de zuidelijke poolcirkel
Beleef de laatste onaangetaste gebieden ter wereld aan boord van ms Fram of
ms Midnatsol op hun reizen rond de zuidelijke poolcirkel, de denkbeeldige lijn
op 23.5° van de zuidpool. In het gebied tussen poolcirkel en pool is het - tijdens
onze wintermaanden - zomer. Treedt in de voetsporen van de grote historische
ontdekkingsreizigers en ervaar het landschap zoals zij dat zagen, onaangetast,
uitgestrekt en overweldigend. De enorme natuurpracht op- en rondom Antarctica is
adembenemend en biedt een thuis voor miljoenen pinguïns, duizenden robben en
een groot aantal walvissen. Net als de grote poolexpedities, begint uw Hurtigruten
expeditiereis in het prachtige Zuid Amerika. Wij garanderen een onvergetelijke reis.

66°33′Z
Antarctica,
Chileense fjorden,
Falklands, Patagonië
& Zuid Georgia

FILM

ANTARCTICA

Avonturen aan het einde van de wereld [p48]
De grote ontdekkingsreis [p50]
Unieke fjorden, gletsjers & ijsbergen [p52]
In het land van de pinguïns [p54]
Antarctische expeditie [p56]
Vuurland & Pinguïns [p58]
Feestdagen op Antarctica [p60]
Kerstexpeditie naar het eeuwige ijs [p62]
Zuidpool expeditie eeuwig ijs [p64]
Avontuur & verwondering [p66]
Expeditie Zuidpoolcirkel [p68]
Overweldigend Antarctica [p70]
De grote ontdekkingsreis [p50]
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IN DE VOETSPOREN VAN DE GROTE ONTDEKKINGSREIZIGERS

Antarctica - het witte Continent

Yankee Harbour
Half Moon Island

Deception Island,
Whalers Bay

mogelijke aanlegplaatsen
OKTOBER 2016 TOT MAART 2017

Brown Bluff

Cuverville Island

Deception, Zuidelijke Shetlands
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Half Moon Island is een bijzonder fotogeniek
eiland, gezegend met één van de meest spectaculaire zuidpoollandschappen die men zich
kan voorstellen. Het is een glinsterende diamant tussen deze juweeltjes van eilanden. De
gespleten en gescheurde kliffen zijn de leefomgeving voor een grote kolonie stormbandpinguïns, evenals van zuidpoolsternen, kelpmeeuwen, zuidpoolkippen, Wilsons stormvogeltjes
en diverse zeehondensoorten die regelmatig
een bezoek brengen aan het eilanden.
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Één van de hoogtepunten van de Zuidelijke Shetlandeilanden is Deception, een karakteristieke
ringvormige caldera, waarvan een deel is ingestort en een bevaarbare opening heeft gecreëerd
naar de ondergelopen binnenkant. In de natuurlijke haven binnenin vinden we Whalers Bay, de
locatie van een verlaten walvishaven met de naam
Hektor, evenals een onbeheerde Britse basis.

Half Moon Island, Zuidelijke Shetlands
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De eindeloze witte wildernis Antarctica laat de natuur in haar mooiste en meest betoverende verschijning zien.
U treedt in de voetsporen van de grote ontdekkingsreizigers die de weg wezen door deze zuidelijke oceanen,
uitkijkend over landschappen die nog net zo imponerend zijn als in de dagen dat zij er voor het eerst voet zette.
Weer, wind en ijs zijn bepalend voor het programma en het precieze schema. Veiligheid staat voorop
en de kapitein zal tijdens de reis het definitieve programma bepalen. Daarom is elke reis uniek
en zijn alle routes in deze brochure slechts een indicatie. Hier vindt u een selectie van mogelijke aanlegplaatsen,
afhankelijk van het schema van uw geplande reis.

Yankee Harbour, Zuidelijke Shetlands

ZUI D P O O L
Amundsen 14/12/1911
Framheim

A N T A R C T I C A

Vroege zeehondenjagers in het gebied gebruikten Yankee Harbour op Greenwich Island regelmatig als uitvalsbasis; de opmerkelijke locatie
bood een veilige haven. Overblijfselen uit die tijd
zijn nog steeds zichtbaar aan de kust, maar het
meest in het oog springt hier de grote kolonie
ezelspinguïns, waarvan het aantal wordt geschat
op zo’n 4.000 broedende paren.

Cuverville
Op het eiland Cuverville in het mooie Errerakanaal leeft de grootste kolonie ezelspinguïns op
het Antarctisch Schiereiland. De passage van het
smalle Errerakanaal naar Cuverville is spectacuNORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

lair, omdat ijsbergen er vast komen te zitten in
het ondiepe water. Vanaf het observatiedek toezien hoe onze bemanning het schip zorgvuldig
tussen de ijsbergen door manoeuvreert, is net
zo spannend als omgeven zijn door de menigte
broedende pinguïns op het land.

Neko Harbour
Neko Harbour, de leefomgeving van een kolonie ezelspinguïns, ligt ingebed in Andvord Bay
en wordt omgeven door de bergen en de hoge
gletsjers van het schiereiland. Neko, vernoemd
naar een walvisschip uit de vroege twintigste
eeuw, is één van de zeldzame plekken waar u
voet kunt zetten op het Antarctische vasteland.

Paradise Bay
Deze haven is niet alleen in naam een paradijs,
maar ook in de pracht van de natuur. Paradise
Harbour wordt afgeschermd van de wind van
de nabijgelegen Gerlachestraat en biedt een
andere zeldzame mogelijkheid om voet te zetten op het vasteland. Ook vindt u hier enkele
van de mooiste uitzichten die het schiereiland
te bieden heeft, evenals de Argentijnse basis
Almirante Brown, de Chileense basis González
Videla en kolonies van naburige pinguïns.

Lemairekanaal
Dit 11 km lange en 1,6 km brede kanaal is één
van de mooiste passages van Antarctica. Het is
subliem maar overdonderend, kwetsbaar maar
intimiderend, aanlokkelijk maar ongastvrij.

Petermann eiland
De locatie in de pittoreske Penola Strait maakt
het eiland Petermann een uitstekende plaats
voor het spotten van ijsbergen en walvissen.

Ook biedt het een spectaculair uitzicht over het
kanaal op het Antarctisch Schiereiland.

Port Lockroy
De Britse basis op Goudier Island werd gebouwd
in 1941 en achtergelaten in 1962. Het stond
leeg tot 1996, toen het in ere werd hersteld
als museum door het Antarctic Heritage Trust.
Het is sindsdien één van de populairste plekken
geworden en biedt een uniek kijkje in het leven
op een Antarctische basis in de jaren vijftig.

Wilhelminabaai
De bergen en de hoge gletsjers rond de baai
zorgen voor een imponerend landschap met ijssculpturen. De baai wordt door walvissen en
zeehonden als voedselbron gebruikt en was
daarom in het verleden een jaagplek.

Antarctische Zeestraat
De enorme ijsplateaus op het Antarctische continent brengen kilometerslange tafelvormige ijsbergen voort. De sterke stroming in de Weddellzee
werkt samen om deze enorme afgeplatte bergen
noordwaarts te transporteren naar de Antarctische Zeestraat, op het noordoostelijke punt.

