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IS AUSTRALIË EEN GOED LAND  
OM JE KINDEREN MEE NAARTOE  
TE NEMEN?
Natuurlijk! Hoewel de reis ernaartoe lang 
en vermoeiend is, heeft Australië heel wat 
te bieden voor het hele gezin. Dierentuinen, 
aquaria en wandelingen in de nationale 
parken zijn de ideale gelegenheden om de 
natuur en de bijzondere dieren te bewonde-
ren. In bijna alle steden aan de kust vind je 
bewaakte stranden. Vaak ligt er een speel-
tuin naast.

HOEVEEL BEDRAAGT DE WISSEL-
KOERS? WORDEN BETAALKAARTEN 
OVERAL AANVAARD? 
De wisselkoers bedraagt ongeveer 1,38 AUD 
voor € 1. Voor betalingen ter plaatse kun je 
het beste met je betaalkaart geld afhalen 
aan een pinautomaat. Haal liever slechts 
enkele malen een grote som af in plaats van 
heel vaak een kleine som, om hoge commis-
sies te vermijden. Creditcards (Visa, Mas-
tercard of American Express) zijn handig 
als je een auto wilt huren of een hotelkamer 
wilt reserveren.

HOE MAAK JE JE VERSTAANBAAR 
IN AUSTRALIË? 
In het Engels natuurlijk! De Australiërs 
hebben vanzelfsprekend hun eigen accent, 
maar dat mag geen grote problemen ver-
oorzaken als je goed Engels spreekt. Om-
dat er veel buitenlanders wonen, kun je in 
Australië ook je Frans, Spaans, Italiaans en 
zelfs Chinees bijschaven. En onderweg kom 
je vast heel veel andere toeristen tegen die 
andere talen dan het Engels spreken. 

WAT KUN JE ER ETEN?
In pubs serveert men hamburgers, pizza’s, 
frites en ander vetrijk voedsel. Voor enkele 
dollars extra geniet je al van heerlijke grill-
gerechten en kun je bijvoorbeeld kangoe-
roe-, emoe- of krokodillenvlees proeven. 

Aan de kust kun je heerlijke, verse vis eten, 
maar ook die heeft zijn prijs. Wie van ge-
zonde en/of vegetarische voeding houdt, 
komt zeker aan zijn trekken in de grote 
steden, want daar heerst een zekere obses-
sie voor vegetarische en glutenvrije gerech-
ten. Je kunt er kiezen voor broodjes, kleine 
gerechten met veel graanproducten, verse 
vruchten en groenten, muesli en vers berei-
de producten. Allemaal biologisch geteeld 
natuurlijk.

ZIE JE VEEL DIEREN IN AUSTRALIË?
We moeten toegeven dat de koala’s er niet 
over straat rennen en dat je jezelf gelukkig 
mag prijzen als je een koala in het wild spot. 
Dode kangoeroes en wallaby’s liggen her 
en der langs de kant van de weg, maar de 
kans dat je een levende in het wild ziet, is 
erg klein. Australië is wel een goede plek om 
walvissen te observeren. Je leest in deze gids 
waar en wanneer je deze dieren het beste 
kunt zien.

EN HOE ZIT HET MET HAAIEN  
EN KWALLEN?
Er zwemmen in de oceaan rond Australië 
inderdaad veel haaien. Het land telt ook de 
meeste aanvallen van haaien op mensen. 
Maar je moet redelijk blijven. De kusten 
worden bewaakt, en voorzien van antihaai-
ennetten, de zwemzones zijn duidelijk afge-
bakend. Als je alleen in deze afgebakende 
zones zwemt, loop je weinig gevaar. In fei-
te moet je veel meer aandacht besteden aan 
de kwallen. Want die zie je amper en enkele 
van hen zijn dodelijk. Zwemmen is om deze 
reden afgeraden van oktober tot mei, vooral 
dan aan de kust in Queensland.
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TOPERVARINGEN

1 DUIK IN MELBOURNE 
HET BRUISENDE 

NACHTLEVEN IN
De wijken Fitzroy en Collingwood zijn su-
perhippe buurten waar bohemiens, hipsters 
en iedereen die met zijn tijd mee is, samen-
komen. Brunswick en Smith Street zijn bij-
zonder mooie, victoriaanse straten met lage 
huizen. Je vindt er originele panden waar 
heel uitbundig wordt gefeest, soms op het 
randje van het gekke. Blz. 152, 161
Goed om te weten: kuier even rond in de  
straatjes rond Brunswick Street, je ontdekt er 
de tijdloze en uit de toon vallende artistieke 
kant van Melbourne.

2 KUIER DOOR DE  
LANES (STRATEN)  

VAN MELBOURNE
Hosier Lane, AC/DC Lane, Union Lane, 
Blender Lane, Paynes Place, Melbourne is als 
het ware de wereldhoofdstad van de graffiti 
en biedt een van de indrukwekkendste col-
lecties streetart ter wereld. De hele dag ont-

dek je graffiti, de buurt lijkt wel één groot 
feest van ideeën en talenten, van grenzeloze 
fantasie in uiteenlopende thema’s en stijlen. 
De wereldberoemde Banksy trakteerde Mel-
bourne ook al op enkele van zijn geniale wer-
ken. Laat je verrassen! Blz. 172

1

2

Op deze pagina’s zetten we de 
toeristische highlights van een 
land of regio voor je op een 
rijtje – stuk voor stuk zijn het met 
recht topervaringen die je niet 
mag missen!
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ABC VAN AUSTRALIË
oppervlakte - 7.682.300 km².
bevolking - 22,7 miljoen inwoners (en ca. 40 miljoen kangoeroes).
bevolkingsdichtheid - 3 inwoners/km².
hoofdstad - Canberra (382.000 inwoners).
officiële taal - Engels.
munteenheid - Australische dollar.
staatsvorm -  constitutionele monarchie, federatie en parlementaire democratie. 
Australië is lid van het Britse Gemenebest.
regeringsleider - Malcolm Turnbull is de premier, koning Elisabeth II is staatshoofd.
gemiddelde leeftijd - 38 jaar.
levensverwachting - 85 jaar voor vrouwen, 80 jaar voor mannen.
geboortecijfer - 1,8 kinderen.
bbp/inwoner (2014) - ca. $ 46.600.
werkgelegenheid per sector - landbouw: 3,6%, industrie: 21,1%, dienstverlening: 75,3%

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

australisch verkeersbureau - Het 
Australische verkeersbureau heeft geen 
vestiging in België. Neem een kijkje op 
o  australia.com.
ambassade van australië -  Kunstlaan 
56, 1000 Brussel T 02 286 05 00 : aus-
temb.brussels@dfat.gov.au o belgium.em-
bassy.gov.au. Geopend ma.-vr. 8.30-17.00 u.`

wegwijzer reisinfo - Beenhouwersstraat 
9, 8000 Brugge T  050 33 75 88 :  info@
wegwijzer.be o  wegwijzer.be.’ Onafhanke-
lijk reisinformatiecentrum met leeszaal 
(reisgidsen, tijdschriften, kaarten, reisver-
slagen). Uitgever van het magazine Reis-
krant. Organisator van Reismarkt en ande-
re evenementen (reizigers informeren 
reizigers). Ledenorganisatie.

