondag 16 april 2023 Vandaag is de laatste etappe, van Shire of Carnarvon naar Coral Bay is nog 240 kilometer. We 
komen  rond de middag aan en genieten van een vrije zondagmiddag aan het zwembad of het 
vlakbij gelegen strand.

10 maandag 17 april 2023 Verkennen Eclipslocatie
11 dinsdag 18 april 2023 Vandaag kun je gaan snorkelen en het Cape Range Nat. Park bezoeken. Liefhebbers maken een 

boottocht om de whale sharks te zien of zelfs met whale sharks te gaan zwemmen (optioneel)

12 woensdag 19 april 2023 Vandaag is een rustige dag, opnieuw met de mogelijkheid te gaan snorkelen. Bezoek het 
Vlamingh Lighthouse. Optioneel: maak met een microlight een vlucht over het schiereiland

13 donderdag 20 april 2023 Eclipsdag; eclips is rond 11.30 in de ochtend
14 vrijdag 21 april 2023 Vrije ochtend.  Terugrit naar Perth,  overnachting omgeving Kalbarri.
15 zaterdag 22 april 2023 Aankomst Perth in de middag. Vrije middag om enkele laatste inkopen te doen of wandeling  

langs de boulevard. ’s Avonds afscheidsdiner
16 zondag 23 april 2023 Vlucht van Perth naar Denpasar, xxxxx  uur. Aankomst begin van de middag. Transfer naar 

hotel in Sanur.  Vrije middag/avond
17 maandag 24 april 2023 Je vertrekt op tijd en bezoekt de markt van Klungkung. Daarna rijd je tegen de herlling van de 

vulkaan op en komt bij de heilige Besakih (Hindoe-)tempel.   Na dit bezoek ga je terug naar 
Ubud

18 dinsdag 25 april 2023 Na het ontbijt ga je naar het vulkanische meer van Kintamani, het kratermeer van Mount 
Batur. Hier stap je op de fiets* en daal je af naar de wereldberoemde rijstterrassen van 
Tegallalang. De lunch is in een sfeervol restaurant tussen de rijstvelden. Aansluitend fiets je 
terug naar Ubud. Vrije namiddag
*: als je liever niet fietst, kun je deze rit met het busje maken

19 woensdag 26 april 2023 Vlucht van Denpasar naar Labuanbajo. Aankomst eind van de ochtend. Transfer naar hotel in 
Labuanbajo.  Vrije middag aan het mooie strand van Labuanbajo

20 donderdag 27 april 2023 Vroeg vertrek naar de haven. Je gaat naar het eiland Rinca, waar je tegen het einde van de 
ochtend aankomt. Hier ga je met een ervaren ranger op zoek naar de  komodovaranen in hun 
natuurlijke omgeving. Overnachting en maaltijden (inclusief) op de boot.

21 vrijdag 28 april 2023 Vandaag begin je de dag met een avontuurlijke voettocht over het eiland Komodo. Dan neem 
je afscheid van het gebied waar de Varanen voorkomen en vaar je naar een van de tientallen 
kleine eilandjes waar je kunt je snorkelen of duiken. Aan het einde van de middag keer je terug 
naar Labuanbajo.

22 zaterdag 29 april 2023 Vlucht van Labuanbajo naar Denpasar. Aankomst eind van de middag. Transfer naar hotel in 
Seminyak.  Vrije middag/avond

23 zondag 30 april 2023 Vandaag bezoek je het zuiden van Bali, met de tempel Uluwatu en/of Tanah Lot. Overnachting 
in Seminyak

24 maandag 1 mei 2023 Vrije ochtend en middag. Tegen de avond vertrek uit Bali, xxxxx  uur
25 dinsdag 2 mei 2023 Aankomst Amsterdam,  xxxx  uur