BROWN BLUFF
Brown Bluff ligt aan de kust van de Antarctische Zeestraat op het uiterste puntje van het
Antarctisch Schiereiland. Zoals de naam al doet
vermoeden wordt het landschap gedomineerd
door een enorme klif van 745 meter hoog. Deze
torenhoge roestbruine klif is van origine vulkanisch en het strand is bezaaid met ‘bommen’
lava. Hier kunt u broedende ezelspinguïns,
kelpmeeuwen en Kaapse stormvogels zien. Ook
Weddellzeehonden zijn regelmatige bezoekers.
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017
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Westpoint Island

Punta Arenas
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FALKLANDEILANDEN

Port Stanley
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Puerto Williams
Kaap Hoorn

DRA KE-P ASSA

18 DAGEN - XXXX ZEEMIJLEN

Avonturen

GE

L

aan het einde van de wereld
18 daagse expeditiereis

ANTARCTICA, FALKLANDEILANDEN, PATAGONIË EN DE CHILEENSE FJORDEN

Reisperiode: 25/10–11/11/2016

Deel de fascinatie van de grote ontdekkingsreizigers voor de Zuid-Amerikaanse kust
en het continent Antarctica. Bezoek het schiereiland Valdés met haar spectaculaire
natuur, de Falklandeilanden en de meest afgelegen regio van onze aarde, Antarctica.
De grandioze finale wordt gevormd door Kaap Hoorn en de Chileense fjorden.

Expeditieschip: ms Midnatsol
Boekingscode: CENMSANT1610
1e-5e dag - Patagonië, Argentinië
6 -9 dag - Falklandeilanden
e

e

10 dag - Op zee
e

11 -14 dag - Antarctica
e

e

15 -18 dag - Kaap Hoorn &
Chileense Fjorden
e

15e-16e DAG: DRAKE PASSAGE & KAAP HOORN

Iedere zeemijl brengt u dichter bij Antarctica.
Voor de avonturiers onder u wacht een kajaktour door het eeuwige ijs.

Terwijl ms Midnatsol de Drake passage doorkruist, geniet u aan boord van de lezingen van
onze expeditieleider die u informeert over wat
komen gaat. De Drake passage kent een rijke
fauna met vele soorten walvissen, dolfijnen,
maar ook vogels zoals albatrossen en pinguïns. Kaap Hoorn wordt beschouwd als het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika. De Kaap ligt in
Chili, op een eilandje voor de kust van Vuurland
en de enige bewoning is een kleine bemande
post bestaande uit een vuurtoren, een kapel,
een woonhuis en een schuur. Hier zullen we
bij gunstig weer met onze poolcirkelboot aanmeren. Aansluitend passeren we het Chileense
Puerto Williams aan het Beagle Kanaal, dat een
strijd voert met het Argentijnse Ushuaia om de
titel ‘Zuidelijkste stad ter wereld’.

11e-14e DAG: ANTARCTICA
Antarctica is het laatste onaangeroerde continent op aarde. Het is het koudste, droogste,
hoogste en schoonste werelddeel en ondanks
sneeuw en ijs wemelt het ook van het leven. Er
wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden walvissen is het continent een rijke bron aan voedsel.
Antarctica is een witte wildernis en laat de natuur
zien in haar mooiste en meest betoverende verschijning. De eerste stop is het grootste eiland
van Zuid Shetland, King George eiland. Hier is
in de zomer 2% van het oppervlak ijsvrij en hier
bevinden zich de meeste onderzoeksstations.
Daarna bezoeken we Half Moon eiland, met niet
alleen de grootste kolonie kinband pinguïns ter
wereld - herkenbaar aan de zwarte kinstreep,
maar ook vele robbensoorten en een grote verscheidenheid aan vogels. In Yankee Harbour
wacht u een ezelspinguïnkolonie met ongeveer
4.000 broedparen. Deze pinguïns danken hun
naam aan hun geluid: ze balken als een ezel. Via
het schilderachtige Neko Harbour varen we door
het Neumayer en Lemaire kanaal: een sprookjesachtig ijslandschap. De volgende spectaculaire passage gaat door het Errera kanaal, met
zijn ontelbare ijsbergen, naar Cuverville. Hier
bevindt zich de grootste ezelspinguïnkolonie
ter wereld.

17 DAG: CHILEENSE FJORDEN
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Titel - 18 daagse reis
CENMSANT1610

Hutcategorie
Binnenhut

I
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e

Al varende door de 600 kilometer lange zeestraat
Magellaan - genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan - geniet
u van het spectaculaire landschap met zijn vulkanen, meren, fjorden en gletsjers. U treedt hier
in de voetsporen die Charles Darwin - van de
evolutietheorie - hier 180 jaar geleden zette.

Buitenhut
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18 DAG: PUNTA ARENAS
e

Op het uiterste puntje van Chili eindigt uw unieke
expeditie. Na het ontbijt vertrekt u naar Punta
Arenas en vliegt naar de Chileense hoofdstad
Santiago de Chili, met een veelvoud aan onvergetelijke indrukken in uw bagage!
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e

vanaf € 4.474

NORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

1 -5 DAG: PATAGONIË, ARGENTINIË

6 -9 DAG: FALKLANDEILANDEN

Uw reis begint in Montevideo, de hoofdstad van
Uruguay, waar uw avontuur met een enerverende Tango Show kan aanvangen. Op de tweede
dag volgt een uitgebreide stadsrondrit waarna
u inscheept op ms Midnatsol en koers zet naar
Puerto Madryn in het Argentijnse deel van
Patagonië. Het schiereiland Valdés is in zijn
geheel tot beschermd natuurgebied verklaard
en staat sinds 1999 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het gebied is vooral beroemd om de
zeer rijke en gevarieerde natuurlijke habitat en
is de thuisbasis van de zuidkaper, een zeldzame
walvis, en een voortplantingsgebied voor zeeleeuwen, zeeolifanten, pinguïns en orka's. In
de lente werpen de walvissen hun jongen in de
wateren rond het schiereiland. De dierenwereld
op het schiereiland bestaat uit onder andere
guanaco's, gordeldieren, mara's en nandoes.

Ook deze zeedagen vertellen expeditieleiders
over de volgende bestemming. Op de Falk
landeilanden vindt u meer dan 70 verschillende
diersoorten van pinguïns tot pelsrobben. De
Falklandeilanden, in het Spaans consequent als
de (Islas) Malvinas aangeduid, zijn een schaarsbevolkte Britse eilandengroep bestaande uit
twee grote eilanden (West-en Oost-Falkland)
en honderden kleine eilanden. De eilanden herbergen een enorme rijkdom aan vogels zoals de
rotspinguïn, ezelspinguïn, magelhaenpinguïn,
macaronipinguïn, wenkbrauwalbatros, dwarsgestreepte cara-cara, cobbs winterkoning en de
falklandbooteend. Kroon op de Falklandtour is
de hoofdstad Port Stanley, die u met bonte Victoriaanse huizen begroet. De Argentijnse weigering om de Britse bezetting te accepteren leidde
in 1982 tot de Falklandoorlog.
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e

e

e

MX

Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

4.474

5.633

Catalogusprijs

6.250

7.753

Vroegboekprijs

4.680

5.890

Catalogusprijs

6.525

8.097

Vroegboekprijs

4.886

6.148

Catalogusprijs

6.800

8.440

Vroegboekprijs

5.037

6.337

Catalogusprijs

7.002

8.693

Vroegboekprijs

5.188

8.945

Catalogusprijs

7.203

12.172

Vroegboekprijs

5.340

9.210

Catalogusprijs

7.405

12.524

Vroegboekprijs

5.589

9.646

Catalogusprijs

7.738

13.106

Vroegboekprijs

5.839

10.083

Catalogusprijs

8.071

13.689

Vroegboekprijs

6.497

11.236

Catalogusprijs

8.949

15.226

Vroegboekprijs

7.419

12.849

Catalogusprijs

10.179

17.379

Vroegboekprijs

9.187

15.942

Catalogusprijs

12.536

21.504

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Montevideo incl. ontbijt. • Transfer
in Montevideo inclusief excursie. • Transfer in Ushuaia.
• Vlucht Ushuaia–Buenos Aires incl. belastingen.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Montevideo of naar/van
Buenos Aires. Norske maakt graag een offerte-op-maat: 0235289856. Overige optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley: de hoogtepunten

