Reis informatie
TITEL

Van Sint Helena naar de Kaapverdische eilanden

SCHIP

Plancius

INSCHEPING

Sint Helena

ONTSCHEPING

Praia

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Transfers en bagageafhandeling tussen de luchthaven, hotels en het schip voor de passagiers op de
groepsvluchten van en naar Longyearbyen.
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.
Diverse havengelden, landing fees en belastingen tijdens de reis aan boord.
Uitgebreide informatie materialen voor uw vertrek.

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.
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: Dit reisprogramma is enkel bedoeld als indicatie. Het programma kan 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
expeditie cruises. De gemiddelde vaarsnelheid van m/v Plancius is 10,5 knopen.
Tijdens de dagen op zee zijn de kansen op het zien van walvissen groot. Ben getuige van de jaarlijkse vogeltrek
van de Noordse stern en de Kleinste jager, die met ons de Evenaar oversteken (“de Lijn”).
Dag 1: Stappen op Sint Helena
Het bezoek aan dit tropische eiland begint in het stadje Jamestown, de hoofdstad maar ook de enige stad van het
eiland. Geniet van de lokale Britse cultuur, het aangename klimaat en de inheemse planten en vogels op dit
vulkanische eiland. U kunt ook Longwood House bezoeken, waar Napoleon tijdens zijn ballingschap leefde en
stierf. Ambitieuze lopers hebben de mogelijkheid de 699 treden tellende Jacob’s Ladder te beklimmen of af te
dalen. Er zijn ook mogelijkheden om het eiland zelfstandig te verkennen en om te snorkelen in de ondiepe
baaien waar veel tropische en subtropische vissoorten te vinden zijn.
Dag 2 - 3: Varend over de ‘Rug’

We volgen de onderzeese ‘Mid-Atlantische Rug’, die vanaf de zuidpunt van Afrika tot aan de Arctische Oceaan
zo’n 16.000 kilometer strekt.
Dag 4 - 5: Op naar Ascension
Dit droge vulkanische eiland herbergt meer dan een miljoen broedparen van de Bonte stern, ook bekend als de
‘Wideawake Bird’. Liefhebbers krijgen de mogelijkheid om een wandeltocht te maken naar de vochtige,
weelderig begroeide top van het eiland. ‘S avonds kunnen we zeeschildpadden eieren op het strand zien leggen.
Dag 6 - 10: Over de Evenaar
We zijn getuige van de noordwaartse lente-migratie van noordelijke vogels zoals de Noordse stern en Kleinste
jager (Skua) die samen met ons de evenaar oversteken.
Dag 11: Praia, Kaap Verdische eilanden
Passagiers ontschepen om 09.00 uur in Praia, de hoofdstad op het eiland Santiago*.
Zij die in de nacht van 2 op 3 mei vanuit Praia vliegen krijgen gedurende de dag een excursie aangeboden in en
rond Praia. We zullen dan een bezoek brengen aan het met geschiedenis doordrenkte Cidade Velha en het
massieve fort op de heuvel bekijken, dat gebouwd is om Engelse piraten af te schrikken.
We bezoeken ook de ruïnes van de kathedraal, de oudste Christelijke kerk in de tropen. Er heeft zich in de Kaap
Verdische Eilanden een unieke folkmuziek-stijl ontwikkeld die in de straten vaak te beluisteren is.
* Voor de ontschepende passagiers zullen we enkele hotelkamers reserveren in een hotel in Praia waar de
bagage verzameld wordt en waar iedereen zich op het einde van de excursie kan opfrissen, alvorens in de loop
van de nacht naar de luchthaven af te reizen (of naar een hotel voor diegene die nog langer in Praia wenst te
blijven).

DEKPLAN

HUTTEN
Vierpersoonshut met patrijspoort € 1229

Driepersoonshut met patrijspoort € 1412

Tweepersoonshut met patrijspoort € 1639

Tweepersoonshut met raam € 1776

Tweepersoonshut deluxe € 1867

Superiorhut € 2049