In Nederland

australisch verkeersbureau - Het 
Australische verkeersbureau heeft geen 
vestiging in Nederland. Neem een kijkje 
op o  australia.com.
ambassade van australië - Carnegie-
laan 4, 2517 KH Den Haag T  070 310 82 
00. Fax: 070 310 82 50 :  austemb_the-

hague@dfat.gov.au o  netherlands.embas-
sy.gov.au.`

In Australië

ambassade van belgië - 19 Arkana 
Street, Yarralumla, ACT 2600 Canberra 
T  02 6273 2501 :  Canberra@diplobel.
fed.be o  australia.diplomatie.belgium.be.`

ambassade van nederland - 120 Empi-
re Circuit, Yarralumla, ACT 2600 Canberra 
T  02 6220 9400. Fax: 02 6273 3386 
:  can@minbuza.nl o  australie.nlambas-
sade.org.`

Identiteitsbewijzen

In België en Nederland

Je hebt een geldige identiteitskaart of pas-
poort nodig voor de duur van je verblijf en 
je moet een visum hebben. Kijk voor meer 
informatie op o  border.gov.au. Welk type 
visum je nodig hebt, hangt af van de duur 
van je verblijf en de reden waarom je in 
Australië zult verblijven:
• eVisitor Visa: bezoek je Australië als 
toerist voor maximaal drie maanden, dan 
moet je als inwoner van de EU een visum 
eVisitor aanvragen. Dat is gratis en je kunt 
het online aanvragen.
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ALVOREN
S TE VERTREKKEN

• ETA: met een Electronic Travel Authori-
ty (ETA) heb je een jaar lang toegang tot 
Australië als toerist. Telkens mag je maxi-
maal drie maanden blijven. Dit visum is 
niet gratis. Je mag met dit visum niet wer-
ken. Je kunt een ETA aanvragen op 
o  www.eta.immi.gov.au. 
• Visitor Visa: met dit visum kun je zes of 
twaalf maanden in Australië verblijven voor 
vakantie of zaken. Reken op $ 135-340.
• Student Visa: dit visum is bedoeld voor 
studenten die zijn ingeschreven aan een 
school in Australië. Zij mogen tot 20 uur 
per week werken met dit visum. Het is gel-
dig zolang je studeert en dan nog één 
maand extra. Reken op $ 535.
• Working Holiday Visa (WHV): lees de 
rubriek ‘Werken in Australië’.
• Internationaal rijbewijs: niet alle Aus- 
tralische autoverhuurbedrijven vragen om 
een internationaal rijbewijs, maar je kunt 

het voor de zekerheid toch maar beter bij 
je hebben. Het is alleen geldig in combina-
tie met je nationale rijbewijs. Het interna-
tionale rijbewijs is één tot drie jaar geldig, 
of zolang je nationale rijbewijs geldig is. In 
België is het verkrijgbaar bij de gemeente, 
in Nederland is het te koop bij ANWB-ver-
kooppunten.
• Goed om te weten: rokers kunnen er 
maar beter rekening mee houden dat ta-
bak in Australië echt heel duur is. Je betaalt 

minstens $ 20 voor een pakje sigaretten, in 
afgelegen gebieden vaak nog meer. Je mag 
niet meer dan drie pakjes sigaretten invoe-
ren in Australië. Als de douane je met meer 
pakjes betrapt, ben je niet alleen je pakjes 
kwijt, maar staat je ook een boete te wach-
ten!
• Belgische kinderen tot 12  jaar moeten 
in het bezit zijn van een eigen identiteits-
bewijs met foto, verkrijgbaar bij de ge-
meentediensten van je woonplaats. Reist 
het kind met een van de ouders, dan is het 
wenselijk dat de ouder die het niet verge-
zelt een schriftelijke toestemming op-
maakt (in het Engels) en die laat legalise-
ren door het gemeentebestuur.

Nederlandse kinderen van alle leeftij-
den moeten over eigen identiteitspapieren 
beschikken en mogen niet meer bijge-
schreven staan in het paspoort van een of 
beide ouders.

Beschik je niet over de Belgische of Ne-
derlandse nationaliteit, neem dan contact 
op met de ambassade van Australië in Bel-
gië of Nederland.

Internationale studenten-
kaart (ISIC)
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs dat 
je student bent. Hiermee kun je profiteren 
van verschillende voordelen, diensten en 
studententarieven (op vervoer, overnach-
ting, cultuur ...). Met de kaart heb je ook ver-
schillende speciale voordelen tijdens het 
reizen (korting op vliegtickets, hotels en 
jeugdherbergen, verzekeringen, simkaarten, 
autoverhuur).

De kaart kost € 15. Je kunt deze online 
kopen op vertoon van je identiteitskaart, je 
studentenkaart en een foto bij: o  isic.be of 
o  isic.nl.`

Jeugdherbergkaart
De jeugdherbergkaart is te gebruiken in 
meer dan negentig landen en opent de 
deuren van de vierduizend hostels van de 
keten Hostelling International. De ope-
ningstijden verschillen per land en per 

VOOR DE ZEKERHEID ...
Het is geen verkeerd idee om scans te maken 
van je paspoort, visa, bankpas, vlieg ticket(s), 
verzekeringspolis en hotelvouchers. Stuur ze 
vervolgens als een pdf-bijlage in een mail 
naar jezelf. In geval van verlies of diefstal kun 
je die documenten dan heel makkelijk in een 
internetcafé weer (laten) afdrukken en zul je 
het probleem sneller kunnen oplossen bij de 
autoriteiten. Zet de informatie niet allemaal 
samen op 1 USB-stick, want als die in verkeer-
de handen terechtkomt, beschikt die persoon 
meteen over al je gegevens.

In het hoofdstuk ‘Praktisch’ vind 
je alle nuttige informatie over de 
bestemming. Lees er alles wat 
je moet weten over bijvoorbeeld 
verkeer en vervoer, geldzaken, 
taal en gebruiken.

De gedeeltes die in twee 
kolommen zijn gezet  
bevatten nuttige informatie, 
zoals adresgegevens van  
instanties en webadressen 
ter voorbereiding op de reis.

X
30   31

de jenolan caves behoren tot de hoogtepunten van het blue mountains national park. 

