
ZEELEEUWEN & WALLABY’S
In Adelaide word je ondergedompeld door 
de Australische geschiedenis en verken je 
de Murray-rivier met een raderstoomboot. 
De ruige bergkammen, watervallen en kre-
ken van Morialta Conservation Park tonen je 
daarna de spectaculaire natuur ‘down under’.

Bezoek in Seal Bay op Kangaroo Island de 
tweede grootste zeeleeuwenpopulatie van 
het continent. Op de motorbootexcursie 
kom je met wat geluk zelfs dolfijnen tegen. 
Terug aan wal, in het Kangaroo Island Wild-
life Park, ga je op zoek naar kangoeroes, 
koala’s, wallaby’s en pinguïns.

VALLEY OF THE GIANTS
Op dag 6 meer je aan in Albany. Na een 
segway-tour door de oudste stad van West- 
Australië, reis je verder naar Valley of the 
Giants. Via het bruggenparcours op 40 m 
hoogte, wandel je dwars door de kruinen 
van het meer dan 400 jaar oude eucalyp-
tusbos.

Het Australische onderwaterleven van 
dichtbĳ meemaken? Het Underwater Ob-
servatory, op 8 m diepte onder de pier van 
Busselton, is een van de enige plekken ter 
wereld om het wildlife van de oceaan in 
zĳn natuurlĳke habitat te zien. Je spot er 
meer dan 300 soorten tropische vissen en 
kleurrĳk koraal.

RODE KLIFFEN VAN KALBARRI
Volgende halte: Geraldton en Kalbarri Nati-
onal Park. De steile rode kliffen en bergklo-
ven uit zandsteen vormen een van de meest 
spectaculaire landschappen van Australië. 
Trekpleisters die je zeker niet wil missen 
zĳn Natural Bridge en Nature’s Window. 
Tĳdens de panoramische vlucht nadien 
ervaar je de 120 eilanden van de Houtman 
Albrolhos-archipel vanuit de lucht.

Voor de EUROPA 2 je naar Bali brengt, stop 
je nog een laatste keer op Australische bo-
dem. In Exmouth, het meest noordweste-
lĳke punt van het land. Tussen de canyons, 

duinen en bushland van het uitgestrekte 
Cape Range National Park tref je wilde kan-
goeroes en emoes. In het rif van Ningaloo 
ontmoet je walvishaaien, pĳlstaartroggen 
en zeeschildpadden.

BALI, EILAND VAN DE GODEN
Als er één plek is waar de veelzĳdigheid van 
Azië zó mooi samenkomt, is het Bali. Ont-
dek de pittoreske rĳstterrassen van Ubud 
en zĳn mystieke tempels. Pura Besakih, 
ook wel de ‘Moedertempel’ genoemd, is de 
grootste van het hele eiland. Via een lange 
trap langs de Gunung Agung-vulkaan, ont-
dek je zo’n 200 bouwwerken, verdeeld over 
30 complexen en paviljoenen.

In Klungkung komt de verrĳkende cruise 
spectaculair op zĳn einde. Dit is het hart 
van wat ooit het belangrĳkste koninkrĳk 
van Bali was. Neem de historische cultuur 
van Indonesië in je op bĳ het paleiscomplex, 
de tempels en de markt.

Volgende winter vaart ‘s werelds beste cruiseschip, de EUROPA 2, voor de allereerste keer naar West- 
Australië. De nieuwe 16-daagse vaarroute van Hapag-Lloyd Cruises brengt je van Melbourne via de west-
kust naar Benoa, Bali. Stap aan boord op 6 januari 2021 en maak een cruise in première om nooit te vergeten.

Nature’s Window, Kalbarri National Park
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 Hapag-Lloyd  Cruises

Australische Westkust  
in première 

AUSTRALIË & BALI



  Kies voor een unieke cruise in absolute luxe met het beste 

cruiseschip ter wereld. De bemanning van Hapag-Lloyd 

Cruises heet je welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons, 

uw reisagent.

Kelingking Beach, Klungkung, Bali

EUROPA 2,
 7x het beste cruiseschip  

ter wereld

Cruisetips zomer 2020

De Berlitz Cruise Guide, ‘s werelds meest 
gerespecteerde cruisegids, bekroonde de 
EUROPA 2 al zeven jaar op rĳ tot het beste 
cruiseschip van de wereld. Aan boord ge-
niet je van een hoogstaande levensstĳl in 
een ongedwongen sfeer.

Je bent vrĳ van formele dresscodes en vaste 
tĳdstippen in de restaurants, terwĳl je wel 
geniet van uitzonderlĳke privileges. Zoals 
royale ruimte per passagier, een exclusieve 
selectie restaurants en een attente, discrete 
service.

De EUROPA 2 combineert het comfort van 
een exclusief resort met de flexibiliteit van 
een jacht. Met een maximum van 500 gas-
ten gaat het schip ook voor anker in kleine 
havens en bestemmingen ver weg van plat-
getreden paden.

Komende zomer kan je nog met de  
EUROPA 2 op de Middellandse Zee varen.  
Cruise langs pittoreske baaien naar zon-
overgoten Europese kuststeden. Van Lis-
sabon naar Mallorca of van Mallorca naar 
Cannes.

LISSABON-MALLORCA
8 dagen, van 14 tot 22 juli 2020
Snuif de authentieke Andalusische sfeer 
op in Cadiz en combineer de historische 
stadszichten met de futuristische gebou-
wen in Valencia. Op de eilanden Formen-
tera, Menorca en Palma de Mallorca leer je 
de Balearen kennen.

MALLORCA-CANNES
9 dagen, van 22 tot 31 juli 2020
Trendbewust, kosmopolitisch en stĳlvol. 
De indrukwekkende architectuur van Bar-
celona, stranden van Ibiza en Franse ele-
gantie van Antibes tonen je de diversiteit 
van de mediterrane kusten. 

Benieuwd naar beide vaarroutes? Combi-
neer ze in één cruise en bespaar tot 500 
euro per persoon.

Lissabon

7

Middellandse
Zee


