voordelen

nadelen

informatie en organisaties

kampeermiddel
tweedehandsauto kopen

goedkoop, zeker op de lange termijn

het kost tijd om te kopen en verkopen

http://www.cars4backpackers.com.au/c
ars-for-sale.html

alles zit er vaak al bij in (kampeer- en kookuitrusting, soms ook surfplanken,
plattegronden etc)

je moet de auto weer zien te verkopen

we hebben zelf geen eigen ervaringen
met kopen van een auto in Australië!

je weet niet altijd wat je aan kwaliteit hebt en kan daardoor extra onderhoudskosten
krijgen
auto (2 of 4WD) huren eigen tent mee

goedkoop
als je huurt bij betrouwbare partij dan krijg je (redelijke) kwaliteit en krijg je
ondersteuning bij pech
als je ergens langer blijft kan je met je auto op pad, je hoeft niet de tent af te breken of
alles steeds mee te nemen

je moet je tent en kampeerspullen meenemen

http://www.tiakitravel.nl/vervoer

ter plekke moet je nog op pad om spullen te kopen (zoals stoeltjes, koelbox etc)

www.britz.com.au

je moet de tent steeds opzetten en afbreken
minder comfort dan in een camper

auto (2 of 4WD) en losse tent huren

goedkoper dan de meeste campers, zeker voor gezin
als je huurt bij betrouwbare partij dan krijg je (redelijke) kwaliteit en krijg je
ondersteuning bij pech
als je ergens langer blijft kan je met je auto op pad, je hoeft niet de tent af te breken of
alles steeds mee te nemen

duurder dan eigen tent meenemen

http://www.tiakitravel.nl/vervoer

je moet de tent steeds opzetten en afbreken

www.britz.com.au

minder comfort dan in een camper

meestal inclusief kampeerspullen, zoals stoelen, tafel en bij 4WD vaak ook een koelkast
rijdt makkelijker dan een camper en je kunt overal komen, ook off the road
auto huren en cabins

je hoeft weinig mee te nemen
je hoeft weinig te doen bij aankomst
je hebt redelijk veel comfort, eigen kookgelegenheid en vaak eigen douche en toilet

duur
cabins zijn niet overal beschikbaar dus boeken is op sommige plekken en tijden aan
te raden

http://www.tiakitravel.nl/vervoer
www.britz.com.au

je ervaart Australië in onze beleving niet echt als je alleen in cabins verblijft, deze
staan namelijk vaak alleen op dure en luxe campings en niet op mooie natuurplekken

voor kinderen is het leuk dat je toch op een camping verblijft
auto (2 of 4WD) mét daktent

rijdt makkelijker dan een camper en je kunt overal komen, ook off the road
door appendix (extra tent aan je daktent) ook geschikt voor drie personen én lange
personen

met 2 personen is daktent vrij snel 'opgezet', maar met appendix eraan nog wel een
klusje
als je ergens langer blijft moet je toch steeds je tent afbreken en je spullen overal
mee naar toe nemen

inclusief kampeerspullen, zoals stoelen, tafel en bij 4WD vaak ook een koelkast

http://australiacampers.com
http://www.tiakitravel.nl/vervoer
http://www.wickedcampers.com.au

inclusief water, elektriciteit (accu's) en kookgelenheid
je hebt al je voorzieningen bij je ook voor een dagje weg
camper huren

ideaal met kleine kinderen, ze hebben een eigen plek

duur, zeker met meer dan 2 personen (wicked campers heeft goedkopere opties voor
http://australiacampers.com
2 personen / backpackers)
je kunt met een grote camper niet overal (makkelijk) komen
http://www.tiakitravel.nl/vervoer

je hebt al je voorzieningen bij je ook voor een dagje weg

de ruimte in een kleine camper kan tegenvallen

meestal inclusief kampeerspullen, zoals stoelen, tafel en bij 4WD vaak ook een koelkast

je hoeft weinig te doen bij aankomst op je kampeerplek
als je huurt bij betrouwbare partij dan krijg je (redelijke) kwaliteit en krijg je
ondersteuning bij pech

http://www.wickedcampers.com.au
www.britz.com.au

