Reis informatie
TITEL

Oost Groenland: Noorderlicht bij Scoresby Sund

SCHIP

Ortelius

INSCHEPING

Akureyri

ONTSCHEPING

Akureyri

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Gebruik van rubber laarzen en sneeuwschoenen.
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.

Exclusief
Arrangementen vóór en ná de expeditiecruise.
Aankomst- en vertrekbelastingen (indien van toepassing).
Transfers en bagageafhandeling tussen het schip in Akureyri en Radhus Reykjavikur / city hall in
Vonarstraeti en v.v. met een bus (6 uur).
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
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 Ortelius is 10,5 knopen.
Deze Oost Groenland – Scoresby Sund zeilreis speelt zich af in het grootste fjord-systeem van de wereld. Het
extreme landschap speelt een hoofdrol: steile rotswanden, roodgekleurde, zandstenen formaties, reusachtige
blauwe ijsbergen en de glooiende toendra. We bezoeken historische Inuit locaties maar ook de Inuit
nederzetting Ittoqqortoormiit. Vergeet daarnaast het bijzondere dierenleven niet: Muskusossen en diverse
walvissoorten. Onderweg hopen we op het zien van het Noorderlicht.
Dag 1: Weg van IJsland
In de ochtend is er, mits vooraf geboekt, een transfer mogelijk per gecharterde bus (T) (Vanaf Radhus
Reykjavikur/ city hall in de Vonarstraeti in Reykjavik) naar Akureyri.
De rit duurt ongeveer 6 uur en U arriveert in de middag. Deze transfer bus is niet inbegrepen en moet vooraf
geboekt en betaald worden.
Vroeg in de avond vertrekt het schip uit de haven van Akureyri naar de Denmark Strait, richting Groenland.

LET OP: Deze transfer (T) moet vooraf geboekt en betaald worden.
Dag 2: Noordwaarts
Noordwaarts varend kunnen we onderweg veel zeevogels observeren; stormvogels, Drieteenmeeuwen, Jan-vangenten en groepen zeekoeten. Mogelijk zien we onderweg al de eerste walvissen. We steken vandaag ook de
Noordpoolcirkel over, een bijzonder moment.
In de avond kunnen we mogelijk al de eerste ijsbergen zien verschijnen, terwijl we de oostkust van Groenland
bij Kap Brewster naderen.
Dag 3: Sporen van verdwenen culturen
Vandaag bereiken we Scoresby Sund, het grootste fjord systeem van de wereld. In de ochtend varen we langs de
gerafelde en vergletsjerde Volquart Boons Kyst. Hier maken we een tocht per zodiac langs de gletsjers en de
Basalten kolommen van de Vikingebucht.
In de middag gaan we aan land gaan bij Danmarks Ø, waar we de restanten van een Inuit nederzetting vinden,
die zo’n 200 jaar geleden verlaten werd. De cirkelvormige ‘tentringen’ van stenen geven aan waar de
zomerhuizen zich bevonden. De restanten van de winterhuizen vinden we in de buurt. De restanten zijn goed
bewaard gebleven waardoor de ingangen en ook de ‘beerbestendige’ opslagplaatsen nog goed herkenbaar zijn.
Er zijn hier ook een aantal graven.
'S Avonds varen we door de met prachtige ijsbergen bezaaide fjorden westwaarts, dieper de Scoresby Sund in.
Dag 4: De kleuren van de rode kaap
We vervolgen onze route door de met ijsbergen bezaaide fjorden.
Ons doel is een Zodiaccruise tussen de spectaculair gevormde blauwe ijsbergen rond het eiland Røde Ø, waar
we ongelooflijk mooie rode zandsteenformaties kunnen zien met donkergekleurde Basalt intrusies, die
contrasteren met de in de fjord drijvende blauwe ijsbergen.
Wanneer de ijscondities het toelaten proberen we Røde Fjord binnen te varen, beroemd vanwege zijn
schoonheid. We willen hier een landing maken over de in herfstkleuren getooide toendra, met vaak
Muskusossen en gegarandeerd fantastische uitzichten.
Dag 5: IJsbergen en Sneeuwhazen
En route naar Sydkap in Scoresby Land ontmoeten we gigantische ijsbergen, sommige meer dan 100 m hoog en
meer dan een kilometer lang. De meeste van deze bergen zijn aan de grond gelopen omdat de fjord hier slechts
zo’n 400 meter diep is.
We gaan aan land bij Sydkap, waar veel Sneeuwhazen voorkomen en van waar er mooie uitzichten zijn over de
zeestraat Hall Bredning.
Dag 6: Een bijzonder dorp
Vandaag maken we een toendrawandeling op Liverpoolland, in de hurry Inlet. In de middag bezoeken we
Ittoqqortoormiit, de grootste nederzetting van Scoresby Sund, met ongeveer 500 inwoners. Er is een postkantoor
annex winkeltje van waaruit ansichtkaarten gestuurd kunnen worden en we kunnen een rondwandeling maken
door het dorp en de sledehonden en drogende huiden van zeehonden, Muskusossen en IJsberen bekijken.
In de namiddag varen we richting het zuiden, langs het pittoreske landschappen van de Blosseville Coast.
Dag 7: Onder het Noorderlicht

Op zee richting IJsland. Tijdens het zeilen zijn er ’s nachts goede kansen op het zien van het Aurora Borealis,
het Poollicht.
Dag 8: Helemaal het einde: Akureyri
Aan ieder avontuur, hoe mooi ook, komt uiteindelijk een einde. U monstert af in Akureyri, met als bagage de
diepe indrukken die deze bijzondere reis en de ruige natuur gemaakt hebben.
Op verzoek is er een tranfer per bus (T) (een zes uur durende busrit die vooraf geboekt moet worden) naar
Reykjavik centrum.

DEKPLAN

HUTTEN
Vierpersoonshut € 3142

Tweepersoonshut met patrijspoort € 4371

Tweepersoonshut met raam € 4736

Tweepersoonshut Deluxe € 5009

Superiorhut € 5692

