Reis informatie
TITEL

Antarctica Express

SCHIP

Hebridean Sky

INSCHEPING

Ushuaia

ONTSCHEPING

Punta Arenas

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Wijn, bier en frisdrank tijdens lunch en diner.
Gebruik van rubber laarzen
Vlucht van King Edward Island Antarctica naar Punta Arenas
Overnachting(en) Punta Arenas
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).
Preferred seating Antarctica vlucht mogelijk tegen betaling
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.
U vertrekt vanuit Ushuaia en vanaf die stad neemt deze reis u mee langs de legendarische Kaap Hoorn en over
het Beagle Kanaal. Vervolgens vaart u de mythische wateren in van het continent dat (terecht) zo zeer tot de
verbeelding spreekt: Antarctica.
Dag 1: Start van de Air Cruise
Uw reis begint ’s middags in Ushuaia en zet vervolgens over het Beaglekanaal koers richting Puerto Williams in
Chili. Deze stad claimt, net als Ushuaia in Argentinië, de zuidelijkste stad ter wereld te zijn. U heeft tijd om de
omgeving te verkennen alvorens we richting Kaap Hoorn varen.

Dag 2: Kaap Hoorn en Drake Passage
Na een nachtelijke oversteek van Nassau Bay worden we vandaag wakker met zicht op de legendarische

rotspunt Kaap Hoorn. Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn gaan we per zodiac proberen voet aan wal
te zetten op dit zeer weinig bezochte eiland. Eenmaal terug aan boord zetten we koers zuidwaarts richting
Antarctica over de beroemde zeestraat die de naam draagt van de beroemde zestiende-eeuwse
ontdekkingsreiziger Sir Francis Drake.
Dag 3: Drake Passage
Wanneer we over de Drake Passage varen op weg naar King George Island in de South Shetland Island zijn er
aan boord verschillende lezingen en presentaties. U kunt er echter ook voor kiezen om samen met onze experts
te speuren naar de vele zeevogels en walvissen die te zien zijn vanuit de lounge of vanaf de buitendekken. U
maakt daarbij kans op fantastische soorten als Reuzenalbatros, Reuzenstormvogel en wellicht zelfs Snow Petrel.
Dag 4: Drake Passage en Antarctica
Nadat we de Antarctische convergentie (de plek waar de “warme” Subantarctische wateren botsen met de koude
Antarctische) hebben overgestoken verandert de omgeving en het klimaat merkbaar. Houd uw camera bij de
hand, want de eerste ijsberg en de contouren van Antarctica kunnen nooit ver weg zijn! Spoedig zullen we de
South Shetland Islands naderen en varen we de met ijs bedekte baaien binnen, vergezeld van zeevogels,
pinguïns, robben, zeehonden en walvissen. We maken vandaag ook onze eerste landing bij een pinguïnkolonie
en omdat het erg lang licht is kunnen we vandaag optimaal profiteren van wat de omgeving ons te bieden heeft
en malen we er een lange dag van!
Dag 5: Antarctica en terugvlucht
Wanneer we aankomen op King George Island gaan we van boord bij Fildes Bay, alwaar we de omgeving gaan
verkennen. Zo zijn hier zowel een Russische- als een Chileense basis te vinden. Wanneer we hier uitgekeken
zijn is het alweer tijd om afscheid te nemen van Antarctica en vliegen we terug met een lijndienstvlucht naar
Punta Arenas, Chili. Daar aangekomen volgt de transfer naar uw hotel (NB: maaltijden in Punta Arenas zijn niet
inbegrepen in de prijs).
Dag 6: Einde van de Air Cruise
Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven voor uw vervolgvlucht.

DEKPLAN

HUTTEN
Suite voor 3 personen € 4897

Suite voor 2 personen met raam € 5877

Promenade Suite € 6270

Deluxe suite € 6466

Veranda suite € 7152

Penthouse suite € 7642

Single Suite € 8426

Owners suite € 7828