Disclaimer: omdat vluchtgegevens en beschikbaarheid van vluchten, accommodaties en excursies 
nog niet bekend zijn, is het programma onder voorbehoud. Het kan dus nog gewijzigd worden
*: tijdens het verblijf in Coral Bay is het verblijf in meerpersoonskamers



Programma - Eclipsreis 2023
32-daagse reis: Oost-Australië-Basisreis-Bali-Komodo, v.01/200403
€6595 per persoon, op basis van tweepersoonskamer*

1 vrijdag 31 maart 2023 Vlucht naar  Sydney. Vertrek vanaf  Schiphol of Zaventem
2 zaterdag 1 april 2023 Aankomst Sydney. Transfer naar je hotel in Sydney en bijkomen van de vlucht. Stadswandeling.
3 zondag 2 april 2023 Vandaag een stadstour met bezoek aan het Sydney Opera House en de Harbour Bridge. 
4 maandag 3 april 2023 Optioneel een toch naar de Blue Mountains
5 dinsdag 4 april 2023 Treinreis Sydney-Melbourne; vertrek 07.40, aankomst rond 18.00
6 woensdag 5 april 2023 In de ochtend doe je het rustig aan en verken je de omgeving van het centraal gelegen hotel. Er zijn kleurijke 

straatjes maar ook de luxe winkelstraat Fitzroy. Of bezoek de National Gallery of Victoria met allerlei 
kunstuitingen van de Aboriginals

7 donderdag 6 april 2023 Vandaag bezoek je St. Kilda, het strand van Melbourne. Als je geluk hebt, zie je hier de pinguïns. Uiteraard een 
lunch met uitzicht op de zee. In de middag ga je terug naar de binnenstad

8 vrijdag 7 april 2023 Treinreis Melbourne-Adelaide; vertrek 09.30, aankomst ca. 18.30
9 zaterdag 8 april 2023 Vrije dag in Adelaide. Bezoek onder meer het Parliament House en de sfeervolle binnenstad, die bekend is 

vanwege de vele cafés en restaurants, concerten, theatervoorstellingen en andere kunstactiviteiten.
10 zondag 9 april 2023 Binnenlandse vlucht Adelaide-Perth. Transfer naar je hotel in Perth. Hier ontmoet je de andere deelnemers van 

de eclipsreis
11 maandag 10 april 2023 Ochtend ter vrije beschikking, Na de lunch, begin van de middag halen we de huurauto's op. Overnachting in 

Perth
12 dinsdag 11 april 2023 Vrije ochtend. overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay
13 woensdag 12 april 2023 Vroeg vertrek naar Nambung National Park, een rit van ca. 190 kilometer. Bezoek park met Pinnacles, 

duizenden kalkstenen pilaren en naalden van soms wel vijf meter hoog. Daarna rijden we nog 40 kilometer 
verder, overnachting in Jurien Bay

14 donderdag 13 april 2023 Vandaag opnieuw een flinke rit, naar Kalbarri National Park, ca. 320 kilometer. Wandeling langs de rode 
rotsen van de Murchison Rivier. We overnachten in Kalbarri.

15 vrijdag 14 april 2023 rit naar Shire of Carnarvon (400 km), aan de monding van de rivier
16 zaterdag 15 april 2023 We bezoeken het Carnarvaron Space & Technology Museum (http://www.carnarvonmuseum.org.au), op de 

plaats waar de Apollo missies met een radiotelescoop werd gevolgd. Nu staat er een 30 m schotel van ESA en 
we nemen een kijkje in het planetarium. In de namiddag bezoeken we het eilandje voor de monding van de 
rivier, waar bijzondere vogels te zien zijn. In de nacht rijden we een stuk landinwaarts, de woestijn in, om 
zonder lichtvervuiling de zuidelijke sterrenhemel waar te nemen

17 zondag 16 april 2023 Vandaag is de laatste etappe, van Shire of Carnarvon naar Coral Bay is nog 240 kilometer. We komen  rond de 
middag aan en genieten van een vrije zondagmiddag aan het zwembad of het vlakbij gelegen strand.

