Excursies, Tours en Complete Rondreizen
uitleg over de verschillende typen en de karakteristieken van een reis
Op onze aanbod pagina zie je een handig overzicht van alle tours die we aanbieden:

Excursie -(reisduur ½ tot 1 dag)
We hebben een aantal bijzondere excursies geselecteerd die je reis compleet maken en waarbij vooraf boeken is
aan te raden.
Tour - (reisduur 2 tot 14 dagen)
Meerdaagse groepsreizen die je los kunt boeken of kunt inbouwen in je reis. Deze tours gaan meestal naar
gebieden waar je zelf minder gemakkelijk iets organiseert.
Complete rondreis - (reisduur 14+ dagen)
Langere groepsreizen voor een complete rondreis door Australië.

Op de pagina met de beschrijving van de tour zelf staan de karakteristieken
van de reis in een handig overzicht, zoals deze:

Op de volgende pagina’s vind je uitleg over de zwaarte, categorie en overnachting typen.

Bij de tours en excursies gebruiken we een aantal icoontjes om snel aan te kunnen geven om wat voor soort reis
het gaat. De meesten spreken voor zich, maar we geven hieronder meer uitleg over:

Deze reizen geven een goede indruk van het gebied zonder extra luxe. De basic reizen zijn een voordelige keuze
met eenvoudige accommodaties, waarbij je een kamer deelt met andere reizigers of kampeert in eenvoudige
tenten of indien gewenst in zgn. swags (Australische ‘outdoor’ slaapzak) in de open lucht. Het vervoer is vaak
een minibus met een wat grotere groep: meestal 21 tot 24 deelnemers. Over het algemeen trekken deze reizen
een wat jonger publiek aan, maar zijn geschikt voor iedereen die young at heart is.

De Explore reizen richten zich op de reiziger die een meer complete reis zoekt met een gemiddeld niveau aan
comfort. Dit uit zich in het gebruik van eenvoudige tot middenklasse accommodaties, met een optie voor 1- of
2-persoonskamers. Bij een kampeerreis zijn er permanente tentenkampen met ruime tenten met een houten
vloer, vaak met een bed of stretcher. De groepen zijn over het algemeen wat kleiner (meestal 6 tot 16
deelnemers) en er wordt regelmatig gebruik gemaakt van een 4WD voertuig zodat ook de meer afgelegen
gebieden bezocht kunnen worden.

Ben je op zoek naar een comfortabel avontuur? Dan zijn de comfort reizen een juiste keuze. Bij deze reizen
wordt gebruik gemaakt van bijzondere accommodaties, van middenklasse tot luxe, met douche en toilet op de
kamer. Bij een kampeerreis zijn er ruime permanente tenten, met een houten vloer, echte bedden met
beddengoed, soms stretchers, vaak is er verlichting in de tent. Het vervoer is comfortabel, met goede stoelen en
airconditioning. Je kunt van de gidsen wat extra's verwachten, zoals een specialisatie in natuur of cultuur.

Overnachtingen bij deze groepsreizen zijn (voornamelijk) op basis van kamperen. Dat is meestal op campings
met goede faciliteiten waarbij de reisorganisatie een eigen privé gedeelte heeft. Bij een enkele basic tour
overnacht je soms in een bushcamp, dat wil zeggen dat er minimale faciliteiten zijn, maar dat de wildernis
ervaring des te groter is! De 2-persoonstenten variëren van permanente tenten met een houten vloer en echte
bedden (comfort en explore reizen) tot eenvoudige koepeltenten met slaapmatrassen (basic reizen). Zie verder
de beschrijving bij de reis zelf.

Overnachtingen bij deze groepsreizen zijn (voornamelijk) in hotels, hostels of cabins. Afhankelijk van het type
reis kan de accommodatie variëren van een gedeelde 4- tot 8-persoonskamer of een eigen 1- of 2persoonskamer met toilet en douche. Zie verder de beschrijving bij de reis zelf.

De zwaarte van een reis is lastig te definiëren omdat voor ieder een ander aspect als zwaar of makkelijk kan
worden ervaren. Voor de een zullen het vooral de activiteiten zijn die als zwaar of minder zwaar kunnen worden
ervaren. Voor de ander kan het de accommodatie, het vervoer, het terrein of het klimaat zijn die de zwaarte van
een reis bepaalt. Vraag ons bij twijfel om advies. Om toch een idee te geven hebben we hebben we de reizen als
volgt globaal ingedeeld.
Eenvoudig
Geschikt voor iedereen met een normale conditie, d.w.z. je moet een wandeling over redelijk vlak terrein, van
niet meer dan 2-3 uur aankunnen. De accommodatie is comfortabel genoeg, dat kan een tent met echte bedden
zijn, of een 1-, 2-persoons kamer in een hotel/hostel of cabin.
Middelzwaar
Geschikt voor iedereen die zichzelf fit noemt en af en toe een wat pittigere wandeling aankan over
geaccidenteerd terrein. Of wandelreizen met lange dagen, maar dan met een dagrugzak en bagagevervoer.
Middelzwaar kan ook tot uiting komen in het type accommodatie, b.v. een basic koepeltent of een gedeelde 46-persoonshostel kamer.
Zwaar
Dit zijn meestal wandelreizen of beter wandeltrekkings waarbij je een groot deel van de dag wandelt over soms
heuvelachtig tot bergachtig terrein. Je draagt hierbij je eigen rugzak met (een deel van) je bagage. Ervaring in
wandelreizen is gewenst.

Het eco-certificaat houdt in dat de touroperators voldoen aan vastgestelde voorwaarden m.b.t. duurzame
bedrijfsvoering. Walkabout hecht waarde aan dit Eco keurmerk en houdt actief rekening met het wel (of niet)
hebben van een dergelijke certificatie door de uitvoerende touroperator*.
Omdat wij ervan uitgaan dat dit ook voor jou medebepalend kan zijn voor de keuze van een bepaalde reis,
hebben we het Eco logo geplaatst bij de reizen die uitgevoerd worden door Eco-certified touroperators.
*) Het niet-hebben van een dergelijke certificatie betekent overigens niet dat de touroperator geen duurzaam
beleid voert. Lidmaatschap/deelname aan dit keurmerk is in Australië niet verplicht; het kan voor sommige (bijv.
kleinere, plaatselijke) organisaties te ingewikkeld of te kostbaar zijn om mee te doen aan dit keurmerk.

