Reis informatie
TITEL

Antarctica, Weddell Sea en Falklands

SCHIP

Geen

INSCHEPING

Punta Arenas - King George Island

ONTSCHEPING

Stanley - Punta Arenas

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.
Deze opwindende expeditie biedt alles wat u zich maar kunt wensen voor een echt uitgebreide, welhaast
complete Antarctische belevenis. Zo bezoekt u bijvoorbeeld de South Shetland Islands, het westelijke- en
noordelijke deel van het Antarctisch Schiereiland, de adembenemende Weddell Sea en het historische Elephant
Island, een locatie die uiteraard onlosmakelijk verbonden is met het heroïsche avontuur van Sir Ernest
Shackleton en zijn mannen. Hieraan wordt ook nog eens een bezoek aan de enkele locaties op de Falkland
Islands toegevoegd, waaronder een broedplaats van albatrossen en een kolonie Koningspinguïns. Gedurende de
reis zal ons schip dienst doen als een soort drijvende observatiehut die ons dagelijks op een andere prachtlocatie
afzet. U wordt verwend met een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van activiteiten en lezingen!
Dag 1: Punta Arenas, Chili

Onze reis begint in Punta Arenas in zuidelijk Chili, alwaar we aan boord gaan voor een twee uur durende vlucht
over de Drake Passage naar Antarctica. Wanneer we aankomen op King George Island gaan we met behulp van
zodiacs aan boord van ons expeditieschip.
Dag 2-4: Antarctisch Schiereiland en Deception Island
Gedurende de nacht hebben we de Bransfield Strait door gevaren en wanneer we ontwaken zien we de
torenhoge bergen van het Antarctisch continent voor ons. De komende drie dagen hebben we een zeer
gevarieerd reisplan, dat ons op verschillende locaties langs de Gerlache-kustlijn van Antarctica brengt. Als de
ijscondities het toestaan varen we door het smalle en prachtige Lemaire Channel en proberen we te landen op
locaties als Paradise Harbour, Orne Harbour of Andvord Bay en maken we een cruise door het Errera Channel
om de pinguïnkolonies van Cuverville Island met een bezoek te vereren. Vervolgens varen we richting Antarctic
Sound, de poort naar de ijzige Weddell Sea. Onderweg hopen we nog een tussenstop te kunnen maken op het
zeer tot de verbeelding sprekende Deception Island.
Dag 8: Elephant Island
Op Point Lookout, op het zuidpunt van Elephant Island, bevindt zich een imposante kolonie Chinstrap
Penguïns. Ook broeden hier Macaroni Penguïns, een soort die we nog niet eerder zijn tegen gekomen. Als het
weer mee zit bezoeken we het befaamde Point Wild aan de noordkust van Elephant Island. Hier heeft sir Ernest
Shackleton een tijd lang onder een omgekeerde boot verbleven waarna hij met vier kameraden begon aan een
onwaarschijnlijke reddingsmissie naar South Georgia. Dit zal altijd een van de meest tot de verbeelding
sprekende verhalen blijven in de geschiedenis van de poolexpedities. Landingen op deze locatie zijn echter
riskant vanwege de verraderlijke stroming rondom de stranden.
Dag 11: Falkland Islands
Ergens in de loop van de nacht komen we aan op de Falkland Islands en zullen we de volgende morgen West
Point en het nabij gelegen Carcass Island bezoeken. Deze plekken zijn bekend vanwege de kolonies
Rockhopper Penguïns en de nestelende Wenkbrauwalbatrossen. Een laatste hoogtepunt van de reis is Saunders
Island, waar we met een beetje geluk vier pinguïnsoorten aantreffen waaronder de machtige Koningspinguïn.
Wanneer we onderweg gaan naar de haven van Stanley zullen we genieten van een laatste diner aan boord,
waarbij ook de kapitein zal aanschuiven.
Dag 12: Stanley, Falkland Islands en Punta Arenas, Chili
In de ochtend varen we de haven van Stanley binnen. We hebben nog even de gelegenheid het stadje te
verkennen alvorens we onze terugvlucht nemen naar Punta Arenas in het zuiden van Chili.

HUTTEN
Driepersoonshut € 12348

Tweepersoonshut - gedeelde badkamer € 14603

Tweepersoonshut € 16368

Superior tweepersoonshut € 17250

Shackleton Suite € 19113

One Ocean Suite € 20779

