Reis informatie
TITEL

Ultiem South Georgia! (fotografie)

SCHIP

Geen

INSCHEPING

Santiago - Stanley

ONTSCHEPING

Stanley - Santiago

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Sauna aan boord, zwembad, jacuzzi en fitnesscentrum met personal trainer en massage mogelijkheden
(kosten van toepassing voor massage en spabehandelingen)
Reisvideo, foto's en USB om mee naar huis te nemen
Transfers naar het schip op de dag van inschepen en van het schip naar de luchthaven of hotel op de dag
van ontschepen
Gebruik uitgebreide uitrusting met laarzen, jas, regenbroek, verrekijker, wandelstok en rugzak
Wijn, bier en frisdrank tijdens lunch en diner.
Gebruik van rubber laarzen
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.
Foto workshop
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).
Verplichte chartervlucht
Vliegtickets (tenzij specifiek anders aangegeven).
Kosten visum en reisdocumenten (indien van toepassing).
Maaltijden aan wal.
Kajakken mogelijk tegen betaling
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.
Reis naar South Georgia en bezoek tijdens dit ongeëvenaarde avontuur op en rondom de mooiste plek op Aarde
onder andere de honderdduizenden Koningspinguïns en de vele andere tot de verbeelding sprekende soorten.
South Georgia biedt plaats aan de hoogste dichtheden dieren ter wereld, waaronder naast de eerder genoemde
Koningspinguïns onder andere robben, walvissen en albatrossen. We brengen maar liefst zeven dagen door op
South Georgia, de Serengeti van de Zuidelijke Oceaan. Dat is langer dan we ooit deden, maar u zult zich geen
minuut vervelen!
FOTOGRAFIE SYMPOSIUM: Op een fotosymposium reis je met een team van zeer ervaren fotografen om je

