Reis informatie
TITEL

Antarctica Basecamp

SCHIP

Ortelius

INSCHEPING

Ushuaia

ONTSCHEPING

Ushuaia

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
De reis aan boord van het schip zoals aangegeven in de reisbeschrijving.
Alle zodiaccruises, excursies aan wal en groepsactiviteiten gedurende de reis.
Alle lezingen en presentaties aan boord gegeven door ervaren expeditieteam.
Kamperen onder de Antarctische hemel
Foto workshop
Kajakken
Alpinisme
Hiking
Diverse havengelden, landing fees en belastingen tijdens de reis aan boord.
Uitgebreide informatie materialen voor uw vertrek.
Groepstransfer van het schip naar het vliegveld in Ushuaia (direct na ontscheping).

Exclusief
Arrangementen vóór en ná de expeditiecruise.
Aankomst- en vertrekbelastingen (indien van toepassing).
Vliegtickets (tenzij specifiek anders aangegeven).
Kosten visum en reisdocumenten (indien van toepassing).
Maaltijden aan wal.
Transfers naar het schip in Ushuaia.
Reisverzekering (verplicht) en annuleringsverzekering (aanbevolen).
Kosten van persoonlijke aard, zoals kosten voor de bar, telecommunicatie en souvenirs.
Fooi aan het eind van de reis voor personeel aan boord (niet verplicht).

Omschrijving
LET OP: Alle reisprogramma’s zijn enkel bedoeld als indicatie. De programma’s kunnen variëren, afhankelijk
van de plaatselijke ijs- en weersomstandigheden en om zoveel mogelijk gelegenheden te bieden om wilde dieren
te zien. Het definitieve programma wordt bepaald door de expeditieleider aan boord. Flexibiliteit is cruciaal
voor expeditiecruises. De gemiddelde vaarsnelheid van m/v Plancius is 10,5 knopen.
Een Antarctic Peninsula Basecamp expeditiecruise biedt sportieve activiteiten om Antarctica te verkennen. De
expeditie geeft u de mogelijkheid om te wandelen, om te sneeuwschoenwandelen, kajakken, bergsporten en
zelfs om te kamperen onder de zuidelijke poolhemel.
Dag 1: Het einde van de wereld, het begin van de reis

Uw reis begint aan het einde van de wereld: Ushuaia in Argentinië, de meest zuidelijke stad van de wereld en
ook wel “Fin del Mundo” genoemd. In de middag stapt u aan boord en vaart u via het schilderachtige, door
ruige bergen omzoomde Beagle Kanaal richting Antarctica.
Dag 2 - 3: Het pad der Poolreizigers
De komende twee dagen op de Drake Passage kunt u het zeemansleven vanuit het perspectief van de eerste
poolreizigers lichtelijk meebeleven: een stevige bries, rollende golven en mogelijk al een walvis die plotseling
opduikt en een ademspuit laat zien.
Na de Antarctische Convergentie – Antarctica’s natuurlijke afbakening, die gevormd wordt waar koude
noordwaartse oceaanstromingen en warmere sub-antarctische stromingen elkaar ontmoeten – bevinden we ons
in de “Circum-Antarctic Upwelling Zone”.
Niet alleen het zeeleven maar ook het vogelleven verandert vanaf nu: verschillende albatrossoorten en
stormvogels vertonen zich vrij plotseling, zoals ook Kaapse duiven en Zuidelijke stormvogels. In de buurt van
de South Shetland Islands komen de eerste ijsbergen in zicht.
Dag 4 - 9: Fantastisch Antarctica
Grijze rots pieken, bestreken met dikke lagen sneeuw, torens van gebroken blauwwit ijs en wonderlijke dieren
die zijn aangepast aan deze extreme omgeving, verwelkomen ons terwijl we dit haast onwereldse gebied
binnenvaren. We varen meteen naar ‘high Antarctica’, langs de Melchior Islands en door het Schollaert
Channel, tussen Brabant en Anvers Island.
Dit zijn mogelijke mogelijk te bezoeken plaatsen:
Neumayer Channel – We gaan hier de beschutte wateren rond Wiencke Island per Zodiac of met de kajaks
verkennen. De bergachtige omgeving biedt daarnaast uitstekende gelegenheden voor kustwandelingen met
sneeuwschoenen en voor ‘soft’ alpinisme, om de heuvels en uitzichtpunten verder landinwaarts te beklimmen.
Alle beklimmingen en excursies kunnen alleen worden uitgevoerd onder goede weersomstandigheden.
Port Lockroy - Nadat we door het Neumayer Channel zijn gevaren verwachten we het oude Britse
onderzoeksstation ‘Port Lockroy’, op Goudier Island te kunnen bezoeken, nu een museum en postkantoor. In de
buurt van Port Lockroy ligt Jougla Point, waar Ezelspinguïns en Keizeraalscholvers broeden. Er zijn hier ook
schitterende mogelijkheden om te kajakken en zelfs om te kamperen. Wanneer de omstandigheden goed zijn
binden we de sneeuwschoenen onder en trekken we de kust langs om zo meer van het landschap en de dieren te
kunnen zien.
Pléneau & Petermann Islands – Wanneer de ijssituatie het toelaat varen we verder zuidwaarts, richting het
niet minder beroemde Lemaire Channel. Op de eilanden net ten zuiden ervan hebben we de kans om een kolonie
Adéliepinguïns en Blauwoog aalscholvers te bezoeken. Rond de eilanden zien we vaak Zeeluipaarden,
Bultruggen en Dwergvinvissen maar ook Orka’s. Kajakken, gletsjertochten maar ook serieuze bergsporttochten
behoren hier tot de mogelijkheden.

