
 

  

 

SOUL JOURNEY- RED CENTRE ADVENTURE 2019 

  

  
   

  

 

Datum In | Datum Uit Service en omschrijving Nachten/Aantal 

September   Soul Journey -  Darwin to Alice Springs  

 

12 N 
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Day 1: Aankomst – kennismakings avond met groep in Darwin. (1 september) 

Je wordt opgehaald van het vliegveld en naar je hotel gebracht. 

Hier zal ’s avonds de kennismaking met de groep plaatsvinden. 

Overnachting: hotel 

Maaltijden inbegrepen: geen 

 

Day 2:  Darwin naar Kakadu National Park via Litchfield National Park 

We vertrekken vanmorgen om 6.00 uur naar Litchfield National Park. Daar zullen we genieten van 

watervallen, uit bronnen onstane stroompjes en ruige zandsteen rotsen. 

We ontdekken de intrigerende termieten heuvels . Gaan we wandelen en zwemmen en genieten 

van de Florence en Wangi Watervallen.  

Na een picknick lunch reizen we verder via ‘dirt-road’ richting Kakadu National Park. Onderweg 

komen we langs ‘billabongs’ en water crossings is er een mogelijkheid om wild –life te spotten. 

We verblijven in een permanent tentencamp waar we genieten van ‘diner’ en sterrenkijken.   

  om vervolgens  

Overnachting: permanent kamp in Kakadu National Park 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

Day 3 : Kakadu Nationaal Park 

Na het ontbijt zullen we genieten van de“Yellow Waters Cruise’; een niet te missen activiteit in het 
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Kakadu National Park. Deze Yellow Waters cruise is eigendom van Aboriginals en tijdens deze cruise 

rondom diverse billabongs is het mogelijk krokodillen en ander wildlife te zien. 

Na de cruise bezoeken we Nourlangie Rock, waar we zien hoe Aboriginals door de tijd heen 

leefden. Zowel de veranderingen in omgeving als sociaal zijn terug te vinden in de ‘rock art’ /rots 

tekeningen als in de grond, waar archeologisch bewijs is gevonden dat Aboriginals al meer dan 

20.000 jaar in dit gebied leven. 

Na de lunch bezoeken we een bezoekerscentrum  & een belangrijke plek voor culturele Aboriganal 

art. 

Hier leren we over de Regenboog slang – die onderdeel is van de ‘Dreamtime’ – het creatieverhaal 

van de Aboriginals. We klimmen naar een Lookout voor een panoramische uitkijk over het land. 

Nadat we van alles over het land hebben geleerd, gaan we op zoek naar een stil plekjeom te 

genieten van de zonsondergang, waarna we een korte wandeling naar ons kamp gaan.  

 Overnachting: permanent kamp in Kakadu National Park 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

 

Day 4 : Kakadu National Park naar Katherine via Twin en Jim Jim watervallen* 

Vandaag wachten ons de juwelen van Kakadu National park. 

We vertrekken al vroeg naar Twin (Tweeling) and Jim Jim Watervallen. 

We zullen het ravijn van deTweeling Watervallen bezoeken.  Een avontuurlijke tochtje met een 4- 

wielaangedreven auto, boot, hobbelig wandelpad en aangelegd wandelpad. 

Eenmaal daar kun je relaxen op de zandbanken en genieten van de watervallen. 

 

We vervolgen de ‘4-wheel-driving’ richting Jim Jim Watervallen, waar we door een monsoen bos en 

over grote rotsen de waterval met heerlijke waterpoel zullen bereiken. Het water wordt omringt 

door 150 meter hoge cliffs. 

Hier zullen we de middag doorbrengen. 

*Reisroute kan  afwijken indien hoge waterniveaus de weg naar de watervallen ontoegankelijk 

maken. 

Overnachting: permanent kamp Katherine 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

 

Day 5. Nitmiluk National Park   
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Vandaag vertrekken we richting Katherine Gorge in Nitmiluk National Park. 

Dit is een ‘rustdag’ waarbij je kan kiezen of je de prachtige omgeving wil verkennen op het water in 

een kano of wandeling met gids of niets doen en tijd voor jezelf hebben. (activiteit is inbegrepen) 

Overnachting: permanent kamp Katherine 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

 

Day 6 : Katherine Gorge naar Banka Banka via Mataranka 

Een heerlijke manier om de dag te beginnen is om te badderen in de Mataranka Thermal Pools, 

een weelderige oase omringd door ‘paperbark’ Tea tree- bomen. 

Onderweg zullen we een bezoek brengen aan Daly Waters Pub, de meest afgelegen pub in 

Australië. Wat vroeger een belangrijke waterplaats voor de ontdekkingsreizigers en veedrijvers was 

en waar je tegenwoordig een heerlijk koud biertje kun drinken. 

Een beetje geschiedenis gecombineerd met a ‘fair dinkum Outback experience’!  ;-) 

Onze dag sluiten we af bij het historische Banka Banka Cattle Station, waar we de nacht in swags 

onder de sterrenhemel door zullen brengen. 

Overnachting : Swag camping at Banka Banka  

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

 

Day 7 : Banka Banka naar Alice Springs 

Onderweg naar Alice Springs zullen we Tennant Creek passeren en de Devils Marbels (knikkers van 

de duivel) bezoeken. Dit is een collectie van gigantische granieten ronde stenen (boulders), die 

magisch op elkaar gestapeld blijven balanceren. 

Vandaag passeren we de Tropic of Capicorn, waarna we in Alice Springs zullen arriveren. 

Na aankomst hebben we vrije tijd, net als morgen.  

Vanavond is diner voor eigen rekening. 

Overnachten: hotel /appartement 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch 

 

Day 8 : Leisure day 

Een dag om te ontspannen of om the Red Centre township van Alice Springs te ontdekken. 