Aboriginals 32
Beroemde personen 33
Bevolking 36
Drank 38
Economie 40
Fauna en flora 42
Film 51
Geografie 54
Geschiedenis 56
Keuken 61
Media 63
Mensenrechten 65
Milieu 66
Muziek 68
Sport en ontspanning 69
Werelderfgoed van Unesco 72
Zeden en gewoonten 72

MENS, MAATSCHAPPIJ, 
NATUUR EN CULTUUR

In het hoofdstuk ‘Mens, 
maatschappij, natuur en 
cultuur’ gaan we dieper in op 
onder andere de geschiede-
nis, het cultureel erfgoed en 
de geografie van het land of 
gebied dat je bezoekt. Een 
ideale selectie om alvast thuis 
of tijdens de heenreis door 
te nemen.
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NEW SOUTH WALES

New South Wales (ook Nieuw-Zuid-Wales genoemd) is 
ongeveer veertienmaal groter dan België en Nederland 
samen en er woont bijna een derde van de bevolking van 
het hele land (7,5 miljoen inwoners). Men schat dat voor 
de komst van de Engelsen er al ongeveer 500.000 Aborigi-
nals woonden in dit uitgestrekte, grenzeloze gebied (maar 
er is veel discussie over de bevolkingsaantallen van de 
Aboriginals voor de komst van de kolonisten).

Met Sydney als kers op de taart biedt de staat New 
South Wales een ongelofelijke verscheidenheid aan land-
schappen. Wat de hoofdstad zo bijzonder maakt, is haar 
kosmopolitische en open karakter. Samen met eeuwige 
rivaal Melbourne is Sydney het culturele centrum van 
het land en de stad balanceert voortdurend tussen ver-
stedelijking en natuur, tussen tolerantie en vooruitstre-
vendheid.

Als je vanuit de hoofdstad de kust volgt in de richting 
van Brisbane, kom je langs aangename badplaatsen waar 
de meest ervaren surfers aan de immense stranden de be-
roemdste golven van het land proberen te temmen. Als je 
meer landinwaarts trekt, verandert het landschap. Daar 
begint het dikke rainforest, met de Blue Mountains als een 
van de mooiste voorbeelden van een stukje natuur dat al 
sinds het begin der tijden ongerept is. Hunter Valley daar-
entegen werd volledig door de mens gecreëerd. Het is een 
bekend wijnbouwgebied. Newcastle biedt een industrieel 
landschap, Port Macquarie en Coffs Harbour zijn leuke 
badplaatsen waar veel jongeren en gezinnen naartoe trek-
ken. Het aanbod aan sportmogelijkheden, uitstapjes naar 

Perth

Darwin

Alice Springs

Cairns

Cape York
Peninsula

Ayers Rock

Hobart

Adelaide

South
Australia

Queensland

Tasmanie

Victoria

Western 
Australia

Northern
Territory

Newcastle
Coffs Harbour

Canberra

Blue
Mountains

Melbourne

Sydney

Byron Bay

NEW
SOUTH
WALES

het sydney opera house is het boegbeeld van de stad. 

Op de eerste pagina van elk 
nieuw deel zijn de niet te missen 
bezienswaardigheden al in kaart 
gebracht met een pagina- 
verwijzing voor wie ze direct  
wil raadplegen.

Door deze beknopte inhouds-
opgave per deel van de gids te 
gebruiken hoef je niet telkens 
terug te bladeren naar de 
algehele inhoudsopgave voorin 
het boek.
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REISPLANNER

Of je binnenlandse vluchten of de bus 
neemt, of een auto of een minibus voor 
een road trip huurt, hangt vooral af van 
hoeveel tijd je in Australië doorbrengt en 
je budget. Gezien de afstanden is het vaak 
interessant verschillende vervoermiddelen 
te combineren, afhankelijk van de streek 
die je wilt bezoeken. In de ene streek neem 

je de bus, dan weer een binnenlandse 
vlucht en in een afgelegen gebied huur je 
een auto voor enkele dagen. Elke rondreis 
in Australië, of ze nu enkele dagen of enke-
le maanden duurt, moet je minutieus 
voorbereiden, zodat je niet het grootste 
deel van de tijd in een vervoermiddel moet 
doorbrengen.

48 UUR IN MELBOURNE OF SYDNEY
Twee dagen in Melbourne: breng een halve 
dag door in de wijk Federation Square, en 
bezoek Flinders Station, de National Gal-
lery of Arts en het Ian Potter Centre voor 
een eerste kennismaking met de kunst van 
de Aboriginals. Geef je ogen de kost in Ho-
sier Street, waar je veel streetart ziet en kuier 
vervolgens even rond op de Queen Victoria 
Market. Breng in de namiddag een bezoek 
aan het Immigration Museum en daarna 

breng je ofwel enkele uren door met shop-
pen of loop je nog even de State Library of 
Victoria binnen. Duik ’s avonds het nachtle-
ven in Swanston Street in. De tweede dag 
bezoek je het Melbourne Museum. Wie 
houdt van mooie tuinen, moet absoluut een 
bezoek brengen aan de Royal Botanic Gar-
dens. Loop vervolgens naar de wijk Fitzroy, 
waar je trendy winkels, restaurants en cafés 
vindt in Brunswick Street.

de state library of victoria, een schoolvoor-
beeld van de victoriaanse architectuur
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250 km plaatsen opgenomen 
op de Werelderfgoedlijst
van Unesco

reisroute van 2 weken

reisroutes van 48 uur

tussenstop1

De Reisplanner stelt uitge-
werkte reisprogramma’s voor om 
Oostenrijk op de beste manier te 
ontdekken. Een handige leidraad 
tijdens de voorbereiding van 
je reis.  
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schoonheidswedstrijd ‘Star of the Sea’, die in 
1953 werd gehouden. Je ziet ook veel vondsten 
uit scheepswrakken en de reddingsboot waarmee 
in 1859 19 mensen van de S.S. Admella werden 
gered. Allerlei vissersmateriaal, grote roeispanen 
en gereedschap van scheepswerven, een collectie 
schelpen, boeien ...
XXd Motor & car Museum: op de hoek van 
Glenelg en Percy St T 03 5523 5795. Dag. ge-
opend 10.00-16.00 u. Gesloten: Goede Vrijdag en 
Kerstmis. Een absolute aanrader voor liefheb-
bers van oldtimers. De collectie is heel uitge-
breid, je ziet er ook motorfietsen, tractors en een 
oude tram van 1920. Enkele interactieve spelle-
tjes voor kinderen.
X World War ii Memorial Lookout: Wade St 
T  03 5523 5795. Dag. geopend 10.00-16.00  u. 
Toegangsprijs: $ 8, kortingen mogelijk. Dit herden-
kingsteken voor de Tweede Wereldoorlog staat aan 
de kustweg (niet ver van het centrum, in de richting 
van Port Fairy). Het werd ondergebracht in de voor-
malige waterburcht. Je geniet er van een panora-
misch uitzicht van 360° op Portland en omgeving.
X   old Portland cemetary: 3  km van de rand 
van de stad, aan de linkerkant van Henty Highway 
(als je van Port Fairy komt). Deze begraafplaats 
werd in gebruik genomen in 1844 en gesloten in 
1959. Het grote grasveld telt wel tweeduizend 