cameravaardigheden te verbeteren. Tot wel vijf professionele fotograafmentoren met een verscheidenheid aan
expertise bieden 1 op 1 ondersteuning en persoonlijke fotografische feedback. Je richt je op ideale
lichtomstandigheden terwijl je toegang hebt tot verhoogde kansen op het dek en in de speciale zodiacs exclusief
voor fotografen. Het programma is ontworpen voor alle niveaus en verschillende cameratypes, er zijn geen extra
kosten van toepassing en deelname aan het fotosymposium is optioneel. Het reguliere programma loopt gewoon
door tijdens de fotosymposiums omdat de professionele fotografen extra medewerkers zijn.
Dag 1: Santiago, vertrek
Onze reis begint deze ochtend in Santiago. We gaan hier aan boord van onze lijnvlucht naar Stanley op de
Falklandeilanden. Na een vlucht van ongeveer 90 minuten landen we en volgt de transfer naar de pier. In
Stanley wonen ongeveer 2000 mensen permanent en het stadje likt nog het meest op een Brits plattelandsdorp.
Het is een aandoenlijke plaats met heldergekleurde huisjes, bloemrijke tuinen, een curieuze kathedraal en enkele
lokale pubs. Voor we aan boord gaan is er nog voldoende tijd om het stadje te leren kennen.
Dag 2-3: Op Zee
We vertrekken richting South Georgia. Dit gedeelte van de Zuidelijke Oceaan is zeer rijk aan dierenleven en
tijdens de overtocht zal het schip dan ook voortdurend worden gevolgd door honderden zeevogels als
Wandering Albatross, Reuzenstormvogels en de kleinere Cape Petrels. Gedurende de dagen aan boord zullen
onze experts aan boord u voorzien van de nodige lezingen en presentaties over natuur, geologie, biologie en
geschiedenis van de plekken die we hopen te bezoeken zodat u optimaal bent voorbereid op de komende dagen.
Dag 4 – 7: King Haakon Bay, Salisbury Plain, Grytviken
Majestueuze met sneeuw bedekte bergen begroeten ons wanneer we in South Georgia aankomen. We hopen het
schip in de historische King Haakon Bay te kunnen navigeren. Hier meerden namelijk 100 jaar geleden
Shackleton en zijn mannen aan in een kleine reddingsboot na een even heldhaftige als ongelofelijke overtocht
vanaf Elephant Island. Deze dramatische plek vol geschiedenis wordt jaarlijks slechts door een handje vol
schepen bezocht. Een van de plekken die het meest tot de verbeelding spreken is Salisbury Plain. Deze zwarte
stranden met Tussockgrasduinen bieden plaats aan de enorme hoeveelheden Koningspinguïns en hun jongen en
dit is slechts één van meerdere kolonies op het eiland. Pelsrobben zijn hier ook duidelijk aanwezig en zijn zij
aan zij te zien met onder andere Zeeolifanten en rovende jagers en reuzenstormvogels. Tegelijkertijd zijn
albatrossen, die ons gedurende hele reis al hebben vergezeld en zullen blijven vergezellen, nooit ver weg. In
Stromness en Grytviken is de geschiedenis de belangrijkste attractie vanwege het feit dat deze twee locaties
tussen 1912 en 1930 de functie van walvisvaardersstations vervulden. Vandaag de dag resteren hier alleen nog
verroeste en vergane overblijfselen die nogal in schril contrast staan met de maagdelijk ongerepte omgeving.
Wanneer het weer ons gunstig gezind is hopen we de laatste kilometers, over het stukje land dat Fortuna Bay
scheidt van Stromness, te kunnen lopen om zo letterlijk in de voetsporen van Shackleton, Crean en Worsley te
treden. Wanneer we verder naar het zuidoosten reizen komen we in de brede Cumberland Bay uit. Aan het
begin van de baai ligt Grytviken, het grootste van de oude walvisstations op South Georgia. Een hoogtepunt is
een bezoek aan het graf van Shackleton en zijn trouwe rechterhand, Frank Wild.
Dag 8-10: St.Andrew’s Bay, Gold Harbour
De komende dagen brengen ons bij St.Andrews Bay en Gold Harbor, plaatsen vol dierenleven waaronder
Pelsrobben, Zeeolifanten en wederom enorme kolonies van de prachtige Koningspinguïns. We gaan zo veel en
zo vaak als u dat maar wilt wandelingen en tochten maken. Gold Harbor heet zo omdat de zonnestralen de
kliffen in de ochtend en de avond een goudgele kleur geven. Het is een prachtige locatie, waarbij het Drygalski
Fjord, gelegen op de oostpunt van het eiland, alom als een hoogtepunt wordt beschouwd.
Dag 11-13: Op zee
Onze laatste dagen worden doorgebracht met het bewerken en selecteren van foto’s onder leiding van onze

ervaren fotografen en fotobewerkers. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om vanaf de buitendekken te
blijven genieten van de vele zeevogels als Wandering- en Royal Albatrosses, Light-mantled Sooty Albatrosses,
White-chinned Petrels en andere zeesoorten.
Dag 14: Sea Lion Island
Wanneer we Sea Lion Island, nabij de Falkland Islands, naderen, stappen we weer in de zodiacs en gaan we aan
land om ons onder te dompelen in de enorme rijkdom aan dierenleven. Er bevinden zich hier drie soorten
pinguïns (Gentoo-, Magellanic- en Rockhopper) maar ook Zeeolifanten en Zeeleeuwen kunnen worden
aangetroffen. King Cormorants en Striated Caracaras zijn enkele van de andere vogelsoorten die we hier hopen
te zien.
Dag 15: Stanley, vlucht naar Santiago
Vroeg in de ochtend varen we de haven van Port Stanley in. Een transfer brengt ons naar de luchthaven waar we
aan boord gaan voor onze vlucht terug naar Santiago in midden Chili (vlucht zit inbegrepen bij de prijs).

HUTTEN
Driepersoonshut € 12936

Tweepersoonshut € 14701

Superiorhut € 15681

Superior PLUS € 16074

Shackleton Suite € 17740

One Ocean Suite € 19603

