Kostenplaatje Australië
Studenten denken vaak dat Australië een te dure stage
buitenland bestemming is, maar als je het slim aanpakt,
hoeft dit niet per se zo te zijn. Hoeveel je stage gaat
kosten, ligt natuurlijk helemaal aan jouw eigen
uitgavenpatroon. In dit overzicht geven we jou een
richtlijn. Aan de hand hiervan kun je zelf berekenen
hoeveel jouw stage ongeveer zal gaat kosten. We
beloven je dat het elke cent waard is. Als je je op tijd bij
ons inschrijft, heb je tijd genoeg om je financiën rond te
krijgen. Alle prijzen zijn genoemd in Australische Dollar,
gebruik voor het converteren deze website.

Huisvesting
Gedeelde slaapkamer (2+ mensen
op de slaapkamer) op een gunstige
locatie
2 personen op de slaapkamer
(double/ twin room) op een
gunstige locatie
Privé slaapkamer op een gunstige
locatie
Gedeelde slaapkamer 2+ mensen
op de slaapkamer) op een minder
gunstige locatie
2 personen op de slaapkamer
(double/ twin room) op een minder
gunstige locatie
Privé slaapkamer op een minder
gunstige locatie

$150 tot $180
per week
$220 per week
$280 per week
$130 tot $150
per week
$180 per week
$250 per week

Hou bij huisvesting op minder gunstig gelegen locaties
wel rekening met de kosten voor openbaar vervoer.
Het is in Australië gebruikelijk om de huurprijs in
Australische Dollar per week uit te drukken, en twee
weken vooruit te betalen. De borg is meestal twee tot vier
weken huur en krijg je aan het einde van je verblijf weer
terug. Uiteraard kan je goedkopere huisvesting vinden,
net als bijvoorbeeld in Amsterdam zal je dan heel erg
geluk moeten hebben of verder van het centrum afzitten.

Eten en drinken
Het is moeilijk te zeggen hoeveel de boodschappen in
Australië jou gaan kosten. De prijzen zijn vergelijkbaar
met de Nederlandse. Je bent het goedkoopst uit als je
weinig vlees, vis en noten koopt en je vooral focust op
groenten, fruit en granen. Uit eten gaan is gemiddeld
goedkoper dan in Nederland, maar het verschilt heel erg
per restaurant. Net zoals in Nederland kun je heel luxe,
normaal of spotgoedkoop uit eten gaan.

Boodschappen per week (ontbijt +
lunch + diner + snacks voor de
gemiddelde eter zonder alcohol)
Pizza bij Domino’s
Goedkoop uit eten (hoofdgerecht)
Normaal uit eten (hoofdgerecht +
dessert + drankje)
Goedkope fles wijn
Gemiddelde fles wijn
Sixpack bier
Glas wijn, Pint (groot glas bier) of
house spirit tijdens happy hour
Glas wijn, Pint (groot glas bier) of
house spirit tijdens happy hour

$30 tot $40
$5
$15
$25 tot $35
$6
$10
$12
$5
$8

In restaurants, cafés en bars staat altijd gratis kraanwater.

Openbaar vervoer
Hele dag reizen in Sydney
Hele dag reizen in Sydney op
zondag
2 uur reizen met de bus of tram in
Melbourne

$20
$2,50
$2,50

Na 8 ritjes per week met de bus, trein of ferry reis je in
Sydney gratis. De telling begint op maandag. Je vindt hier
alle tarieven als je reist met een Opal Card. De treinen zijn
wel wat duurder dan in Nederland, maar de prijs hangt
echt van je bestemming af. Over het algemeen zul je in de
stad zelf korte ritjes maken.

Een auto huren
Auto huren voor 3 dagen
(vrijdagmiddag
tot
maandagochtend)
exclusief
verzekering
Benzine voor 6 uur rijden (400
kilometer) (naar
Jervis
Bay
bijvoorbeeld)
Deze trip met z’n viertjes

$240

$30
$67,50

Als je vaak een auto nodig hebt, is het wellicht
verstandiger om een auto te kopen (Mits je deze kan
parkeren natuurlijk). Hou er ook rekening mee dat je van
tevoren een internationaal rijbewijs van €15,- aan moet
schaffen bij de ANWB.
* Prijzen in dit document dienen als een richtlijn, zijn van
Augustus 2017 en kunnen wijzigen.

* Prijzen in dit document dienen als een richtlijn, zijn van Augustus 2017 en kunnen wijzigen.
www.stagereizen.nl

Binnenlandse vluchten
Aanbieding retourtje MelbourneAdelaide
(doordeweekse
dag,
zonder bagage)
Retourtje Sydney-Melbourne (in de
zomer, 12kg bagage, gunstige
tijden)

$45

$265

Voor goedkope vluchten raden we www.tigerair.com.au
en www.jetstar.com.au aan.

Op reis: backpacken
Buspas Sydney-Cairns (hop-onhop-off bus)
2 weken East Coast trip inclusief
skydiven, snorkelen, Whitsundays
en alle andere highlights

$450
$2.000

Je kunt de kosten uiteraard zelf beperken door minder uit
eten te gaan, minder te roken/ drinken of vooral gratis
activiteiten te doen, maar je kunt maar beter een buffer
hebben qua geld.

Skydive in Mission Beach (vlakbij
Cairns) van 14.000 ft
Bungeejump Cairns 50 meter
Driedaagse tour op Fraser Island
inclusief eten, drinken, vervoer en
overnachtingen
Dagtrip langs de Great Ocean Road
inclusief lunch, vervoer, koffie en
gids
Dagtrip Blue Mountains vlakbij
Sydney inclusief vervoer, gids en
drankje

$310
$180
$435

$115
$115

Activiteiten zijn duur, maar onmisbaar. Australië is hét
land voor bucketlist-activiteiten zoals skydiven, bungeejumpen, duiken of snorkelen. Geloof ons: je wilt jezelf
niks misgunnen omdat je het geld niet hebt. Daar is
Australië te mooi voor.
Heb je nog specifieke vragen over het kostenplaatje van
Australië? Stuur dan gerust een mailtje naar ons via
info@stagereizen.nl - ook als je andere vragen hebt.

Activiteiten
* Prijzen in dit document dienen als een richtlijn, zijn van Augustus 2017 en kunnen wijzigen.
www.stagereizen.nl