graven. Het kerkhof is verdeeld in vier afdelingen: 
katholieken, presbyterianen, aanhangers van de 
Church of England en aanhangers van de Wes-
leyan Church (methodisten). Veel graven zijn in-
tussen verdwenen (houten graven werden ver-
nield door branden, andere takelden vanzelf af 
door de regen en de stormen). Wat overblijft zijn 
de stevigste graven, de mooiste graven, de be-
werkte grafstenen en de graven van bekende per-
sonen (enkele van de eerste pioniers, bekende 
handelaren, edelen), zoals kapitein James 
Fawthrop, die verschillende passagiers redde 
toen zijn schip Admella in 1859 schipbreuk leed. 
In een kastje bij de ingang vind je normaal gespro-
ken een plattegrond van het kerkhof (ook verkrijg-
baar in het Visitor Centre).
• Nog enkele interessante musea en beziens-
waardigheden zijn het History Museum in het 
voormalige stadhuis van 1863 (je ziet er onder 
meer een oude ploeg van 1834, die de eerste pio-
niers gebruikten), de Botanical Garden (13.000 
dahlia’s en 300 rozenrassen), het customs 
House, Heywood Model train (museum van 
miniatuurtreinen). Je kunt ook een mooie wande-
ling maken langs oude gebouwen en woningen 
(vraag naar de kaart met de Walk Portland’s Pri-
de). Je vindt alle informatie in het Visitor Informa-
tion Centre.
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SLAPEN

3278 en 04 1727 0225 (Nigel) o   yha.com.au. 
Bed op slaapzaal (4  bedden) $  35 (gemeen-
schappelijke badkamer), tweepersoonskamer 
met of zonder badkamer $ 85-98, ook gezinska-
mers. In het weekend minimaal 2  nachten. 
Fietsverhuur (handig). Wifi. Langgerekt huis in 
rood cederhout, aan de rand van een wijngaard, 
een beetje van de weg afgelegen. Landelijke 
omgeving, dat spreekt voor zich. De kamers zijn 
schoon en praktisch, zonder veel charme. Er 
hangt een koele sfeer, al maakt de hartelijke 
ontvangst veel goed. Onberispelijk sanitair. Ge-
zellig terras aan de zijkant en een beetje ver-
derop een kleine kiosk waar je kunt barbecueën. 
Keuken ter beschikking van de gasten.

DooRsneePRIJs

HR Royal oak hotel (plattegrond B3, 
12): 221 Vincent St, Cessnock T  02 4991 
3700 o  ro yaloakhotelcessnock.com.au. 
Tweepersoonskamer met gemeenschappelijke 
badkamer $ 95 doordeweeks en $ 110 in het 
weekend, licht ontbijt inbegrepen (in het 
weekend uitgebreider ontbijt tegen betaling). 
Lunch en diner $ 15-30. Dit is een goed adres 
voor wie liever in een dorp in plaats van tussen 
de wijngaarden overnacht. Het is een van de 
oudste gebouwen van Cessnock, met een lan-
ge, bakstenen gevel die mooi werd versierd. 
Het hotel biedt een vijftiental goedkope ka-
mers met gemeenschappelijke badkamer, 
praktisch, eenvoudig en heel schoon, maar ook 
een bar-restaurant en een gezellige bar (zie de 
rubriek ‘Eten, iets drinken’).
H  Potters hotel (plattegrond B3, 13): Wine 
Country Drive, aan de weg naar Cessnock, in 
Nulkaba T  02 4991 7922 o  pottershbr.com.
au. Standaardtweepersoonskamer $  115-260, 
afhankelijk van het seizoen. Wifi. Een zestigtal 
goed onderhouden kamers verspreid over klei-
ne, bakstenen cottages, allemaal met badka-
mer, airco en kitchenette. Enkele hebben een 
eigen terras. Tennisterrein, groot zwembad en 
wellnessafdeling. Eenvoudig en praktisch. Let 
bij de ingang op de grote bakstenen ovens in de 
vorm van een iglo. Daarin bakt men aardewerk 
(vandaar de naam van het hotel).

luXueus tot heel luXueus

H elfin hill Guest house (plattegrond a3, 
14): 250 Marrowbone Rd, enkele kilometers ten 
westen van Cessnock T 02 4998 7543 o elfin-
hill.com.au. Tweepersoonskamer $ 180-250, cot-
tage voor 2 personen $ 200-300, afhankelijk van 
de dag van de week, ontbijt inbegrepen. Wifi. 
Wij zijn dol op dit adres. Het is mooi, eenvoudig, 
rustig en de omgeving is prachtig. De zeven ka-
mers zijn ruim en licht en zijn ondergebracht in 
een langgerekt pand. Ze zijn gezellig, verzorgd 
en beschikken over een eigen terras met uitzicht 
op grote bomen. Goed uitgerust, met een zit-
hoek, onberispelijk sanitair en een koelkast. Ge-
zellige gemeenschappelijke salon met immens 
grote ramen met uitzicht op de natuur, waar je 
even kunt bijpraten met de lieftallige eigenaren, 
Marie en Mark, die al net zo fantastisch zijn als 
de plek zelf. Je voelt je hier meteen thuis. Er is 
zelfs een klein zwembad waar je aan het eind 
van de dag verkoeling kunt zoeken.
H  Bluebush estate (plattegrond B2, 15): 
196 Wilderness Rd, een beetje ten noorden van 
Pokolbin T  02 4930 7177 o  bluebushestate.
com.au. Tweepersoonskamer ca. $ 175 doorde-
weeks, cottage (2-5 kamers, ideaal voor kleine 
groepen) ca. $ 1200 (6 personen). Wifi (gemeen-
schappelijke ruimten). Wie hier maar een nacht-
je blijft, kiest het beste voor een kamer in het 
guesthouse en niet voor de grote cottages (ook 
al worden de kamers soms ook alleen per week 
verhuurd). De kamers zijn comfortabel, ruim en 
goed uitgerust, en doordeweeks zijn ze best be-
taalbaar. De omgeving bestaat uit grasvelden 
en wijngaarden, een zwembad en zelfs een vol-
leybalterrein.
H  Mercure Resort hunter Valley Gardens 
(plattegrond a2, 16): 2090 Broke Rd, Pokolbin 
T  02 4998 2000 o  mercurehuntervalley.com.
au. Studio King $  190-300 (de goedkoopste), 
superior en deluxe $  220-460, ontbijtbuffet  
$  32 (!), laat dat maar achterwege. Wifi (ge-
meenschappelijke ruimten). Dit ketenhotel is 
gevestigd in onopvallende gebouwen. We moe-
ten toegeven dat de kamers zelf wel enig karak-
ter uitstralen en heel comfortabel zijn. De ka-
mers liggen verspreid over negen gebouwen 

wordt hier het meest verbouwd en levert fruitige, fleurige, frisse wijnen met een goede 
ontwikkelingscapaciteit (als de wijn goed is geproduceerd!). De beste wijnen kun je bij-
zonder lang bewaren (20 tot 30 jaar). Chardonnay was het tweede witte druivenras dat 
met succes werd verbouwd op deze terroir. Wat de rode wijnen betreft, wordt de veelzij-
dige (krachtige en betrouwbare) cabernet sauvignon verbouwd, maar vooral syrah is 
het belangrijkste rode druivenras. Dankzij de zon, de bodem en de hulp van de mens kan 
dat ras zich hier ten volle ontwikkelen. Ook die wijnen kun je goed bewaren als ze goed 
zijn geproduceerd. Sommige wijnhuizen laten hun wijnen bijna een halve eeuw rijpen. 
Maar ook jong zijn ze lekker, vooral bij gegrild vlees (als de tannines zijn verzacht). Om-
dat we hier op het zuidelijk halfrond zitten, vindt de oogst in januari plaats. Wist je 
trouwens dat de Australische wijnboeren hun wijngaarden mogen besproeien als het te 
weinig regent? Ze mogen echter geen suiker toevoegen aan hun wijn, maar dat is ook 
niet nodig, er zit voldoende alcohol in!

