Reis informatie
TITEL

Noordpool, de top van de wereld!

SCHIP

50 years of victory

INSCHEPING

Murmansk (Rusland)

ONTSCHEPING

Murmansk (Rusland)

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
1 hotelovernachting in Murmansk voor aanvang van de bootreis, inclusief ontbijt
Transfer van het vliegveld naarhet hotel in Murmansk, 1 dag voor vertrek van de bootreis
Transfer van het hotel in Murmansk naar het schip op de dag van inscheping
De reis aan boord van het schip zoals aangegeven in de reisbeschrijving.
Alle zodiaccruises, excursies aan wal en groepsactiviteiten gedurende de reis.
Helikopterexcursies (geen specifieke helikopter tijd gegarandeerd).
Alle lezingen en presentaties aan boord gegeven door ervaren expeditieteam.
Expeditiejas met logo om te houden
Diverse havengelden, landing fees en belastingen tijdens de reis aan boord.
Uitgebreide informatie materialen voor uw vertrek.
Persoonlijke reisverzekering die het risico van evacuatie en repatriëring dekt tot $ 100.000 (voor
deelnemers onder de 85)

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.
Extra helicopterexcursies bovenop het programma.
Annuleringsverzekering.
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
Dit waanzinnige avontuur begint in Moermansk, Rusland. U gaat daar aan boord van de ijsbreker 50 Let Pobedy
voor een retourtje naar de geografische Noordpool. De spanning neemt toe wanneer het machtige schip zich een
weg baant door het poolijs op weg naar ons ultieme doel.
Naast het feit dat u een reis maakt aan boord van een hypermoderne ijsbreker en u gaat meemaken hoe het is om
op de top van de wereld te staan, heeft u ook nog eens de kans om de zelden bezochte Russische archipel Franz
Josef Land te bezoeken. Dit maakt deze reis tot een unieke belevenis voor de ware avonturier.
Dag 1: Moermansk, Rusland
Welkom in Moermansk op het Russische schiereiland Kola, het startpunt van ons avontuur. Na aankomst op de
luchthaven verzorgen we een transfer naar uw hotel, dat inbegrepen is bij de prijs van de reis.

Dag 2: Inscheping in Moermansk
We verzorgen een groepstransfer naar het schip waar u welkom wordt geheten aan boord van de 50 Let Pobedy.
U krijgt rustig de tijd om het schip te leren kennen, waarna we uiteindelijk in noordelijke richting uitvaren.
Dag 3-6: De reis noordwaarts
Nooit kan treffender worden gezegd dat de reis al de helft van het plezier is! Wanneer we noordwaarts gaan
door de Barentzzee is er altijd een kans om walvissen te zien en krijgt u de mogelijkheid om alles te leren over
de machtige capaciteiten van het schip. U krijgt bijvoorbeeld een rondleiding door de machinekamer.
Wanneer we ons een weg banen door de ijskap ziet u met eigen ogen hoe sterk het schip is; het ijs breekt met
machtig geweld voor de boeg in grote stuken uiteen. Het is onvergetelijk om op die momenten voor op het schip
te staan.
We maken natuurlijk optimaal gebruik van de 24 uur daglicht in deze tijd van het jaar. Zo bieden we u
bijvoorbeeld helikoptervluchten aan om u ook vanuit de lucht een blik te gunnen op ons schip en de manier
waarop hij voorwaarts beweegt door het poolijs. Ook het uitzicht op het weidse en indrukwekkende
poollandschap is waanzinnig!
Dag 7: Noordpool!
Welkom op de geografische Noordpool! Na zorgvuldige navigatie naar 90 graden noorderbreedte gooien we
feestelijk het anker uit en gaan we van boord. Nu kunt u hoogstpersoonlijk voelen hoe het is om bovenop de
aarde te staan en te weten dat letterlijk alles en iedereen zich onder je bevindt. Tijdens een speciale
internationale rondedans maken we letterlijk een wandeling om de aarde. We verzorgen op deze plek een
barbecue en je mag zelfs een rituele duik nemen in het ijskoude water!
Na ons memorabele avontuur zetten we weer koers zuidwaarts maar ons avontuur is natuurlijk nog niet voorbij.
De hoog-arctische archipel Franz Josef Land ligt nog in het verschiet!
Dag 8-10: Franz Josef Land
De Franz Josef archipel maakt sinds 2012 deel uit van het Russisch Arctisch Nationaal Park en is een waar
natuurparadijs. IJsberen en andere emblematische dieren als Walrussen en enkele zeldzame walvissoorten
kunnen altijd en overal verwacht worden. Puinhellingen en kliffen rondom het eiland zijn enorm en bieden
plaats aan enorme zeevogelkolonies van onder andere Zeekoeten, Kleine Alken en Ivoormeeuwen. We maken
dankbaar gebruik van de lange dagen om alle mogelijkheden tot verkenning van de eilanden maximaal te
benutten. Er staan onder andere zodiacexcursies en helikoptervluchten gepland.
De archipel kent enkele interessante geologische verschijnselen zoals de mysterieuze steencirkels op Champ
Island. Verzamelaars van extreme geografische plekken kunnen geïnteresseerd zijn in Cape Fligely op Rudolf
Island; dit is het meest noordelijke stuk land op het oostelijk halfrond.
Franz Josef Land biedt bezoekers de mogelijkheid om in de voetstappen van beroemde ontdekkingsreizigers te
treden op enkele zeer goed bewaarde historische plekken. De dagboeken van ontdekkers als Julius von Payer,
Benjamin Leigh Smith, Frederick George Jackson en Fridtjof Nansen komen tot leven bij Cape Norway, Cape
Flora, Eira Harbour, and Cape Tegetthoff. Monumenten, gedenkstenen, kruisen en nederzettingen zijn de stille
getuigen van de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld en die verder tot leven wordt gewekt door onze
historici aan boord.
Tikhaya Bukhta is tegenwoordig een station van het Russian Arctic National Park dat bestaat uit
onderzoeksgebouwen uit de Sovjettijd en dat tevens diende als basis voor poolexpedities. Op de nabij gelegen

basaltkliffen van Rubini Rock broeden duizenden zeevogels.
Dag 11-12: De reis zuidwaarts
Na onze geweldige tijd op Franz Josef Land varen we terug door de voedselrijke wateren van de Barentzzee.
Presentaties en lezingen van de staf zorgen ervoor dat u zich geen moment zult vervelen, maar u kunt natuurlijk
ook gebruik maken van de faciliteiten aan boord zoals de bibliotheek, de fitnesszaal, twee sauna’s, een
warmwaterzwembad, souvenirwinkel en massagesalon. Vanaf de buitendekken kan worden gespeurd naar
zeevogels en zeezoogdieren.
Dag 13: Ontscheping en vlucht
Na het ontbijt nemen we afscheid in Moermansk en verzorgen we, afhankelijk van uw vluchttijd, een transfer
naar óf de luchthaven óf het stadscentrum.

DEKPLAN

HUTTEN
Standaard tweepersoonshut € 23940

Mini Suite € 27830

Junior Suite € 31374

Grand Suite € 32152

Victory Suite € 34053

Artika Suite € 34831