Neko Harbour – hier krijgen we de kans om zelf op het Antarctische continent te stappen – een episch
landschap van reusachtige gletsjers en uitgeslepen, met sneeuw bedekte rotswanden. De zee bij Neko Harbour
biedt fantastische mogelijkheden voor Zodiac cruises, het land grote kansen om de majestueuze Alpine pieken
te bewonderen.
Paradise Bay - Ons volgende doel brengt ons naar het paradijs: Paradise Bay, zo genoemd vanwege zijn
ongeëvenaarde schoonheid. Hier is er de kans om als een echte poolreiziger buiten te overnachten (maar wel
met een betere tent), om zo een ultieme Antarctische nacht te beleven.
Errera Channel - Het gebied in en rond het Errera Channel is spectaculair, met veel goede locaties voor
sportieve activiteiten, bijvoorbeeld bij Danco Island en Cuverville Island of eventueel bij de minder bekende
Orne Islands of bij Georges Point, op Rongé Island.
In de vroege ochtend vertrekken we, na het opbreken van ons laatste kamp. Dan varen we weer terug via de
Melchior Islands, richting open zee, naar de Drake Passage, op weg naar het noorden. We hebben bij Dallmann
Bay nog goede kansen op het zien van Bultruggen en we hebben opnieuw de gelegenheid vele soorten
zeevogels te spotten.
Dag 10 - 11: Bekende zeeën, bekende vrienden
NB: De weersverwachting en de zee condities op de Drake Passage bepalen het exacte moment van vertrek uit
Antarctica.
We varen weer noordwaarts, richting de Drake Passage. Hier ontmoeten we weer oude bekenden; de vele
zeevogels die we voor het eerst ontmoet hebben op de heenreis, maar die nu op ons overkomen als oude
bekenden.
Dag 12: Helemaal het einde: Ushuaia
Aan ieder avontuur, hoe mooi ook, komt uiteindelijk een einde. U monstert af in Ushuaia, met als bagage de
diepe indrukken die deze bijzondere reis en de ruige natuur op u gemaakt hebben.

DEKPLAN

HUTTEN
Vierpersoonshut € 5912

Driepersoonshut € 6679

Tweepersoonshut met patrijspoort € 7311

Tweepersoonshut met raam € 7582

Tweepersoonshut Deluxe € 8078

Superiorhut € 8710