AANKOMST EN VERTREK

q Met de auto: 1 uur rijden vanuit Newcastle en 
2 uur vanuit Sydney. Hunter Valley is moeilijk bereik-
baar met het openbaar vervoer, je gaat er beter met 
je eigen auto naartoe. Of je nu vanuit Newcastle of 
vanuit Sydney komt, stel een reisgezelschap met 
vier personen samen en huur een auto voor één of 
twee dagen (dat volstaat om de vallei te verkennen).
S  Met de trein: je kunt in Newcastle of Sydney 
de trein nemen. Stap uit in Maitland (wel 30 km 
van Cessnock) en neem bus  164 naar Cessnock 
van maatschappij Rover Coaches (T   02 4990 
1699 o  rovercoaches.com.au). Maar dan sta je 
daar in Cessnock, waar ga je dan te voet naartoe?
A  excursie vanuit een backpacker in syd-
ney of newcastle: heb je geen auto en verblijf 
je in een backpacker, dan kun je net als voor de 
Blue Mountains deelnemen aan een excursie die 
sommige backpackers in Sydney en Newcastle 
organiseren. Zo vermijd je vervoersproblemen. 
Meestal is een bezoek aan vier of vijf wijnhuizen 
voorzien (proeverijen inbegrepen in de prijs). 
Neem een picknick mee.

VERVOER  
IN DE HUNTER VALLEY

q Met de auto: het beste vervoermiddel om de 
vallei te verkennen. Het enige minpunt is dat je niet 
eindeloos wijn kunt proeven. Tenzij er natuurlijk ie-
mand in je gezelschap is die geen wijn drinkt.
f  Met de fiets: in de Hunter Valley YHA (zie de 
rubriek ‘Slapen’) kun je een fiets huren. Leuk, 
maar smeer je beentjes maar in, want het is er 
heuvelachtig!

NUTTIGE ADRESSEN

I hunter Valley Visitor Centre (plattegrond 
B3): 455 Wine Country Drive (niet ver van de grote 
rotonde van Broke Rd), Pokolbin T 02 4993 6700 
en 1300 653 408 (gratis) o bluemountainscitytou-
rism.com.au. Dag. geopend 9.00-17.00  u (zo. tot 
16.00 u). In de eerste plaats een grote souvenirwin-
kel, die tegelijkertijd dienstdoet als informatiekan-
toor, maar vraag vooral niet te veel. O ja, ze kunnen 
je wel het Hunter Valley Magazine (met daarin veel 
pubs) geven, waarin een goede kaart van de streek 
staat met daarop alle wijnhuizen. Handig.
A  Pinautomaat: in Cessnock, in Vincent St, de 
hoofdstraat.

SLAPEN

De overnachtingsmogelijkheden in Hunter Val-
ley liggen ver uiteen. Er is in feite maar één echt 
dorp, Cessnock. Daar vind je enkele winkels, 
banken, restaurants en zelfs een hotel. Eén ding 
hebben alle adressen in de vallei gemeen: ze 
zijn superduur. Als je budget voldoende ruim is, 
kies je natuurlijk voor een gezellige B&B te mid-
den van de wijngaarden. In het andere geval 
kun je alleen terecht in de jeugdherberg, die 
gelukkig ook in een idyllische omgeving ligt. We 
herhalen het, de prijzen zijn in het weekend veel 
hoger. Kom hier dus doordeweeks als je je geld 
niet over de balk wilt gooien.

heel GoeDKooP (JeuGDheRBeRGen)

H  hunter Valley Yha (plattegrond B3, 10): 
100 Wine Country Drive, Cessnock T  02 4991 

Aan de rand van de pagina’s 
zorgen een duimgreep en een 
kopregel ervoor dat je direct 
ziet welke informatie er op 
de betreffende pagina wordt 
geboden.

Voor een herkenbare structuur 
en meer opzoekgemak is de 
volgorde van onderwerpen per 
stad of regio telkens hetzelfde: 
praktische informatie - informa-
tie over verblijf: slapen, eten, 
iets drinken, uitgaan - informatie 
over de bezienswaardigheden.

X trottertip          XX interessant          XXX niet te missen

AANDUIDING TROTTERTIPS

Let op deze kaders voor interessante weetjes.

WIST JE DIT?

A  algemeen
q  autoverhuur
s  bank
O  busstation
D  café, bar
C  camping
p  consulaat
E  dansen
c  duiklocatie
W  internetcafé 
f  fietsen te huur
F  haven
h  honden toegestaan
Y  ijssalon

I  informatie
d  kindvriendelijk
i  koffie- of theehuis
M  livemuziek, concert
L  luchthaven
e  metrostation
N  ontbijt
P  parkeren
Q  patisserie
B  postkantoor
R  restaurant
a  roken verboden
H  slapen
b  skistation

g  snackbar
Z  strand
U  taxi
J  theater
S  treinstation
V  voorzieningen voor 

rolstoelgebruikers
j  wandelen
k  winkelen
m  Unesco-werelderfgoed
r  zwemgelegenheid
T  telefoonnummer
o  website
:  e-mailadres

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
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ABORIGINALS
De geschiedenis van Australië begint niet met de komst van Captain Cook en zijn ma-
trozen. Meer dan vijftigduizend jaar geleden kwamen al de eerste homo sapiens aan op 
het eiland. Omdat het ijstijd was, konden ze namelijk de oceaan oversteken vanuit Azië. 

Ze kwamen uit het noorden en verspreidden zich over het land. Ze stichtten verschil-
lende gemeenschappen. Het zou verkeerd zijn om de Aboriginals te beschouwen als één 
volk, één cultuur, want de geografische spreiding, de verschillende klimaten, landschap-
pen en fauna hadden een grote invloed op hun ontwikkeling. Toch deelden deze groe-
pen mensen of clans een taal, levenswijze en mythen dankzij de constante uitwisseling 
tussen de verschillende groepen.

Deze halfnomadische volkeren trokken rond, afhankelijk van het seizoen en de aan-
wezigheid van grondstoffen. Hun leefomgeving stond natuurlijk centraal in hun mytho-
logie. Elke gemeenschap droeg in haar werken en wetten sporen mee van de mythologi-
sche gebeurtenissen die plaatsvonden in hun leefomgevingen.