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: natuurkundige wandeling

€ 82

Port Stanley: Panorama-rondvlucht

€ 322

Port Stanley: de vogel- en plantenwereld

€ 156

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Antarctisch kamperen op de
Falklands zoals Amundsen vanaf nok 950. • Wandeltochten op
Antarctica en de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenmsant1610
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017

MS FRAM

20 DAGEN - 4.250 ZEEMIJLEN
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de grote ontdekkingsreis
Antarctica, Falklands & Zuid-Georgia

20 daagse expeditiereis
Reisperiode: 28/10–16/11/2016
		23/2–15/3/2017

IN DE VOETSPOREN VAN DE ONTDEKKINGSREIZIGERS

Expeditieschip: ms Fram

Onderweg naar het Antarctische schiereiland zijn de Falklandeilanden en ZuidGeorgië, met hun ongerepte natuur en spannende historie, een bezoek meer
dan waard! Het witte continent met haar imposante ijslandschappen is nog even
fascinerend als in de tijd van de grote ontdekkingsreizigers.

Boekingscode: CENANT1601
		CENANT1606
1e-2e dag - Montevideo
3e-8e dag - Zeedag & Falklandeilanden
9e-12e dag - Zeedag & Zuid-Georgië
13e-17e dag - Zeedag & Antarctica
18e-19e dag - Drake passage
20e dag: Ushuaia/Buenos Aires
De reis die begint op 23/2 volgt de
omgekeerde route via Antarctica naar ZuidGeorgië en de Falklandeilanden.

vanaf € 5.699

CHILI

ARGENTINIË

URUGUAY

Buenos Aires

Montevideo

1e-2e DAG: MONTEVIDEO

6e-8e DAG: FALKLANDEILANDEN

De hoofdstad van Uruguay staat ten onrechte in
de schaduw van haar Argentijnse zuster Buenos
Aires. De spannende mix van art deco architectuur, Spaanse en Italiaanse koloniale stijl verrast de bezoeker altijd weer met nieuwe pers
pectieven. Montevideo ligt net iets zuidelijker
dan Buenos Aires en is daarmee de zuidelijkst
gelegen hoofdstad op het Amerikaanse continent. Na een nacht in een eerste klas hotel
scheept u in op het comfortabele Hurtigruten
expeditieschip ms Fram en uw unieke reis kan
beginnen.

De Falklandeilanden, in het Spaans consequent
als de (Islas) Malvinas aangeduid, is een schaarsbevolkte eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, ten oosten van zuidelijk Argentinië. De eilanden vormen een Brits overzees
gebiedsdeel en bestaan uit twee hoofdeilanden
(West-Falkland en Oost-Falkland) en circa 700
kleine eilanden. Door de sub Antarctische ligging heeft zich hier een grote verscheidenheid
aan diersoorten ontwikkeld. Maar liefst vijf, van
de wereldwijd 18, bekende pinguïn soorten zijn
hier thuis.

Binnenhut
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3 -5 DAG: ZEEDAG

9 -10 DAG: ZEEDAG

Het is 770 km varen naar onze eerste bestemming, de Falklandeilanden. Een uitgelezen
kans om u middels diverse lezingen voor te
bereiden op uw avontuur.

Tijd voor de frisse zeelucht en om u voor te bereiden op Zuid-Georgië. Onder meer door de bijzondere lezing over de ongelofelijke expeditie
van ontdekkingsreiziger Sir Ernest Shackleton.
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In de voetsporen van de ontdekkingsreizigers - 20 daagse reis
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Twee dagen in Zuid-Georgië, een overzees
gebiedsdeel onder soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk, dat aan het eind van de 19e
eeuw werd gebruikt als uitvalbasis van de walvisvaart. U loopt in de voetsporen van de grote
ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton die hier
op 5 maart 1922 is begraven. Een van de hoogtepunten is de grootste kolonie van Koningspinguïns ter wereld. De pinguïns worden tot 95 cm
groot en is, op de keizerspinguïn na, de grootste
pinguïnsoort. U herkent ze aan de geeloranje
veren en de gele ondersnavel.

13e-14e DAG: ZEEDAG
Met iedere zeemijl wordt de lucht kouder en
helderder. Antarctica nadert! Van al het ijs op
de wereld ligt 90% op Antarctica. Delen hiervan zijn tot 4.000 meter dik. Hoe zal dit grootste ijslandschap ter wereld eruit zien? Wat zult
u zien? Het zijn de dagen waarop de spanning
aan boord ten top stijgt.

15 -17 DAG: ANTARCTICA
e

51°48′Z 59°31′W
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11e-12e DAG: ZUID-GEORGIË
BEAGLE-KANAAL

CENANT1601
CENANT1606

Hutcategorie

e

Falklandeilanden

PO

51

e

Met speciaal ontwikkelde poolcirkelboten brengen we u zo dicht mogelijk bij het ijs en de gletsjers. Op wandelingen ervaart u de kracht van de
natuur, en als u directe ontmoetingen heeft met
de dierenwereld, ontstaat een speciale magie.
De pinguïns zullen uw hart veroveren. Op Cuverville eiland, ziet u de grootst bekende kolonie
van kinbandpinguïns, duidelijk te herkennen aan
de zwarte streep onder de kin. Het vlakke water
tussen de eilanden zorgt er soms voor dat ijs-

bergen blijven steken: een bijzondere ervaring!
Neko Harbour ligt prachtig in het binnenste deel
van de Andvord Bay, die naar een walvisvaarder is genoemd. We brengen een bezoek aan
twee Antarctische onderzoeksstations: Almirante Brown en González Videla. Wilhelmina
Bay biedt een spectaculair landschap en wordt
wel walvisbaai genoemd naar het grote aantal
bultruggen. De Antarctische zeestraat heeft ijs
in alle vormen, indrukwekkend is het ‘tafelberg
ijs’ dat strak horizontaal ‘afgesneden’ tegen de
lucht afsteekt. Op Deception eiland bevindt zich
een actieve vulkaan, die op meerdere plaatsen
voor warmwaterbronnen zorgt. Spectaculair is
de smalle doorgang naar de Kraterzee.

18e-19e DAG: DRAKE PASSAGE
Bij goede weer en wind omstandigheden duurt
de doorgang door deze passage 35 uur. Doordat
twee oceanen elkaar hier treffen blijft de Drake
passage echter onberekenbaar.

20e DAG: USHUAIA/BUENOS AIRES
Na alle avonturen heeft u in Ushuaia weer vast
land onder de voeten. Na het verlaten van het
schip wordt u naar het vliegveld gebracht en
vliegt u naar de Argentijnse hoofdstad Buenos
Aires. Optioneel kunt u uw verblijf in deze kosmopolitische stad verlengen om alle spectaculaire
indrukken nog eens de revue te laten passeren.

Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

5.699

9.902

Catalogusprijs

7.912

13.475

Vroegboekprijs

6.243

10.854

Catalogusprijs

8.638

14.744

Vroegboekprijs

6.243

10.854

Catalogusprijs

8.638

14.744

Vroegboekprijs

6.842

11.902

Catalogusprijs

9.436

16.141

Vroegboekprijs

7.501

13.055

Catalogusprijs

10.314

17.678

Vroegboekprijs

8.370

14.577

Catalogusprijs

11.473

19.706

Vroegboekprijs

9.588

19.040

Catalogusprijs

13.096

25.656

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• CENANT1601: hotelovernachting (1x) in Montevideo incl.
ontbijt; transfer in Montevideo inclusief excursie; transfer in
Ushuaia; vlucht Ushuaia–Buenos Aires incl. belastingen.
• CENANT1606: hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl.
ontbijt; transfer in Buenos Aires; vlucht Buenos Aires–Ushuaia
incl. belastingen; transfer in Ushuaia.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Montevideo of naar/van
Buenos Aires. Norske maakt graag een offerte-op-maat: 0235289856. Overige optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley: de hoogtepunten

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: natuurkundige wandeling

€ 82

Port Stanley: Panorama-rondvlucht

€ 322

Port Stanley: de vogel- en plantenwereld

€ 156

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Antarctisch kamperen op de
Falklands zoals Amundsen vanaf nok 950. • Wandeltochten op
Antarctica en de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1601
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MS MIDNATSOL
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Puerto Williams
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6e DAG: ZEEDAG
Voordat u één van de hoogtepunten van deze
reis, Antarctica, bezoekt, bent u een dag op zee,
zodat u zich ten volle kunt voorbereiden op de
enerverende bezoeken van de komende dagen.

haar hoge gletsjers. In het sprookjesachtig ijslandschap van het Neumeyer en Errera Kanaal
zijn fantastische dieren te zien zoals pinguïns
en zeeluipaarden. Bij Cuverville bevindt zich
de grootste ezelspinguïnkolonie ter wereld.

7e-11e DAG: ANTARCTICA

12e DAG: ZEEDAG

Antarctica is het laatste onaangeroerde continent op aarde. Het is het koudste, droogste,
hoogste en schoonste werelddeel en ondanks
sneeuw en ijs wemelt het ook van het leven. Er
wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden walvissen is het continent een rijke bron aan voedsel. Antarctica is een witte wildernis en laat de
natuur zien in haar mooiste en meest betoverende verschijning. Uw eerste ontmoeting met
Antarctica is Half Moon eiland, de parel van de
Zuidelijke Shetlands, met niet alleen de grootste
kolonie kinband pinguïns ter wereld - herkenbaar aan de zwarte kinstreep, maar ook vele robbensoorten en een grote verscheidenheid aan
vogels. In Yankee Harbour wacht u een ezels
pinguïnkolonie met ongeveer 4.000 broedparen. Vergeet niet een blik te werpen over de
McFarlane Straat in de richting van Livingston
eiland en de Bransfieldstraat die door walvissen wordt gebruikt als voederplaats. Midden
in een adembenemend Antarctisch landschap
bevindt zich Neko Harbour waar u gigantische
gletsjers ziet en hoort hoe het ijs er vanaf kalft.
Op Paradise Bay ligt het Argentijnse onderzoekstation Almirante Brown. Hierna volgt een
spectaculaire vaart door het Lemaire Kanaal met

AR

52

BEA GLE KAN AAL

GE

53

Eindelijk weer eens tijd om de talloze indrukken
te verwerken. Onze expeditieleider geeft interessante lezingen over de Antarctische geschiedenis en de natuur.

13e DAG: KAAP HOORN
Op onze terugreis houden we weer koers richting Kaap Hoorn, voor, indien mogelijk, een
(nieuw) bezoek. We passeren de Zuidelijkste
stad ter wereld, het Chileense Puerto Williams.

14e DAG: CHILEENSE FJORDEN
Antarctica is imposant, maar vele van onze reizigers vinden Chili ook bijzonder indrukwekkend. Het fjordenlandschap is hier overweldigend mooi en de ijsbergen steken als kerktorens
uit het water. Beboste bergen bieden een fraai
contrast met sneeuwbedekte toppen: u vindt
hier nog werkelijk ongerepte natuur. Vaak wordt
het schip begeleid door dolfijnen.

Titel - 15 daagse reis

Binnenhut

Buitenhut

O

15 DAG: PUNTA ARENAS
Uw expeditie loopt ten einde, maar de herinnering aan dit bijzondere avontuur blijft. Vanuit
Punta Arenas vliegt u terug naar Santiago de
Chili met de wetenschap vanaf nu tot het exclusieve gezelschap poolbezoekers te behoren.

P
Superior
buiten

Reisperiode: 10/11–24/11/2016
		23/11–7/12/2016
Expeditieschip: ms Midnatsol
Boekingscode: CENMSANT1611

QJ

M
Suite
MG

1e-5e dag: Patagonië, Chileense fjorden
& Kaap Hoorn
6e dag: Op zee
7e-11e dag: Antarctica
12e dag: Op zee
13e-15e dag: Kaap Hoorn &
Chileense fjorden

1 DAG: SANTIAGO DE CHILI
De Chileense hoofdstad Santiago de Chili, een
levendige stad aan de voet van de Andes, is
het startpunt voor deze 15-daagse expeditiereis. In deze mondaine wereldse stad met z'n
mediterrane klimaat overnacht u voordat u het
fascinerende landschap van fjorden, gletsjers
en ijsbergen induikt.

NORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

e

5 DAG: KAAP HOORN

U vliegt naar de meest zuidelijke stad van het
Zuid-Amerikaanse vasteland Punta Arenas, het
Chileense centrum voor internationale Antarctische en Patagonische onderzoeken en reizen.
Nadat u bent ingescheept op ms Midnatsol varen
we door de Zeestraat Magellaan- genoemd naar
de Portugese ontdekkingsreiziger Ferdinand
Magellaan - en het Gabriel Kanaal naar Tucker
eiland met zijn beroemde magelhaenpinguïns.

Sinds de ontdekking in 1616 geldt Kaap Hoorn
op het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika voor
zeelieden als het einde van de wereld. De Kaap
ligt in Chili, op een eilandje voor de kust van
Vuurland en de enige bewoning is een kleine
bemande post bestaande uit een vuurtoren,
een kapel, een woonhuis en een schuur. Hier
zullen we bij gunstig weer met onze poolcirkelboot aanmeren.

1 pers.

4.724

5.794

Catalogusprijs

6.417

7.811

Vroegboekprijs

4.917

6.036

Catalogusprijs

6.675

8.133

Vroegboekprijs

5.111

6.278

Catalogusprijs

6.933

8.456

Vroegboekprijs

5.253

6.456

Catalogusprijs

7.123

8.693

Vroegboekprijs

5.395

8.906

Catalogusprijs

7.312

11.961

Vroegboekprijs

5.537

9.155

Catalogusprijs

7.502

12.293

Vroegboekprijs

5.772

9.565

Catalogusprijs

7.814

12.839

Vroegboekprijs

6.006

9.975

Catalogusprijs

8.127

13.387
11.058

Vroegboekprijs

6.625

Catalogusprijs

8.952

14.831

Vroegboekprijs

7.491

12.574

Catalogusprijs

10.108

16.853

Vroegboekprijs

9.151

15.479

Catalogusprijs

12.322

20.728

Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.

Door het Beagle Kanaal vaart u naar het betoverende landschap van de Chileense fjorden:
bizar gevormde ijsbergen, blauwe gletsjers,
machtige vulkanen met sneeuw bedekt. Eén
van de meest beroemde en mooiste fjorden is
de Garibaldi fjord.

2 DAG: PUNTA ARENAS

2 pers.

Vroegboekprijs

Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Montevideo of naar/van
Buenos Aires. Norske maakt graag een offerte-op-maat: 0235289856. Overige optionele excursies.

