Reis informatie
TITEL

Avontuurlijk Antarctica!

SCHIP

Geen

INSCHEPING

Ushuaia

ONTSCHEPING

Ushuaia

Inclusief
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Huisfotograaf die beschikbaar is voor alle deelnemers
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.
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.
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.
Gedurende 11 dagen bezoeken we de klassieke landingslocaties op de het Antarctisch Schiereiland en langs de
kustlijn van de Gerlache Srait, waaronder Paradise Harbour, Neko Harbour, Cuverville Island en het Errera
Channel, maar ook pareltjes als Melchior Islands, Fournier Bay of het noordelijke Cierva Vove en Mikkelson
Harbour. Als de ijscondities het toestaan gaan we ook proberen door het schitterende Lemaire Channel te
bevaren, de toegangspoort tot de zuidelijke juweeltjes als Petermann- en Pleneau Island. We gaan zo veel en zo
vaak mogelijk van het schip om landingen te maken met behulp van de zodiacs en onder begeleiding van onze
ervaren expeditiestaf. We verdelen ons daarbij zo veel mogelijk naar interesse en zullen dus Antarctica gaan
verkennen door onder andere een natuur-, geschiedenis- landschaps- en fotografiebril en maken wandelingen,
kajaktochten en zodiaccruises. Voor de avontuurlijk ingestelde poolreiziger is zelfs het maken van een

Antarctische duik of een langere wandeling een optie. Als afsluiting van deze waanzinnige trip bezoeken we de
South Shetland Islands. Wanneer we terugvaren hebben we nog een laatste indrukwekkende ervaring voor u in
petto: het rondvaren van de legendarische rots van Kaap Hoorn; een waar maritiem monument en historisch
ijkpunt!
Dag 1: Ushuaia, Argentinië
Na aankomst in Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, volgt in de middag de inscheping. In de vroege avond
varen we via het Beaglekanaal naar de Drake Passage en Antarctica ons avontuur tegemoet!

Dag 4-7: Antarctica
Haalt u diep adem want…u bent aangekomen! Welkom in Antarctica! Wanneer u deze ochtend ontwaakt is de
horizon gevuld met door sneeuw bedekte bergen. In de waterwegen van het Antarctisch schiereiland bevinden
zich diepe baaien, ongerepte inhammen en talloze kleine eilanden, terwijl de Gerlache-kustlijn wordt
gekenmerkt door besneeuwde bergen vol uitgestrekte gletsjers. De rotsige kusten worden bevolkt door grote
aantallen luidruchtige Gentoo-, Adelie- en Chinstrap Penguins en de wateren kennen zijn enorm rijk aan
zeeleven. Zo komen we regelmatig robben tegen, waaronder het krachtige Zeeluipaard. Regelmatig zien we
nieuwsgierige Bultruggen en de kleinere Dwergvinvissen die zich voeden met het rijkelijk aanwezige krill. Ook
Orka’s zijn hier niet ongewoon.
Ons activiteitenprogramma draait inmiddels op volle toeren. U kunt elke dag kiezen uit een breed aanbod aan
activiteiten waaronder begeleide wandelingen aan wal, zodiaccruises op zoek naar walvissen en zeehonden en
bezoeken aan pinguïnkolonies. De historische hutten en wetenschappelijke stations bieden een zeer interessant
inkijkje in het verleden en het heden van het dagelijks leven op het continent. Wanneer u kiest om te
zeekajakken kunt u soms al peddelend tot enkele kilmeters van het schip geraken. Voor mensen met interesse in
fotografie is er tijdens de gehele reis een fotograaf aan boord die u helpt met het maken van de mooiste
composities met de juiste camera-instellingen. Ergens in de periode plannen we een mogelijkheid in om op het
continent te kamperen. Wij hebben alle benodigdheden en uitrusting en een zeer ervaren team aan begeleiders
aan boord om u deze onvergetelijke ervaring te kunnen bieden. Alles wat u nodig heeft is een avontuurlijke
instelling!
Dag 8: South Shetland Islands en Deception Island
Na dagen vol ontdekkingstochten langs het Antarctisch Schiereiland varen we vandaag noordwaarts in de
richting van de South Shetlands Islands. Wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn varen we de
ondergelopen vulkaankrater van het zeer tot de verbeelding sprekende Deception Island binnen. De
geschiedenis is hier tastbaar en voelbaar wanneer we bij Whaler’s Bay op de lavastranden tussen de
overblijfselen van een oude walvisvaardersnederzetting wandelen, met z’n vervallen houten verblijven en de
roestige ovens en opslagtanks.
Dag 9-10: Drake Passage en Kaap Hoorn
Wanneer we het magische Antarctica achter ons hebben gelaten en we noordwaarts varen passeren we wederom
de Drake Passage en de Antarctische convergentiezone, waarna we, indien mogelijk, Kaap Hoorn rondgaan. We
kunnen gezamenlijk terugkijken op prachtige ervaringen en er zullen ongetwijfeld vele verhalen, herinneringen
en foto’s worden uitgewisseld. Wanneer we het Beaglekanaal weer binnen varen genieten we van een
afscheidsdiner waarbij ook de kapitein zal aanschuiven.
Dag 11: Ushuaia
Vroeg in de ochtend zullen we weer in Ushuaia aanmeren. Het is tijd om afscheid te nemen van uw
medepassagiers en het expeditieteam. U krijgt een transfer naar uw hotel of naar het vliegveld wanneer u

meteen doorvliegt naar Buenos Aires.

HUTTEN
Driepersoonshut € 8917

Tweepersoonshut - gedeelde badkamer € 11074

Tweepersoonshut € 12054

Superior tweepersoonshut € 13132

Shackleton Suite € 14309

One Ocean Suite € 16270

