Reis informatie
TITEL

IJsberenspecial

SCHIP

Ortelius

INSCHEPING

Longyearbyen

ONTSCHEPING

Longyearbyen

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.
AECO toeslagen en gouvernementele belastingen.
Uitgebreide informatie materialen voor uw vertrek.
Eigen Nederlandstalige reisbegeleider!

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 Ortelius is 10,5 knopen.
Begin de reis met het verkennen van het dorpje Longyearbyen en vaar daarna mee op expeditiecruise naar het
noordwesten van Spitsbergen. Aanschouw het indrukwekkende poollandschap, waaronder het bijzondere pakijs
en ga mee op zoek naar schitterende pooldieren: walvissen, rendieren, walrussen en de ‘Koning van de Arctis’,
de IJsbeer.
Dag 1: Een Arctisch dorp
Aangeland in Longyearbyen, het administratieve centrum op het grootste eiland van de Spitsbergen archipel.
Geniet voor het aan boord gaan van een wandeling door dit voormalige mijnstadje. Een bezoek aan het het
houten kerkje en het indrukwekkende poolmuseum zijn zeker de moeite waard.
Misschien onverwacht in het poolgebied, maar in de omgeving van Longyearbyen zijn meer dan 100
plantensoorten te vinden, waaronder veel planten met mooie bloemen. In de vroege avond zal het schip
vertrekken en de grote Isfjord invaren. In deze 75 kilometer lange fjord zien we mogelijk al onze eerste

walvissen.
Dag 2: Cruising Krossfjorden
We varen richting het noorden langs de westkust en komen naar verwachting in de ochtend aan Krossfjorden.
Hier gaan we als mogelijk aan boord van de Zodiacs voor een cruise in de buurt van het torenhoge blauwwitte
aangezicht van de Fourteenth of July gletsjer. Op de groene hellingen bij de gletsjer bloeien kleurrijke bloemen
terwijl zwermen Drieteenmeeuwen en Dikbekzeekoeten op de kliffen nestelen. Je hebt een goede kans om een
??Poolvos te zien rondscharrelen op zoek naar gevallen kuikens, of een Baardrob te zien peddelen door het fjord.
'S Middags vaart u naar Ny Ålesund, de meest noordelijke nederzetting op aarde. Eens een mijndorp met 's
werelds meest noordelijke spoorweg - je kunt nog steeds zijn sporen zien - is Ny Ålesund nu een
onderzoekscentrum. Dicht bij de gemeenschap is een broedplaats voor brandganzen, kleine rietganzen en
Noordse sterns. En als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Arctische verkenning, bezoek dan de
verankeringsmast gebruikt door poolreizigers Amundsen en Nobile in hun luchtschepen, Norge (1926) en Italia
(1928).
Dag 3 en 4: Route naar Raudfjorden
We varen we naar het noorden, naar Raudfjorden, gelegen in het noordwesten van Spitsbergen. Deze prachtige
fjord wordt gedomineerd door spectaculaire gletsjers en een geliefde plek voor Ringelrobben, Baardrobben en
vaak ook IJsberen. De kliffen in de fjord bieden ook plaats aan grote kolonies Dikbekzeekoeten en
Drieteenmeeuwen.
Mogelijk bezoeken we de Magdalenafjorden, één van de gletsjerachtige hoogtepunten van Spitsbergen.

Dag 5: Het arctische eiland Spitsbergen
Forlandsundet, tussen het hoofdeiland Spitsbergen en het smalle Prins Karls Forland, is een prachtige plaats met
fascinerende flora en fauna. Walrussen rusten hier soms en vele zeevogels zijn te vinden rond Fuglehuken. We
kunnen ook walruspopulaties zien rond Sarstangen en Poolepynten.

Dag 6: Helemaal het einde: Longyearbyen
Aan ieder avontuur, hoe mooi ook, komt uiteindelijk een einde. U monstert af in Longyearbyen, met als bagage
de diepe indrukken die deze bijzondere reis en de ruige natuur op u gemaakt hebben.

DEKPLAN

HUTTEN
Vierpersoonshut € 2256

Tweepersoonshut met patrijspoort € 3114

Tweepersoonshut met raam € 3385

Tweepersoonshut Deluxe € 3565

Superiorhut € 4062