3 -4 DAG: CHILEENSE FJORDEN/
GARIBALDI FJORD
e

Prijzen in € per persoon

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Montevideo incl. ontbijt. • Transfer
in Montevideo inclusief excursie. • Transfer in Ushuaia.
• Vlucht Ushuaia–Buenos Aires incl. belastingen.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.

Op uw expeditie rond de poolcirkel beleeft u het ene na het andere hoogtepunt.
Ervaar de ongerepte natuur van de Chileense fjorden, de door sagen omgeven Kaap
Hoorn, en de imposante gletsjers in Patagonië. Wie daarnaast nog de unieke en
ongeëvenaarde dierenwereld meerekent, begrijpt dat dit de reis van uw leven wordt!

e

vanaf € 4.724

MX

CHILEENSE FJORDEN, PATAGONIË EN ANTARCTICA

e
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van fjorden, gletsjers & ijsbergen

15 daagse expeditiereis
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Fascinerend landschap
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15 DAGEN - XXXX ZEEMIJLEN

ANTARCTISCH
SCHIEREILAND

CENMSANT1611

Hutcategorie

Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.

e

Optionele excursies

Prijs pp

Xxxxxxx?

€ 000

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Wandeltochten op Antarctica en
de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

KAAP HOORN

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenmsant1611
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017

MS FRAM

14 DAGEN - 1.800 ZEEMIJLEN
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Land van de pinguïns
Antarctisch schiereiland

14 daagse expeditiereis
Reisperiode: 15/11–28/11/2016
		2/1–15/1/2017
		14/1–27/1/2017
Expeditieschip: ms Fram
Boekingscode: CENANT1602
1e dag - Buenos Aires
2 dag - Buenos Aires / Ushuaia
e

3e-4e dag - Drake-Passage
5e-11e dag - Antarctica
12 -13e dag - Drake-Passage
e

14e dag - Ushuaia / Buenos Aires

vanaf € 5.159

ARGE
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Buenos Aires

FASCINEREND DIERENRIJK

Via de Drake-Passage varen we naar het Antarctisch Schiereiland
met haar fascinerende dierenrijk van zeehonden, pinguïns en walvissen.
Met stevige Polarcirkel-boten varen we naar de kust om de omgeving,
pinguïnkolonies en historische plaatsen van dichtbij te bekijken.
1e-2e DAG: BUENOS AIRES/USHUAIA

3e-4e DAG: DRAKE PASSAGE

Uw reis begint met een overnachting in de
geboorteplaats van de tango, het levendige
Buenos Aires. Na het ontbijt volgt een uitgebreide stadsbezichtiging en wordt u naar het
vliegveld gebracht waarna u in vier uur van
Buenos Aires naar Ushuaia, de zuidelijkste stad
ter wereld vliegt. Hier, in Vuurland, begint uw
reis met het comfortabele Hurtigruten schip
ms Fram. U wordt verwelkomd en met een transferbus naar het schip gebracht, of u heeft de
mogelijkheid om aan een excursie naar het schitterende Nationaal Park Tierra del Fuego deel te
nemen. Als de tijd het toelaat, kunt u ook nog
door Ushuaia wandelen, de inscheping is om
16:00 uur. Na de kennismaking met de crew,
gaan de trossen los en zet het ms Fram koers
door het schilderachtige Beagle Kanaal naar
de Drake passage voor een uniek avontuur.

In de Drake Passage komen drie oceanen samen
- de Atlantische-, de Grote- en de Antarctische
Oceaan - en stuiten de warmere wateren op de
koudere, zwaardere en minder zoute wateren
waarbij het koudere water zinkt en er voedsel
aan het oppervlak wordt gebracht. Aan boord
hoort u meer over het soortenrijk zeeleven van
deze opvallende passage. Ook wordt u van de
richtlijnen van het Antarctisch Verdrag en de
International Association of Antarctica Tour
Operators (IAATO) op de hoogte gebracht. Het
Antarctisch Verdrag geeft richtlijnen voor een
verblijf in Antarctica die onder meer uitgaan
van milieu- en omgevingsbescherming. Hurtigruten heeft zich uiteraard met deze richtlijnen akkoord verklaard want het behoud van
deze landschappen in hun natuurlijke, onaangetaste conditie is onze prioriteit.

Ushuaia
BEAGLE-KANAAL
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-PASS
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Antarctisch Schiereiland
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In het land van de pinguïns - 14 daagse reis
CENANT1602

Hutcategorie
Binnenhut

I

Superior
binnen

FJ
N

5e-11e DAG: ANTARCTICA

12e-13e DAG: DRAKE PASSAGE

Antarctica is het laatste onaangeroerde continent op aarde. Het is het koudste, droogste,
hoogste en schoonste werelddeel en ondanks
sneeuw en ijs wemelt het ook van het leven. In
de poolzomer ontvouwt deze grootste ijswoestijn ter wereld een magische aantrekkingskracht:
de natuur komt uit haar winterslaap tot nieuw
leven. Er wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden
walvissen is het continent een rijke bron aan
voedsel. Antarctica is een witte wildernis en laat
de natuur zien in haar mooiste en meest betoverende verschijning. We volgen het ritme van de
natuur en komen op wandelingen en kajaktours
heel dichtbij deze bijzondere wereld. We vertellen u meer over de grote ontdekkingsreizigers
in wiens voetstappen we ons gaan begeven. We
plannen in Antarctica verschillende bezoeken.
Op het land zal ons expeditieteam de omgeving
en natuur voor u verklaren en uitleggen. Ook zal
het team u informeren over de kwetsbare flora
en fauna in dit gebied. Als de omstandigheden
het toelaten, zullen we wandelingen en andere
activiteiten organiseren, zowel aan boord als op
het land. De deelname aan de wandelingen vereist wel een goede fysieke conditie ook omdat
het terrein niet altijd even vlak is. De finale route
hoort u aan boord en is, zoals gezegd, veelal
afhankelijk van de weersomstandigheden. De
enorme gletsjers die uitlopen in de oceaan, de
zwermen pinguïns, de bultruggen en de orka's
in de ijzige oceaan zullen een blijvende indruk
bij u achterlaten.

Met de boeg weer richting noorden, laten we
onvergetelijke herinneringen nogmaals de revue
passeren. Onze expeditieleiders geven lezingen
over het gebied, en uiteraard kunt u ze ook alle
vragen stellen die u wilt. Tussen het Antarctische schiereiland en Ushuaia ligt 950 kilometer
en dat betekent dat u zeker 40 uur op zee zult
zijn (als het weer goed is).

14e DAG: USHUAIA/BUENOS AIRES
Het Argentijnse Ushuaia, de zuidelijkste stad
ter wereld, begroet ons deze morgen. Hier in
Vuurland eindigt onze onvergetelijke zeereis.
Waarbij u zo dichtbij de natuur bent geweest,
en ook deels afhankelijk van die natuur, en dat
is één van de vele charmes van reizen per schip.
We bieden een rondleiding aan die op het vliegveld van Ushuaia eindigt. Maar u kunt ook met
een directe transfer naar het vliegveld. Als de
tijd het toelaat, plannen we een verblijf in het
stadscentrum, voordat in de vroege middag
de vier uur durende terugvlucht naar Buenos
Aires vertrekt.

