
Individuele Eclips-arrangementen naar Australië

Naast de NVWS-groepsreis biedt Australië-specialist Barron & de Keijzer u ook diverse
individuele arrangementen aan. Per arrangement gelden verschillende voorwaarden. Voor de
uitgebreide beschrijving kunt u de website bezoeken of direct contact opnemen met de
resiorganisatie.

Wilt u op eigen gelegenheid naar Australië reizen en toch de zonsverduistering meemaken,
dan bieden wij u hiervoor een aantal mogelijkheden. Bij deze arrangementen is de
retourvlucht niet inbegrepen.  Wij reserveren deze echter ook graag voor u en verzoeken u
contact met ons op te nemen zodat u wij kunnen informeren over de diverse mogelijkheden.

Solar Eclipse Odyssey
3-daags eclips-arrangement in international gezelschap
Tijdens dit arrangement reist u met Banksia Adventures vanuit Adelaide door de
wijngebieden van Barrossa en Clare naar Leigh Creek, midden in de ‘outback’. Op 4
december is voor u een exclusieve lokatie op het eclipspad gereserveerd nabij Lyndhurst.
Aangezien u zich op privé-terrein van de lokale bevolking bevindt, zult u in alle rust van de
gebeurtenis kunnen genieten. De laatste dag rijdt u door de Flinder Ranges en ziet u de
beroemde Wilpena Pound, voordat u terugkomt in Adelaide.
Prijs € 1120 per persoon
Inclusief: 2 overnachtingen, transfer per bus en alle maaltijden.
Code EC-AU-207

Eclips per camper
7-daags eclips-arrangement op individuele basis
Tijdens dit arrangement reist u op individuele basis per camper door het gebied. U bepaalt
zelf uw route en uw overnachtingsplaatsen. Wilt u echt het niemandsland van de outback
intrekken, dan raden wij u aan om een camper met vierwielaandrijving te reserveren.
Spirit 2 T/S, camper (2 pers.) met douche en toilet,  € 728 per camper
Spirit 4WD,  camper (2 pers.) met 4WD-aandrijving, € 714 per camper
Inclusief 7 dagen camperhuur, inclusief onbeperkt aantal kilometers. Exclusief: kosten
overnachtingen, brandstof en aanvullende verzekeringen.De hoofdstad van Zuid-Australië is
één van de meest sympathieke en best georganiseerde steden van Australië. De stad bezit veel
mooie parken en tuinen en enkele prachtige kerken.
Code: EC-AU-208

Voor meer informatie over de Australië-arrangementen : www.barrontravel.com

Reisvoorwaarden:
De specifieke reisvoorwaarden kunt u per reis na lezen op de website.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, onvoorziene
prijsstijgingen.