Die mythen maakten geen deel uit van het verleden, maar van een dimensie die 
‘Droomtijd’ werd genoemd. Chronologie speelde daarin geen rol. De mythen vonden 
niet plaats in een ver verleden, maar in een werkelijkheid parallel aan de onze en waar-
mee men zich kon verbinden. Een periode zonder begin en zonder einde, met dezelfde 
tijd als de gewone wereld.

De voorouders zouden in de vorm van reuzen leven in deze dimensie. Ze vormden 
de wereld om hen heen. Ze schiepen de valleien, de bergen, de rivieren, ze veranderden 
zichzelf in dieren, bomen, sterren ... Ze vormden het landschap maar ook de wezens die 
er leefden en ze bepaalden hoe die zich moesten gedragen. Ze gaven alles zin. De dieren, 
de planten en de menselijke interacties werden in deze mythen vastgelegd. Een Aborigi-
nal maakt geen verschil tussen religie en het gewone leven, hij beleeft zijn mythologie in 
het dagelijkse leven.

Elke Aboriginal heeft twee identiteiten: een sterfelijke en een onsterfelijke die voort-
komt uit de mythe (of totem) waaraan men via zijn clan is verbonden. Afhankelijk van 
de loop van zijn leven en zijn ontwikkeling heeft de Aboriginal wel of niet het recht om 
een ingewijde te worden en te worden ingewijd in de ‘geheimen’ van zijn Droom. De 
overdracht van die kennis gebeurt vooral tijdens een ceremonie waarbij een mythologi-
sche gebeurtenis wordt nagespeeld. Die geheimen zouden zo krachtig zijn dat de aanwe-
zigheid van een niet-ingewijde op een heilige plek een bron van ongerustheid is, want 
het zou ernstige rampen kunnen veroorzaken. Maar stel je die Aboriginals niet verkeerd 
voor. Ze lopen tegenwoordig gewoon rond in een jeansbroek, hebben een smartphone 
en sommigen zijn zelfs acteur. Stel je dus geen halve wilden voor die met hun speer in de 
outback op jacht gaan!

De overdracht van de Droom van de ouderen op de jongeren is een onuitgesproken 
verplichting. Het gebeurt met woorden en ceremoniën, maar ook met behulp van kunst: 
liederen, dansen, lichaamsschilderingen en de iconografie. De schilderkunst van de 
Aboriginals is het duidelijkste voorbeeld van hoe het nu met dit volk is gesteld. Het gaat 
om een duizenden jaren oude cultuur, die wordt beschouwd als de oudste die nog altijd 
bestaat en die zich tienduizenden jaren lang afgezonderd ontwikkelde. De belangrijkste 
thema’s gaan nog altijd over dezelfde mythen: Bajame, het eerste wezen, de ‘vader van 
alles’, meester van het leven en de dood, is een grote, regenboogkleurige slang die de ri-
vieren en bergen vormde en die door sommigen wordt beschouwd als het oudste, nog 
actieve geloof. Daarnaast is er de transformatie van Koobor in een koala nadat hij het 
water van de buren had gestolen enzovoort. De schilder wordt daardoor ceremonie-
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meester en neemt deel aan de mythe door bepaalde gebeurtenissen uit te beelden. Som-
migen zagen natuurlijk hun kans schoon en profiteerden van deze gave van de kunste-
naars onder de Aboriginals. Ze buitten ze uit en pakten grote winst met het verkopen 
van de kunstwerken. Nog andere, waaronder de regering zelf, respecteerden niet het 
heilige karakter van deze voorstellingen en gebruikten ze bijvoorbeeld op bankbiljetten. 
Maar alleen wie tot een totem behoort, heeft het recht een voorstelling te maken van de 
Droom waarmee hij is verbonden. Elke Aboriginalkunstenaar is dan ook verplicht tel-
kens opnieuw, zijn leven lang, hetzelfde thema uit te beelden. Het enige waarin hij vari-
atie kan aanbrengen, is zijn stijl. Toch heeft het contact met andere mensen niet alleen 
nadelen gehad. De Aboriginals zijn zo in contact gekomen met nieuwe materialen en zo 
konden ze kleuren gebruiken die ze nooit eerder hadden gebruikt en betere fixatiemid-
delen. Sommige kunstenaars integreerden op talentvolle wijze nieuwe invloeden en ar-
tistieke stromingen uit het westen in hun werken.

Toch zijn de tradities steeds meer bedreigd. Geweld tegen de inheemse volkeren is 
niet langer sociaal aanvaard, maar is nog altijd wel aanwezig. Een kind van Aboriginals 
heeft tegenwoordig een levensverwachting die twintig jaar korter is dan die van een 
Australiër die afstamt van Europese immigranten. Tegenwoordig is slechts 2% van de 
Australiërs Aboriginals, maar 25% van de gedetineerden zijn Aboriginals.

Lees ook de rubriek ‘Geschiedenis’.

BEROEMDE PERSONEN

Geschiedenis, politiek, media
• Ned Kelly (1854-1880): bekend bushranger (een struikrover die in de bush leefde) die 
uitgroeide tot een held van de Australische folklore en een nationaal icoon. Hij stond sym-
bool voor de strijd van de onderdrukten tegen de regering. Sommigen beschouwen hem 

de aboriginals zijn de oorspronkelijke bewoners van australië.
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ABC VAN AUSTRALIË
oppervlakte - 7.682.300 km².
bevolking - 22,7 miljoen inwoners (en ca. 40 miljoen kangoeroes).
bevolkingsdichtheid - 3 inwoners/km².
hoofdstad - Canberra (382.000 inwoners).
officiële taal - Engels.
munteenheid - Australische dollar.
staatsvorm -  constitutionele monarchie, federatie en parlementaire democratie. 
Australië is lid van het Britse Gemenebest.
regeringsleider - Malcolm Turnbull is de premier, koningin Elisabeth II is staatshoofd.
gemiddelde leeftijd - 38 jaar.
levensverwachting - 85 jaar voor vrouwen, 80 jaar voor mannen.
geboortecijfer - 1,8 kinderen.
bbp/inwoner (2014) - ca. $ 46.600.
werkgelegenheid per sector - landbouw: 3,6%, industrie: 21,1%, dienstverlening: 75,3%

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

australisch verkeersbureau - Het 
Australische verkeersbureau heeft geen 
vestiging in België. Neem een kijkje op 
o  australia.com.
ambassade van australië -  Kunstlaan 
56, 1000 Brussel T 02 286 05 00 : aus-
temb.brussels@dfat.gov.au o belgium.em-
bassy.gov.au. Geopend ma.-vr. 8.30-17.00 u.`

wegwijzer reisinfo - Beenhouwersstraat 
9, 8000 Brugge T  050 33 75 88 :  info@
wegwijzer.be o  wegwijzer.be.’ Onafhanke-
lijk reisinformatiecentrum met leeszaal 
(reisgidsen, tijdschriften, kaarten, reisver-
slagen). Uitgever van het magazine Reis-
krant. Organisator van Reismarkt en ande-
re evenementen (reizigers informeren 
reizigers). Ledenorganisatie.