Buitenhut
U
Superior
buiten
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Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

5.159

8.619

Catalogusprijs

7.042

11.617

Vroegboekprijs

5.604

9.399

Catalogusprijs

7.636

12.657

Vroegboekprijs

5.604

9.399

Catalogusprijs

7.636

12.657

Vroegboekprijs

6.094

10.256

Catalogusprijs

8.290

13.800

Vroegboekprijs

6.633

11.199

Catalogusprijs

9.008

15.057
12.444

Vroegboekprijs

7.344

Catalogusprijs

9.957

16.717

Vroegboekprijs

8.341

16.096

Catalogusprijs

11.285

21.587

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt.
• Transfers in Buenos Aires. • Vlucht Buenos Aires–Ushuaia vv
incl. belastingen. • Transfers en excursie in Ushuaia.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.
Niet inbegrepen: Vlucht Amsterdam–Buenos Aires vv. Norske
maakt graag een offerte-op-maat: 023-5289856. • Overige
optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Tocht per poolcirkelboot vanaf
nok 950. • Wandeltochten op Antarctica en de subarctische
eilanden vanaf nok 300. • Sneeuwschoenwandeling op
Antarctica vanaf nok 450. • Kajak-Tour vanaf nok 995.
• Overnachting in de open lucht vanaf nok 250.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1602
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MS FRAM

54°48′Z 68°18′W

8e-9e DAG: ZUID- GEORGIË

13e-17e DAG: ANTARCTICA

Het is bijna ongelofelijk hoeveel is veranderd
sinds de bloedige tijd van de walvisvangst. Het
huidige Zuid-Georgië is een waar paradijs, niet
alleen voor liefhebbers van landschapsschoon,
maar vooral voor dierenliefhebbers. Hier broeden miljoenen pinguïns. Robben en zeeolifanten brengen hier hun nageslacht ter wereld. Een
hoogtepunt is de machtige Drygalskifjord, een
1,6 km brede, door gletsjers omgeven burcht,
die naar de Duitse ontdekkingsreiziger Erich von
Drygalski genoemd is.

Het Antarctische avontuur start met de overweldigende landschappen van de zuidelijke
Shetlandeilanden. Antarctica is het koudste,
droogste, hoogste en schoonste werelddeel en
ondanks sneeuw en ijs wemelt het ook van het
leven. Er wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden
walvissen is het continent een rijke bron aan
voedsel. De witte wildernis laat de natuur in
haar mooiste en meest betoverende verschijning zien. Deception eiland is een hoefijzervormig eiland met een vulkanische oorsprong. Een
verzonken krater biedt een natuurlijke haven.
Op het eiland ligt een verlaten walvisvangst station als getuige van een vorige eeuw. Half Moon
eiland biedt een spectaculaire ijslandschap en
herbergt vele kinband pinguïns. Wees getuige
van het machtige spektakel als grote brokken ijs
met een enorm kabaal van de gletsjer afkalven.
Brown Bluff, een circa 750 m hoge, roestrode
klip op de punt van het Antarctische schiereiland is een ander kenmerkend punt dat vanaf
nu in uw geheugen staat gegrift.

10e DAG: ZEEDAG
Respect voor de unieke natuur en de veiligheid
van onze gasten, hebben hoge prioriteit voor
ons. Daarom stellen we u, op weg naar het glinsterende ijs, op de hoogte van de Antarctische
richtlijnen en de International Association of
Antarctic Tour Operators (IAATO).

11e-12e DAG: ZUID-ORKNEY EILANDEN
Nog een stop in de beroemde Drake Passage,
voordat u een bezoek brengt aan het Antarctische schiereiland: de Zuidelijke Orkney eilanden hebben een onsterfelijke naam als eldorado voor de robbenjacht. Franse, Argentijnse
en Britse jagers hebben hier hun basisstation.
Vandaag de dag staat de eilandengroep onder
bescherming van het Antarctische Verdrag. Zeemijl na zeemijl nadert het meest fascinerende
continent, benut de tijd om u te ontspannen,
onze lezingen bij te wonen en de dieren om u
heen te bekijken.
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Zuidelijke Orkneyeilanden

20 DAGEN - 3.300 ZEEMIJLEN
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Antarctische expeditie

EL

Antarctica, Falklands & Zuid-Georgia

20 daagse expeditiereis

INDRUKKEN VOOR DE EEUWIGHEID

Reisperiode: 27/11–16/12/2016

Deze reis voert u via drie unieke eilandengroepen, de Falklands, Zuid-Georgië en
Zuid-Orkney, naar het witte continent Antarctica. Het eindeloze witte landschap,
de stilte van de natuur, de enorme flora en fauna diversiteit en het gevoel daar
onderdeel van te mogen zijn is een onvergetelijke ervaring.

Expeditieschip: ms Fram
Boekingscode: CENANT1603
1e -3e dag - Buenos Aires/Ushuaia/Zeedag
4 -7 dag - Falklandeilanden/Zeedag
e

e

8 -10 dag - Zuid-Georgië/Zeedag
e

e

11 -12 dag - Zuid-Orkney eilanden
e

e

13 -17 dag - Antarctica
e

e

18e-19e dag - Drake Passage
20e dag - Ushuaia/Buenos Aires

1 DAG: BUENOS AIRES

3 DAG: ZEEDAG

Uw reis begint met een overnachting in de
geboorteplaats van de tango, het levendige
Buenos Aires. Deze Argentijnse stad is vol hartstocht en levensvreugd. Voordat u de eenzame
natuur in duikt, is er tijd om het ritme van deze
metropool te ervaren.

Geniet van het ritme van de zee of bezoek de
interessante lezingen van onze expeditieleiders.

e

2e DAG: BUENOS AIRES/USHUAIA

vanaf € 6.908

NORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

De volgende morgen vliegt u naar de hoofdstad
van de provincie Vuurland, Ushuaia, direct aan
het Beagle Kanaal gelegen. U wordt verwelkomd
en met een transferbus naar het schip gebracht.
Voor natuurliefhebbers is de optionele excursie
naar het Nationaal Park Tierra del Fuego (Vuurland) aan te bevelen. Als de tijd het toelaat, kunt
u ook nog door Ushuaia wandelen. ’s Middags
scheept u in op het comfortabele Hurtigruten
expeditieschip ms Fram en begint uw zeereis.

e

4e-5e DAG: FALKLANDEILANDEN
De Falklandeilanden, in het Spaans consequent
als de (Islas) Malvinas aangeduid, is een schaarsbevolkte eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, ten oosten van zuidelijk Argentinië.
In dit sub-antarctische klimaat voelen zo’n 70
verschillende diersoorten zich thuis waaronder
de zwartbruine albatros, de Falklandcaracara,
zee-olifanten, zeeleeuwen en maar liefst vijf,
van de wereldwijd 18, bekende pinguïnsoorten.
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Xxxx - 20 daagse reis

Binnenhut

18 -19 DAG: DRAKE PASSAGE
e

CENANT1603

Hutcategorie
I

e

Een passage waar drie oceanen elkaar treffen
en waar een bijzonder rijke fauna is ontstaan.

Superior
binnen

FJ
N

20e DAG: USHUAIA/BUENOS AIRES
Terug in Vuurland. Na de witte wildernis voelt
Ushuaia bijna als een metropool. Vanaf Ushuaia
vliegt u terug naar het mooie Buenos Aires: de
cirkel van uw bijzondere reis is rond!