Je zou een bezoek kunnen brengen aan ‘de flying doctors’. 

Alle activiteiten en maaltijden (muv ontbijt in het hotel) zijn op eigen kosten   
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Overnachting: hotel /appartement 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt 

 

Day 9 : Alice Springs to Uluru 

We vertrekken al vroeg voor ‘het avontuur van je leven’.  

We reizen verder zuid door het rode centrum, met prachtige rode rotsen. 

Onderweg zullen we stoppen op een kamelen boerderij, waar de mogelijkheid is om op een 

kameel te rijden (op eigen kosten). 

Onderweg krijg je de gelegenheid om Aboriginal souveniers te kopen. En zllen we stoppen op een 

prachtig viewpoint om te genieten van de prachtige rotsen. 

 

Na lunch zullen we aankomen in Uluru – Kata Tjuta National park, waar we naar de basis van de rots 

gaan en waar een gids ons uitleg zal geven over de aboriginal wetten en hun religie. 

Daarna zullen we onze aboriginal gids ontmoeten die ons zal voorzien van een ‘once in a lifetime 

authentic indigenous cultural experience’, waarbij hij ons vertellend al wandelend meeneemt naar 

de Mutitjulu waterhole waar we leren over het uniek landschap, de kunst en de lokale bewoners, 

de Anangu mensen. We eindigen bij het Culturele Centrum, waar we kunnen leren over de unieke 

flora en fauna van de regio. 

Waarna we gaan genieten van het unieke, veranderende kleurenpalet tijdens de zonsondergang 

op Uluru.   

We verblijven in een afgelegen privé kamp, waar we onder de sterren in een swag of in een 

comfortabele safari tent slapen. 

Overnachting: onder de sterrenhemel in swag of in bed in een safaritent 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 



 
 

6 

 

 
 

 

Day 10 : Uluru – workshops – meditaties... 

De komende dagen zullen rondom  Uluru verblijven. Hier zullen workshops, meditatie ed 

plaatsvinden. 

Vandaag zullen we de 10 km rondom Uluru wandelen. 

 

Vandaag een verrassend diner, die je nog lang bij zal blijven. 

 

installation. 

Overnachting: Swag of bed in permanent kamp in Uluru 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

 

Day 11 : Uluru – workshops ed. 

Overnachting: Swag of bed in permanent kamp in Uluru 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 
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Day 12 : Uluru – workshops ed 

Overnachting: Swag of bed in permanent kamp in Uluru 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

Day 13 : Kata Tjuta – to Kings Creek Station 

Vroeg opstaan om de zonsopgang te zien over Uluru. 

We vertrekken richting Kata Tjuta, Aboriginal word voor ‘veel hoofden’. We wandelen door de 

Vallei van de winden en ontdekken de 36 holtes. We wandelen door beddingen van kreekjes en 

prachtige wildernis. 

Daarna zullen we naar Kings Creek gaan, waar we ook overnachten. Dit kamp is compleet met 

‘bush-toilet en ‘bush-shower’. 

Met prachtige vergezichten en niemand in de buurt, beleef je de outback op z’n best. 

Samen eten rondom het kampvuur en de avond doorbrengen onder de sterren en luisteren naar 

de huilende dingo’s (wilde honden) in de verte maakt het avontuur compleet. 

Overnachting: permanent kamp Kings Creek. 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch, diner. 

 

 

Day 14 : Kings Canyon 

Vandaag bezoeken we Kings Canyon waar we een adembenemende 6 km zullen wandelen. En 

alle bijzonderheden van de Canyon zullen zien. 

Daarna zullen we via een typische ‘outback dirtroad’ teruggaan naa rAlice springs. Waar we 

afgezet zullen worden bij ons hotel. 

  

Overnachting: hotel 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt, lunch 

 

Day 15: Vertrek 

Vandaag is het einde van de reis en krijg je transfer van het hotel naar de luchthaven, tenzij je op 

een andere manier je reis voort wil zetten. 

Maaltijden inbegrepen: Ontbijt 
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Wat is inbegrepen:  

 

 Alle maaltijden zoals vermeld hierboven  

 Maruku Indigenous wandeling met gids  

 Yellow Water Billabong Cruise  

 4.5 uurs kano huur / wandeling  

 A Night at Field of Lights 

 Entree gelden voor alle National Parken  

 Alle kampeervergoedingen, gebruik van kampeeruitrusting, incl slaapzak en linnen.   

 3 x nachten in hotel in Alice springs. 2 persoons kamer. 

 1 x nachit in hotel in Darwin. 2 pers. kamers 

 Transfer from Darwin Airport naar hotel 

 Transfer from hotel  in Alice Springs to Airport  

 Dagelijks meditatie / afstemming 

 Workshops/meditaties rondom Uluru 

 Notitieboekje met persoonlijk afgestemde boodschap voor jou 

 Een bijzondere ervaring 

 Humor  
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Wat is niet inbegrepen: 

 Vluchten van en naar Australië 

 Maaltijden op aankomstdag 

 Diner op dag 7, 8 en14 

 Lunch op dag 8 

 Excursies anders dan vermeld 

 Souvenirs 

 Reis-/Annuleringsverzekering 

 Persoonlijke 1 op 1 sessies 

 

 

Deze reis kan een onderdeel zijn van een grotere reis door Australië.Wij kunnen je helpen met de 

verdere planning van je reis. 

 

  

 

   
 

 

*We hebben geen invloed op de de natuur , mogelijk wijkt de reis iets af als weersomstandigheden dit programma niet toelaten. 



 
 

10 

 

**Deze reis is met zorg en aandacht samen gesteld.   

Desondanks kunnen aan de inhoud van dit programma geen rechten worden ontleent. 

 

 