18 maandag 17 april 2023 Verkennen Eclipslocatie
19 dinsdag 18 april 2023 Vandaag kun je gaan snorkelen en het Cape Range Nat. Park bezoeken. Liefhebbers maken een boottocht om 

de whale sharks te zien of zelfs met whale sharks te gaan zwemmen (optioneel)
20 woensdag 19 april 2023 Vandaag is een rustige dag, opnieuw met de mogelijkheid te gaan snorkelen. Bezoek het Vlamingh 

Lighthouse. Optioneel: maak met een microlight een vlucht over het schiereiland
21 donderdag 20 april 2023 Eclipsdag; eclips is rond 11.30 in de ochtend
22 vrijdag 21 april 2023 Vrije ochtend.  Terugrit naar Perth,  overnachting omgeving Kalbarri.
23 zaterdag 22 april 2023 Aankomst Perth in de middag. Vrije middag om enkele laatste inkopen te doen of wandeling  langs de 

boulevard. ’s Avonds afscheidsdiner
24 zondag 23 april 2023 Vlucht van Perth naar Denpasar, xxxxx  uur. Aankomst begin van de middag. Transfer naar hotel in Sanur.  Vrije 

middag/avond
25 maandag 24 april 2023 Je vertrekt op tijd en bezoekt de markt van Klungkung. Daarna rijd je tegen de herlling van de vulkaan op en 

komt bij de heilige Besakih (Hindoe-)tempel.   Na dit bezoek ga je terug naar Ubud
26 dinsdag 25 april 2023 Na het ontbijt ga je naar het vulkanische meer van Kintamani, het kratermeer van Mount Batur. Hier stap je op 

de fiets* en daal je af naar de wereldberoemde rijstterrassen van Tegallalang. De lunch is in een sfeervol 
restaurant tussen de rijstvelden. Aansluitend fiets je terug naar Ubud. Vrije namiddag
*: als je liever niet fietst, kun je deze rit met het busje maken

27 woensdag 26 april 2023 Vlucht van Denpasar naar Labuanbajo. Aankomst eind van de ochtend. Transfer naar hotel in Labuanbajo.  Vrije 
middag aan het mooie strand van Labuanbajo

28 donderdag 27 april 2023 Vroeg vertrek naar de haven. Je gaat naar het eiland Rinca, waar je tegen het einde van de ochtend aankomt. 
Hier ga je met een ervaren ranger op zoek naar de  komodovaranen in hun natuurlijke omgeving. Overnachting 
en maaltijden (inclusief) op de boot.

29 vrijdag 28 april 2023 Vandaag begin je de dag met een avontuurlijke voettocht over het eiland Komodo. Dan neem je afscheid van 
het gebied waar de Varanen voorkomen en vaar je naar een van de tientallen kleine eilandjes waar je kunt je 
snorkelen of duiken. Aan het einde van de middag keer je terug naar Labuanbajo.

30 zaterdag 29 april 2023 Vlucht van Labuanbajo naar Denpasar. Aankomst eind van de middag. Transfer naar hotel in Seminyak.  Vrije 
middag/avond

31 zondag 30 april 2023 Vandaag bezoek je het zuiden van Bali, met de tempel Uluwatu en/of Tanah Lot. Overnachting in Seminyak
32 maandag 1 mei 2023 Vrije ochtend en middag. Tegen de avond vertrek uit Bali, xxxxx  uur
33 dinsdag 2 mei 2023 Aankomst Amsterdam,  xxxx  uur

Disclaimer: omdat vluchtgegevens en beschikbaarheid van vluchten, accommodaties en excursies 
nog niet bekend zijn, is het programma onder voorbehoud. Het kan dus nog gewijzigd worden
*: tijdens het verblijf in Coral Bay is het verblijf in meerpersoonskamers


