
Aan de andere kant van de wereld
ligt een waar camperparadijs! Aus -
tralië biedt zoveel prachtige, afwis -
selende natuur en bruisende steden
dat een camperrondreis hier eigen-
lijk een must is. Als je namelijk wat
wilt zien in Australië, dan zullen er
behoorlijk wat kilometers gemaakt
moeten worden. En hoe kan dat nu
comfortabeler dan in je eigen huur-
camper? Een camper biedt ongeken-
de vrijheid tijdens elke reis. Bepaal
zelf je route, stop met je huurcamper
waar en wanneer je maar wilt met de
zekerheid dat je altijd je eigen slaap-
plek en keuken bij de hand hebt. 

Campers zijn er in alle soorten en
maten. Van een zespersoons luxe
gezinscamper tot een klein kampeer-
busje en alles daar tussenin. Er is een
groot aanbod ‘backpackbusjes’ in
Australië : kleine, omgebouwde mini
vans met een klein keukentje, waar je
van de achterste banken een bed kan
maken. Camperverhuurders Jucy,
Hippie Camper en Camperman
Australia hebben praktische en leuke

busjes die als bijkomend voordeel
hebben dat je er ook makkelijk mee
kan parkeren in de steden. 
Apollo en Britz zijn de bekendste en
grootste camperverhuurders in
Australië. Zij hebben een groot net-
werk met veel verhuurlocaties en de
grootste diversiteit aan huurcampers.
Voor grotere campers maar ook voor
4WD campers, die geschikt zijn voor
off-road wegen in de Outback, ben je
hier aan het juiste adres. Informeer
voordat je een camper huurt wel
goed naar waar je wel en niet mag rij-
den met de huurcamper, voor off-
road rijden gelden bepaalde restric-
ties en is het sowieso belangrijk om je
goed voor te bereiden. 

Gemaakt voor campers
Australië lijkt er bijna voor gemaakt
om met een camper rond te reizen.
Tijdens onze zomer is het daar win-
ter. Gelukkig is het weer in grote
delen van Australië tijdens de winter
nog steeds beter dan de gemiddelde
zomers hier. Een populaire route per
camper in Australië is die van Cairns

naar Sydney. Je ervaart het tropische
klimaat van de provincie Queensland
met je camper langs de kustlijn van
de Gold Coast en het Great Barrier
Reef. Deze regio is erg geliefd bij sur-
fers, duikers en backpackers. En
wereldstad Sydney is een heerlijk
begin- of eindpunt van je camperreis. 
Natuurlijk trekken ook veel reizigers
het binnenland, de immense Out -
back, in. Uluru, of Ayers Rock, is die
lange reis meer dan waard! Ook
Melbourne is een geliefd begin- of
eindpunt van een mooie camperreis
door Australië. Doordat er in elke
stad wel een verhuurstation is kun je
elke mogelijke route afleggen per
camper; of je nu van Adelaide naar
Darwin wilt reizen of van Melbourne
naar Cairns. Ook Hobart op Tas -
manië heeft een verhuurstation. Met
de zogenaamde Long Hire korting
krijg je korting als je in totaal langer
dan 21 dagen per camper reist. Deze
korting is ook geldig voor verhuur op
verschillende locaties. Zo kun je een
reis naar Tasmanië dus makkelijk
combineren met het vasteland van
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Australië. Ook de one way toeslag
tussen verschillende steden vervalt
als je langer dan 21 dagen reist met
de camper. 

Handig! 
•In Australië werken camperver-
huurders met all inclusive huurtarie-
ven. Alle campers worden verhuurd
zonder kilometerrestrictie, zodat je
zorgeloos kunt reizen. Dus ook al reis
je met je huurcamper van Sydney
helemaal naar Perth, je komt achteraf
nooit voor extra kosten te staan.
Informeer voordat je de huurcamper
ophaalt naar de verzekeringsmoge-
lijkheden en het afkopen van het
eigen risico. 
•Bekijk voor een overzicht van cam-
pings de website van Big4. Via Britz
en Apollo krijg je 10% korting op je
verblijf bij een Big4 camping!

Camperwereld 
WorldWide Campers is een Neder -
landse online camperverhuurder die
samenwerkt met meer dan 30 cam-
perverhuurders in Australië en

Nieuw-Zeeland, Noord- en Zuid-
Amerika, zuidelijk Afrika en Europa.
Vertrek vanuit Nederland is ook
mogelijk. Het aanbod varieert van ba -
sale kampeerbusjes tot zeer luxueuze
campers. 
Op WorldWideCampers.com kan
men eenvoudig een vrijblijvende offer-

te samenstellen en het aanbod vergelij-
ken. Ook geeft deze site uitgebreide
informatie over de verhuurlocaties,
campertypen, tarieven en verzekerin-
gen. Bellen kan ook: op 030 6974964
zitten van maandag tot en met zater-
dag ervaren medewerkers klaar voor
inlichtingen en advies. ■
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