In Nederland

australisch verkeersbureau - Het 
Australische verkeersbureau heeft geen 
vestiging in Nederland. Neem een kijkje 
op o  australia.com.
ambassade van australië - Carnegie-
laan 4, 2517 KH Den Haag T  070 310 82 
00. Fax: 070 310 82 50 :  austemb_the-

hague@dfat.gov.au o  netherlands.embas-
sy.gov.au.`

In Australië

ambassade van belgië - 19 Arkana 
Street, Yarralumla, ACT 2600 Canberra 
T  02 6273 2501 :  Canberra@diplobel.
fed.be o  australia.diplomatie.belgium.be.`

ambassade van nederland - 120 Empi-
re Circuit, Yarralumla, ACT 2600 Canberra 
T  02 6220 9400. Fax: 02 6273 3386 
:  can@minbuza.nl o  australie.nlambas-
sade.org.`

Identiteitsbewijzen

In België en Nederland

Je hebt een geldige identiteitskaart of pas-
poort nodig voor de duur van je verblijf en 
je moet een visum hebben. Kijk voor meer 
informatie op o  border.gov.au. Welk type 
visum je nodig hebt, hangt af van de duur 
van je verblijf en de reden waarom je in 
Australië zult verblijven:
• eVisitor Visa: bezoek je Australië als 
toerist voor maximaal drie maanden, dan 
moet je als inwoner van de EU een visum 
eVisitor aanvragen. Dat is gratis en je kunt 
het online aanvragen.



  83
A

U
STRA

LIË PRA
KTISCH

 
ALVOREN

S TE VERTREKKEN

• ETA: met een Electronic Travel Authori-
ty (ETA) heb je een jaar lang toegang tot 
Australië als toerist. Telkens mag je maxi-
maal drie maanden blijven. Dit visum is 
niet gratis. Je mag met dit visum niet wer-
ken. Je kunt een ETA aanvragen op 
o  www.eta.immi.gov.au. 
• Visitor Visa: met dit visum kun je zes of 
twaalf maanden in Australië verblijven voor 
vakantie of zaken. Reken op $ 135-340.
• Student Visa: dit visum is bedoeld voor 
studenten die zijn ingeschreven aan een 
school in Australië. Zij mogen tot 20 uur 
per week werken met dit visum. Het is gel-
dig zolang je studeert en dan nog één 
maand extra. Reken op $ 535.
• Working Holiday Visa (WHV): lees de 
rubriek ‘Werken in Australië’.
• Internationaal rijbewijs: niet alle Aus- 
tralische autoverhuurbedrijven vragen om 
een internationaal rijbewijs, maar je kunt 

het voor de zekerheid toch maar beter bij 
je hebben. Het is alleen geldig in combina-
tie met je nationale rijbewijs. Het interna-
tionale rijbewijs is één tot drie jaar geldig, 
of zolang je nationale rijbewijs geldig is. In 
België is het verkrijgbaar bij de gemeente, 
in Nederland is het te koop bij ANWB-ver-
kooppunten.
• Goed om te weten: rokers kunnen er 
maar beter rekening mee houden dat ta-
bak in Australië echt heel duur is. Je betaalt 

minstens $ 20 voor een pakje sigaretten, in 
afgelegen gebieden vaak nog meer. Je mag 
niet meer dan drie pakjes sigaretten invoe-
ren in Australië. Als de douane je met meer 
pakjes betrapt, ben je niet alleen je pakjes 
kwijt, maar staat je ook een boete te wach-
ten!
• Belgische kinderen tot 12  jaar moeten 
in het bezit zijn van een eigen identiteits-
bewijs met foto, verkrijgbaar bij de ge-
meentediensten van je woonplaats. Reist 
het kind met een van de ouders, dan is het 
wenselijk dat de ouder die het niet verge-
zelt een schriftelijke toestemming op-
maakt (in het Engels) en die laat legalise-
ren door het gemeentebestuur.

Nederlandse kinderen van alle leeftij-
den moeten over eigen identiteitspapieren 
beschikken en mogen niet meer bijge-
schreven staan in het paspoort van een of 
beide ouders.

Beschik je niet over de Belgische of Ne-
derlandse nationaliteit, neem dan contact 
op met de ambassade van Australië in Bel-
gië of Nederland.

Internationale studenten-
kaart (ISIC)
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs dat 
je student bent. Hiermee kun je profiteren 
van verschillende voordelen, diensten en 
studententarieven (op vervoer, overnach-
ting, cultuur ...). Met de kaart heb je ook ver-
schillende speciale voordelen tijdens het 
reizen (korting op vliegtickets, hotels en 
jeugdherbergen, verzekeringen, simkaarten, 
autoverhuur).

De kaart kost € 15. Je kunt deze online 
kopen op vertoon van je identiteitskaart, je 
studentenkaart en een foto bij: o  isic.be of 
o  isic.nl.`

Jeugdherbergkaart
De jeugdherbergkaart is te gebruiken in 
meer dan negentig landen en opent de 
deuren van de vierduizend hostels van de 
keten Hostelling International. De ope-
ningstijden verschillen per land en per 

VOOR DE ZEKERHEID ...
Het is geen verkeerd idee om scans te maken 
van je paspoort, visa, bankpas, vlieg ticket(s), 
verzekeringspolis en hotelvouchers. Stuur ze 
vervolgens als een pdf-bijlage in een mail 
naar jezelf. In geval van verlies of diefstal kun 
je die documenten dan heel makkelijk in een 
internetcafé weer (laten) afdrukken en zul je 
het probleem sneller kunnen oplossen bij de 
autoriteiten. Zet de informatie niet allemaal 
samen op 1 USB-stick, want als die in verkeer-
de handen terechtkomt, beschikt die persoon 
meteen over al je gegevens.



het sydney opera house is het boegbeeld van de stad. 
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NEW SOUTH WALES

New South Wales (ook Nieuw-Zuid-Wales genoemd) is 
ongeveer veertienmaal groter dan België en Nederland 
samen en er woont bijna een derde van de bevolking van 
het hele land (7,5 miljoen inwoners). Men schat dat voor 
de komst van de Engelsen er al ongeveer 500.000 Aborigi-
nals woonden in dit uitgestrekte, grenzeloze gebied (maar 
er is veel discussie over de bevolkingsaantallen van de 
Aboriginals voor de komst van de kolonisten).

Met Sydney als kers op de taart biedt de staat New 
South Wales een ongelofelijke verscheidenheid aan land-
schappen. Wat de hoofdstad zo bijzonder maakt, is haar 
kosmopolitische en open karakter. Samen met eeuwige 
rivaal Melbourne is Sydney het culturele centrum van 
het land en de stad balanceert voortdurend tussen ver-
stedelijking en natuur, tussen tolerantie en vooruitstre-
vendheid.

