WELKOM BIJ BLUE MOUNTAINS TROLLEY TOURS
Bedankt dat u de Trolley Tour door de Blue Mountains hebt gekozen. Wij hopen dat we u een onvergetelijke dag kunnen
bezorgen. De hele dag door kunt u uitstappen bij één van de 29 haltes en de chauffeur pikt u weer op voor de volgende rit.
Hieronder volgen een paar suggesties voor een plezierige dag in de Blue Mountains.
Halte 1
Het Carrington Hotel – Een uniek stukje erfgoed uit 1880
– Stap in de bus en toon onze vriendelijke chauffeur uw
dagpas. Vanaf deze halte kunt u ook de Express Trolley
Shuttle nemen naar de Edge bisoscoop, Echo Point en
Scenic World.
Halte 2
Leura Mall – U kunt uitstappen in het winkelgebied en
rondkijken in de verschillende winkeltjes van dit typische
oude dorpje. Ook de Haltes 3, 4 en 5 zijn in Leura. Halte 5
is een must voor een heerlijke Devonshire thee. Geniet van
dit centrum van vergane glorie en de lunchroom en bekijk
Australie’s grootste verzameling oude theepotten.
Halte 6, 7 en 8
Dit zijn haltes voor belangrijke plaatsen in dit gebied.
Halte 9
Leura Everglades Historisch Huis en Tuinen – Als u wilt
rondkijken in de prachtige, in Europese stijl aangelegde,
tuinen met inheemse planten: met uw dagkaart krijgt u
toegangskorting.
Halte 10
Gordon Falls – Hier bij de watervallen begint de Prince
Henry Cliff wandeling. Deze wandeling duurt ongeveer een
uur en voert u door het bos naar Leura Cascades (Halte
13).
Halte 11
Het Leura Speelgoed en Spoorweg Museum – Het
museum herbergt een van ’s werelds grootste collecties
voor- en naoorlogs speelgoed. Op vertoon van uw dagpas
krijgt u korting op de toegangprijs.
Halte 12
Drie Mysteries – U kunt hier rondkijken en genieten van een
prachtig uitzicht op de Jamison vallei en Mount Solitary.
Halte 13
Leura Cascades – Maak een uitstapje in dit prachtige
gebied en daal af naar de kleine waterval.
Halte 14
Kiah uitzichtpunt – Bij dit punt hebt u een prachtig uitzicht
op de Jamison vallei. De chauffeur stopt hier wat langer
zodat u uit kunt stappen en foto’s maken.
Halte 15
De Huwelijksreis uitkijkpost
Halte 16
Silvermist uitkijkpost

Halte 17
Echo Point informatie centrum
Halte 18 & 19
Echo Point en De Drie Zusters – Vanaf het platform hebt
u een prachtig uitzicht op de Drie Zusters en de Jamison
vallei. De berg op de achtergrond is Mount Solitary.
Halte 20
Het Drie Zusters Plein – Hier kunt u souvenirs, sieraden
en cadeautjes kopen. Er zijn ook cafeetjes voor een
verfrissing en een kopje koffie of thee. Alle trolley bussen
stoppen bij het plein.
Halte 21
Lilianfels - Een van de grotere hotels in dit gebied.
Halte 22
Het oostelijke station van de kabelbaan
Halte 23
Katoomba waterval – Hier kunt u uitstappen als u een
boswandeling wilt maken. Als u naar Reid’s Plateau
wandelt hebt u een prachtig uitzicht op de Katoomba
waterval.
Halte 24
Scenic World – Hier kunt u genieten van prachtige ritjes.
De Scenic spoorweg loopt via de berghelling met een
hoek van 52 graden naar de Jamison vallei. Beneden
aangekomen kunt u een wandeling van 10 minuten maken
naar Harry’s Station. Of een heerlijke wandeling van 45
minuten nemen door het regenwoud naar de Scenic
kabelbaan. De Skyway (nu met opstapmogelijkheid aan
beide kanten) vervoert u over de vallei en u hebt een
fantastisch uitzicht op de Katoomba watervallen, de Drie
Zusters en de Jamison vallei.
Halte 25
De Blue Mountains chocolade winkel – de ultieme
chocolade beleving met keuze uit meer dan 40 soorten
handgemaakte chocola.
Halte 27
Katoomba RSL club en restaurant
Halte 28
Katoomba Main street, de hoofdstraat van Katoomba –
speciale winkeltjes, cafeetjes en restaurants.
Halte 29
De Hattery – de belangrijkste hoedenwinkel van Australië.
De Akubra specialist laat u zijn grootste sortering hoeden
zien.

De Trolley Shop – Toeristische informatie, Souvenirs en Cadeau’s
285 Main Street, Katoomba – 1800

801 577

– www.trolleytours.com.au
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