Buitenhut
U
Superior
buiten

F
M

Suite
MG

Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

6.908

11.692

Catalogusprijs

8.802

14.707

Vroegboekprijs

7.530

12.780
16.056

Catalogusprijs

9.574

Vroegboekprijs

7.530

12.780

Catalogusprijs

9.574

16.056

Vroegboekprijs

8.214

13.977

Catalogusprijs

10.422

17.540

Vroegboekprijs

8.966

15.293

Catalogusprijs

11.355

19.173

Vroegboekprijs

9.959

17.031

Catalogusprijs

12.586

21.329

Vroegboekprijs

11.349

22.128

Catalogusprijs

14.310

27.650

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord. • Vlucht Buenos
Aires–Ushuaia vv incl. belastingen. • Transfers in Buenos
Aires. • Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt.
• Transfers en excursie in Ushuaia. • Activiteiten aan boord en
aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot.
• Ervaren Engels-/Duitstalig expeditieteam verzorgt lezingen
en begeleidt activiteiten en landingen. • Wind- en
regenafstotend jack. • Thee en koffie aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Buenos Aires. Norske
maakt graag een offerte-op-maat: 023-5289856. Overige
optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley stadsbezichtiging

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: natuur ontdekkingstocht

€ 82

Port Stanley: Panorama rondvlucht

€ 322

Port Stanley: de vogel en plantenwereld

€ 156

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Kamperen op de Falklands vanaf
nok 950. • Tocht per poolcirkelboot vanaf nok 950.
• Wandeltochten op Antarctica en de subarctische eilanden
vanaf nok 300. • Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf
nok 450. • Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open
lucht vanaf nok 250.

6e-7e DAG: ZEEDAG
Gedurende deze zeedag bereidt onze expeditieleider u voor op de natuurwonderen van
Zuid-Georgië.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1604
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017

MS MIDNATSOL

16 DAGEN - XXXX ZEEMIJLEN
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Vuurland & Pinguïns
ontdek Patagonië & Antarctica

16 daagse expeditiereis
Reisperiode: 6/12–21/12/2016
Expeditieschip: ms Midnatsol
Boekingscode: CENMSANT1612
1e-5e dag: Chileense fjorden &
Kaap Hoorn
6e dag: op zee
7e-10e dag: Antarctica
11e dag: op zee
12e-16e dag: Kaap Hoorn &
Chileense fjorden

I

AR

GE

CHIL

NT

INI

Ë

vanaf € 4.599

ST RA AT
MA GE LL AA
N

Punta Arenas

CHILEENSE FJORDEN, PATAGONIË EN ANTARCTICA

Uw expeditie start in de grenzeloze natuur van Vuurland met actieve vulkanen,
diepblauwe lagunes en imposante gletsjers. Ervaar het beste van Patagonië en
laat u betoveren door de wilde Chileense fjorden en het mythische Kaap Hoorn.
Op Antarctica komt u vlakbij de pinguïns kunt u de enorme ijsbergen bijna aanraken.
1e DAG: SANTIAGO DE CHILI
Uw reis begint in de Chileense hoofdstad Santiago de Chili, aan de voet van de Andes en misschien wel de modernste en meest Europese
metropool van heel Zuid-Amerika. Neem voldoende tijd om deze mondaine wereldse stad
met z'n mediterrane klimaat te ontdekken voordat u het fascinerende landschap van fjorden,
gletsjers en ijsbergen induikt.

3e-4e DAG: CHILEENSE FJORDEN /
GARIBALDI FJORD
Terwijl ms Midnatsol langs de kust van Patagonië
vaart, naderen we de Chileense fjorden. Laat de
adembenemende schoonheid van de gletsjers,
de sneeuwbedekte vulkanen en de onbeschrijfelijke rust op u inwerken. Een mooie inleiding op
het volgende natuurwonder: de gletsjerwereld
van de Garibaldi fjord.

2 DAG: PUNTA ARENAS

5 DAG: KAAP HOORN

U vliegt naar de meest zuidelijke stad van het
Zuid-Amerikaanse vasteland Punta Arenas waar
de crew van ms Midnatsol u welkom heet aan
boord. Het avontuur begint in de legendarische
Straat Magellaan voorbij Tucker eiland waar u de
beroemde Magelhaen pinguïns van nabij ziet.
Een ander hoogtepunt: het landschappelijk
indrukwekkende Gabriel Kanaal.

Verder gaat het naar de door sagen omgeven zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika: Kaap Hoorn.
Het spectaculaire eindpunt van het 7.500 km
lange Andesgebergte biedt met de steil uit zee
oprijzende bergen een bijzondere aanblik. Hier
zullen we bij gunstig weer met onze poolcirkelboot aanmeren. De enige bewoning is een
kleine bemande post.

e

Titel - 16 daagse reis

Binnenhut

Buitenhut
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Garibaldi Fjord
Kaap Hoorn

I
L/J

e

Puerto Williams

CENMSANT1612

Hutcategorie

6e DAG: ZEEDAG
Terwijl we door de Drake Passage varen, kunt u
zich in alle rust voorbereiden op het Antarctische avontuur. U komt in de stemming door de
interessante lezingen van onze expeditieleiders.

7e-12e DAG: ANTARCTICA
Eindelijk is het zover: wat een bijzonder gevoel
om voor het eerst Antarctica te zien. Het is het
koudste, droogste, hoogste en schoonste
werelddeel en ondanks sneeuw en ijs wemelt
het ook van het leven. Er wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote
hoeveelheden walvissen is het continent een
rijke bron aan voedsel. Antarctica is een witte
wildernis en laat de natuur zien in haar mooiste
en meest betoverende verschijning. Uw eerste
bezoek is aan Half Moon eiland. Hier vindt u op
de klippen een enorme kolonie kinband pinguïns. Ook op de volgende stop, Yankee Harbour,
spelen pinguïns de hoofdrol. Dit keer een ezels
pinguïns kolonie met circa 4.000 broedparen.
Vanaf deze plek heeft u een prachtig uitzicht over
de Bransfield Straat dat een geliefde foerageerplaats voor walvissen is. Neko Harbour is één
van de weinig landingsplaatsen op het Antarctische vasteland. Bereidt u voor op een luidruchtig onthaal door de ezelspinguïns. Een interessante afwisseling wacht u in Paradise Bay. Hier
bezoekt u het Argentijnse onderzoeksstation
Almirante Brown, dat schilderachtig tussen de
sneeuwbedekte bergen en de geweldige gletsjers ligt. Vervolgens kunt u zich verheugen op
een ademstollende aanblik in het Neumayer- en

Lemaire-Kanaal. Hier bevinden zich tot 1.000 m
hoge glinsterende ijspunten en verandert de
natuur in een bevroren sprookjeslandschap.
We varen verder door het nauwe Errera Kanaal
naar het rotseiland Cuverville. Welkom bij de
ezelspinguïns en de zeeluipaarden.

13. DAG ZEEDAG
De kompasnaald wijst weer noordwaarts. Op de
terugweg passeren we de Drake Passage waar
drie oceanen elkaar treffen en een rijke fauna is
ontstaan met vele soorten walvissen, dolfijnen,
maar ook vogels zoals albatrossen en pinguïns.

14e DAG: KAAP HOORN/PUERTO WILLIAMS
Met gunstig weer is het vandaag nogmaals mogelijk om op Kaap Hoorn te landen. En we passeren Puerto Williams, waar de kleurige huizen in
de stad in vrolijk contrast staan met de scherpe
spitsen van de omringende bergen.

15e DAG: CHILEENSE FJORDEN
Nog eenmaal kunt u genieten van de unieke
wereld van de Chileense fjorden. Ziet u de dolfijnen die rond de boot zwemmen en de dicht
beboste bergen naast de sneeuwbedekte toppen? Na de Straat Magellaan vaart u diep in de
fjorden.