Als je vanuit de hoofdstad de kust volgt in de richting 
van Brisbane, kom je langs aangename badplaatsen waar 
de meest ervaren surfers aan de immense stranden de be-
roemdste golven van het land proberen te temmen. Als je 
meer landinwaarts trekt, verandert het landschap. Daar 
begint het dikke rainforest, met de Blue Mountains als een 
van de mooiste voorbeelden van een stukje natuur dat al 
sinds het begin der tijden ongerept is. Hunter Valley daar-
entegen werd volledig door de mens gecreëerd. Het is een 
bekend wijnbouwgebied. Newcastle biedt een industrieel 
landschap, Port Macquarie en Coffs Harbour zijn leuke 
badplaatsen waar veel jongeren en gezinnen naartoe trek-
ken. Het aanbod aan sportmogelijkheden, uitstapjes naar 
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het binnenland en wandelpaden langs de ongerepte kust is bijzonder groot. Wil je echt 
de Australian way of life aan den lijve ondervinden, verblijf dan enkele dagen in Byron 
Bay, een prachtige plek!

SYDNEY EN OMGEVING

SYDNEY
4,3 MILJOEN INWONERS

Een opera als boegbeeld van de stad, een legendarische baai, een bedrijvigheid in vergelij-
king waarmee de Europese hoofdsteden verbleken, onvoorstelbaar ontspannen inwoners, 
wijken met een heel eigen karakter ... en een geschiedenis die de stad dankt aan een hand-
vol misdadigers. Wie had ooit kunnen denken dat amper iets langer dan twee eeuwen na 
de komst van de eerste schepen vol convicts, die er niet zelf voor hadden gekozen om naar 
deze onherbergzame gebieden te worden gebracht, hier een van de coolste, modernste en 
meest kosmopolitische steden van de hele planeet zou verschijnen?

De inwoners van Sydney lijken wel een kruising tussen de gedreven Britten en de 
easy going Californiërs. Ze werken graag, maar ze spenderen ook graag tijd met hun 
vrienden. Na het werk zwieren ze hun das aan de kant, ruilen ze hun chique broek voor 
een jeansshort of een zwembroek of bikini met bloemetjes en moet de aktetas plaatsma-
ken voor een surfplank, of geniet men van een koel biertje op de kade bij het operage-
bouw. Plezier en nog eens plezier, de inwoners van Sydney zijn echte genotzoekers en dat 
zoeken ze vooral in de natuur.

Ken jij nog een grote stad waar verstedelijking en natuur zo harmonieus samengaan? 
Waar de inwoners zo ruimdenkend zijn als de zee weids is? Niet alleen omdat ze hoofdstad 
is, is Sydney een bezoek waard, vooral om de levensstijl die ze biedt. Zoek gewoon op een 
zondag de hoogte op en bewonder de baai waarin duizenden witte zeilen dansen in de zon. 
En als je de stad meer in detail bekijkt, ontdek je in elke wijk andere accenten en andere ge-
luiden, die elkaar perfect aanvullen, die je met veel plezier ontdekt en als een puzzel in elkaar 
past. In het CBD (Central Business District) werkt men, de oude wijk The Rocks verken je 
om de nog recente geschiedenis te ontdekken, je jogt in de Royal Botanical Gardens, op za-
terdag snuffel je rond op de markt van Paddington, je probeert dat nieuwe veganistische 
restaurant in de trendy wijk Newtown en je geniet van de zon op het bijzondere strand 
Bondi Beach ... En terwijl je te voet of met de fiets (heel populair in Sydney) onderweg bent, 
geeft de uitgestrekte stad haar complexiteit en rijkdom prijs. Ze is verre van homogeen, ze 
biedt juist een verrassend palet van sferen die met elkaar verbonden zijn door een funky 
levensstijl, die verheven is tot kunstvorm, zowel wat het kleurenpalet als wat aanpak betreft.

IT’S 5 PM, TIME TO HAVE FUN!  |  De Sydneysiders werken zelden langer dan 
17.00 u. Als je vraagt: ‘Why?’, dan krijg je als antwoord: ‘Cause, if you didn’t finish your 
job by then, you’re no good!’ (Als je dan nog niet klaar bent, ben je niet goed genoeg). 
Na het werk trekken ze naar de pub of naar het strand om te surfen, samen met hun 
familie of vrienden. Als je laat op je werk blijft, beschouwen je collega’s dat dus als 
een inbreuk op de Australische levenswijze!

wIst Je DIt?
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FIetsVeRhuuR

f  sydney Bike tours: shop 25, 12 Playfair St 
T  02 8005 5724. Dag. geopend 9.00-17.00 u (in 
de zomer tot 18.00 u). Reken op $ 29 voor 2 uur, 
$ 38 per dag en $ 18 per extra dag. Uitstekende 
fietsen. Er is ook een verhuurpunt in Manly: shop 
6, 54 West Esplanade T  02 8005 7368. Er is een 
app beschikbaar met een route met uitleg.
f  Bonza Bike tours: 30 Harrington St. Vlak bij 
het Bureau voor Toerisme T   02 9247 8800 
o   bonzabiketours.com. Dag. geopend 9.00-
17.00  u. $  19 per halve dag, $  29 per dag. Ook 
fietstochten met een gids (duur). Handig en niet 
duur. Goede fietsen, geleverd met helm, slot en 
stadsplattegrond.

autoVeRhuuR

De grote verhuurbedrijven zijn aanwezig in de 
luchthaven. In de stad vind je de meeste verhuur-
kantoren in William Street en de straten erom-
heen. Onder andere:
q  no Birds Bay water Car Rental: 180 Wil-
liam St (ingang in Dawling St) T  02 9360 3622 
o   nobirds.com.au. Geopend ma.-vr. 7.00-
18.30 u, za. 8.00-15.30 u, zo. 9.00-15.30 u. Klein, 
plaatselijk verhuurkantoor dat de goedkoopste 
auto’s van de stad biedt.

q  Ook kantoren van hertz (65 William St T  02 
9360 6621), avis (200 William St T   02 9346 
4600), Budget (93 William St T  02 8255 9600), 
europcar (36 College St T  02 8255 9050, bij de 
receptie van het Pullman Hotel).

SLAPEN

Kings Cross en Potts Point
Dit zijn de nogal louche wijken, waar veel 
backpackers, kleine hotels en enkele B&B’s 
zijn gevestigd. Vooral aanbevolen voor wie 
met een beperkt budget reist. Er hangt een ge-
zellige dorpssfeer. Er zijn ook veel restaurants 
en het nachtleven bruist er dankzij de vele bars 
en nachtclubs.

heel GoeDKooP (JeuGDheRBeRGen)

H  eva’s Backpackers (detailkaart  II F4, 
20): 6-8 Orwell St T  02 9358 2185 o  evas-
backpackers.com.au. Bed op slaapzaal (3-6 bed-
den) $  40, tweepersoonskamer (enkele met 
badkamer) $  110-160, afhankelijk van het sei-
zoen. Wifi (gemeenschappelijke ruimten). Dit 
volledig blauwe pand met twee verdiepingen 
staat in het midden van de wijk en omvat een 
zestigtal kamers, waaronder één slaapzaal voor 
meisjes alleen. Parketvloer die in de was is ge-

de fiets is een populair vervoersmiddel in sydney.




