Reis informatie
TITEL

Air cruise - klassiek Antarctica

SCHIP

Hebridean Sky

INSCHEPING

Punta Arenas

ONTSCHEPING

Punta Arenas

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Transfers naar het schip op de dag van inschepen en van het schip naar de luchthaven of hotel op de dag
van ontschepen
Wijn, bier en frisdrank tijdens lunch en diner.
Gebruik van rubber laarzen
Retourvlucht van Punta Arenas naar King Edward Island Antarctica
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
Alle reisprogramma’s zijn enkel bedoeld als indicatie. De programma’s kunnen variëren afhankelijk van de
lokale ijs- en weersomstandigheden, de beschikbaarheid van landingsplaatsen en gelegenheden om lokale fauna
te zien. Het definitieve reisprogramma zal vastgelegd worden door de Expeditieleider aan boord. Flexibiliteit is
cruciaal voor expeditiecruises.
Altijd al een keer naar Antarctica gewild, maar bent u snel zeeziek of ziet u op tegen twee keer twee dagen
Drake Passage? Hier is de oplossing! U vliegt twee keer het stuk over de mytische Drake Passage en heeft een
prachtige cruise op een van de meest spectaculaire plekken op aarde: Antarctica!
Dag 1: Punta Arenas, Chili
U komt in de ochtend aan in Punta Arenas en wordt welkom geheten door de staf, waarna de transfer naar het
hotel volgt. ’s Avonds is er een verplichte bijeenkomst waarop u alles te horen krijgt over de reis die voor u ligt
maar ook over de richtlijnen, de do’s en don’ts en andere zaken die van belang zijn bij een bezoek aan het
kwetsbare ecosysteem van Antarctica. Tijdens een daarop volgend traditioneel en lokaal welkomstdiner leert u
uw mede-avonturiers alvast een beetje kennen.

Dag 2: Vlucht naar Antarctica

Uw Antarctisch avontuur begint met een twee uur durende vlucht van Punta Arenas naar King George Island in
de South Shetland Islands. Wanneer u uitstapt vullen uw longen zich voor het eerst met de schone Antarctische
lucht. U krijgt de gelegenheid om de omgeving van de Chileense basis Frei Station en de Russische basis
Bellinghausen Station te verkennen alvorens we aan boord gaan van het expeditieschip met behulp van onze
zodiacs.
Dag 3-6: Ontdek Antarctica
We varen tussen de South Shetland Islands en de westkust van het Antarctisch schiereiland en passeren daarbij
met ijs gevulde fjorden, reusachtige ijsbergen en zien als varend vele zeevogels, pinguïns, zeehonden, robben en
walvissen. Elke dag gaan we van boord en maken landingen onder begeleiding van onze ervaren expeditiestaf
en poolgidsen. Aan boord van het schip kunt u interessante lezingen en presentaties volgen en natuurlijk vanaf
de buitendekken of vanuit de lounge genieten van het immer spectaculaire uitzicht terwijl u uw dagelijkse
belevenissen en avonturen deelt met uw medepassagiers.
Geen enkele reis is hetzelfde en flexibiliteit is een absoluut vereiste op een reis naar een bestemming als
Antarctica. Dagelijks schat het expeditieteam in samenspraak met de kapitein de omstandigheden in en zal, alle
factoren in ogenschouw nemend, steeds weer zorgen voor een optimale en zo gevarieerd mogelijke belevenis.
Zo hopen we u bijvoorbeeld plekken als Paulet Island, Hope Bay, Pot Lockroy, Petermann Island, Paradise Bay,
Deception Island, het Lemaire Channel en andere fantastische locaties te kunnen laten zien!
Dag 7: Terugvlucht naar Punta Arenas
We varen terug naar King George Island en zeggen Antarctica vaarwel alvorens we aan boord gaan van de
vlucht terug naar Punta Arenas. Na aankomst volgt de transfer naar het hotel (NB: de maaltijden in Punta
Arenas zitten niet bij de prijs inbegrepen)
Dag 8: Eind van de Air Cruise
Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven van Punta Arenas voor uw vervolgvlucht.

DEKPLAN

HUTTEN
Suite voor 3 personen € 12740

Suite voor 2 personen met raam € 14701

Promenade Suite € 15681

Deluxe suite € 16662

Veranda suite € 17642

Penthouse suite € 20583

Single Suite € 23525

Owners suite € 23525