Q
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MG
MX

Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

4.599

5.638

Catalogusprijs

6.250

7.602

Vroegboekprijs

4.786

5.873

Catalogusprijs

6.500

7.915

Vroegboekprijs

4.974

6.107

Catalogusprijs

6.750

8.227

Vroegboekprijs

5.111

6.279

Catalogusprijs

6.934

8.456

Vroegboekprijs

5.249

8.650

Catalogusprijs

7.117

11.619

Vroegboekprijs

5.386

8.890

Catalogusprijs

7.300

11.940

Vroegboekprijs

5.613

9.287

Catalogusprijs

7.603

12.469

Vroegboekprijs

5.840

9.684

Catalogusprijs

7.905

12.998

Vroegboekprijs

6.439

10.732

Catalogusprijs

8.704

14.396

Vroegboekprijs

7.277

12.199

Catalogusprijs

9.822

16.353

Vroegboekprijs

8.884

15.011

Catalogusprijs

11.965

20.103

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Montevideo incl. ontbijt. • Transfer
in Montevideo inclusief excursie. • Transfer in Ushuaia.
• Vlucht Ushuaia–Buenos Aires incl. belastingen.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Montevideo of naar/van
Buenos Aires. Norske maakt graag een offerte-op-maat: 0235289856. Overige optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

???????

€ 000

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Wandeltochten op Antarctica en
de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

16e DAG: PUNTA ARENAS
Na het ontbijt verlaat u uw schip dat u deze reis
zo trouw heeft gediend. Vanuit Punta Arenas
vliegt u met duizenden herinneringen terug
naar Santiago de Chili.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1601
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017

MS FRAM

54°48′Z 68°18′W

8e-9e DAG: ZUID- GEORGIË

13e-17e DAG: ANTARCTICA

Het is bijna ongelofelijk hoeveel is veranderd
sinds de bloedige tijd van de walvisvangst. Het
huidige Zuid-Georgië is een waar paradijs, niet
alleen voor liefhebbers van landschapsschoon,
maar vooral voor dierenliefhebbers. Hier broeden miljoenen pinguïns. Robben en zeeolifanten brengen hier hun nageslacht ter wereld. Een
hoogtepunt is de machtige Drygalskifjord, een
1,6 km brede, door gletsjers omgeven burcht,
die naar de Duitse ontdekkingsreiziger Erich von
Drygalski genoemd is.

Het Antarctische avontuur start met de overweldigende landschappen van de zuidelijke
Shetlandeilanden. Antarctica is het koudste,
droogste, hoogste en schoonste werelddeel en
ondanks sneeuw en ijs wemelt het ook van het
leven. Er wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden
walvissen is het continent een rijke bron aan
voedsel. De witte wildernis laat de natuur in
haar mooiste en meest betoverende verschijning zien. Deception eiland is een hoefijzervormig eiland met een vulkanische oorsprong. Een
verzonken krater biedt een natuurlijke haven.
Op het eiland ligt een verlaten walvisvangst station als getuige van een vorige eeuw. Half Moon
eiland biedt een spectaculaire ijslandschap en
herbergt vele kinband pinguïns. Wees getuige
van het machtige spektakel als grote brokken ijs
met een enorm kabaal van de gletsjer afkalven.
Brown Bluff, een circa 750 m hoge, roestrode
klip op de punt van het Antarctische schiereiland is een ander kenmerkend punt dat vanaf
nu in uw geheugen staat gegrift.

10e DAG: ZEEDAG
Respect voor de unieke natuur en de veiligheid
van onze gasten, hebben hoge prioriteit voor
ons. Daarom stellen we u, op weg naar het glinsterende ijs, op de hoogte van de Antarctische
richtlijnen en de International Association of
Antarctic Tour Operators (IAATO).

11e-12e DAG: ZUID-ORKNEY EILANDEN
Via de Drake Passage bereiken we het Antarctische schiereiland. We garanderen u een witte
Kerstavond en eerste Kerstdag op de Zuidelijke
Orkney eilanden, dat we eventueel samen kunnen vieren met de Franse, Argentijnse en Britse
jagers die hier hun basisstation hebben. Vandaag
de dag staat de eilandengroep onder bescherming van het Antarctische Verdrag. Zeemijl na
zeemijl nadert het meest fascinerende continent, benut de tijd om u te ontspannen, onze
lezingen bij te wonen en de dieren om u heen
te bekijken.
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Feestdagen op Antarctica

EL

Antarctica, Falklands & Zuid-Georgia
GEGARANDEERDE WITTE KERST

20 daagse expeditiereis
Reisperiode: 15/12–3/1/2017
Expeditieschip: ms Fram
Boekingscode: CENANT1604
1e -3e dag - Buenos Aires/Ushuaia/Zeedag
4 -7 dag - Falklandeilanden/Zeedag
e

e

8 -10 dag - Zuid-Georgië/Zeedag
e

e

11 -12 dag - Zuid-Orkney eilanden
e

e

13 -17 dag - Antarctica
e

e

18e-19e dag - Drake Passage
20e dag - Ushuaia/Buenos Aires

Onze 'Kerstreis' voert u via drie unieke eilandengroepen, de Falklands, Zuid-Georgië
en Zuid-Orkney - waar u Kerst viert - naar het witte continent Antarctica. Het is een
onvergetelijke ervaring als u het nieuwe jaar viert in het eindeloze witte landschap,
omringd door de stilte van de natuur en de diversiteit van de enorme flora en fauna.
1 DAG: BUENOS AIRES

3 DAG: ZEEDAG

Uw reis begint met een overnachting in de
geboorteplaats van de tango, het levendige
Buenos Aires. Deze Argentijnse stad is vol hartstocht en levensvreugd. Voordat u de eenzame
natuur in duikt, is er tijd om het ritme van deze
metropool te ervaren.

Geniet van het ritme van de zee of bezoek de
interessante lezingen van onze expeditieleiders.

e

2e DAG: BUENOS AIRES/USHUAIA

vanaf € 6.849

NORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

De volgende morgen vliegt u naar de hoofdstad
van de provincie Vuurland, Ushuaia, direct aan
het Beagle Kanaal gelegen. U wordt verwelkomd
en met een transferbus naar het schip gebracht.
Voor natuurliefhebbers is de optionele excursie
naar het Nationaal Park Tierra del Fuego (Vuurland) aan te bevelen. Als de tijd het toelaat, kunt
u ook nog door Ushuaia wandelen. ’s Middags
scheept u in op het comfortabele Hurtigruten
expeditieschip ms Fram en begint uw zeereis.

e

4e-5e DAG: FALKLANDEILANDEN
De Falklandeilanden, in het Spaans consequent
als de (Islas) Malvinas aangeduid, is een schaarsbevolkte eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, ten oosten van zuidelijk Argentinië.
In dit sub-antarctische klimaat voelen zo’n 70
verschillende diersoorten zich thuis waaronder
de zwartbruine albatros, de Falklandcaracara,
zee-olifanten, zeeleeuwen en maar liefst vijf,
van de wereldwijd 18, bekende pinguïnsoorten.
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Xxxx - 20 daagse reis

Binnenhut

18e-19e DAG: DRAKE PASSAGE
Een passage waar drie oceanen elkaar treffen
en waar een bijzonder rijke fauna is ontstaan.

CENANT1604

Hutcategorie

Superior
binnen

I
FJ
N

20e DAG: USHUAIA/BUENOS AIRES

Buitenhut

Terug in Vuurland. Na de witte wildernis voelt
Ushuaia bijna als een metropool. Vanaf Ushuaia
vliegt u terug naar het mooie Buenos Aires: de
cirkel van uw bijzondere reis is rond!

Superior
buiten

U
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M
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Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

6.849

11.584

Catalogusprijs

9.300

15.573

Vroegboekprijs

7.465

12.661

Catalogusprijs

10.120

17.009

Vroegboekprijs

7.465

12.661

Catalogusprijs

10.120

17.009

Vroegboekprijs

8.141

13.845

Catalogusprijs

11.023

18.588

Vroegboekprijs

8.886

15.148

Catalogusprijs

12.015

20.325

Vroegboekprijs

9.868

16.868

Catalogusprijs

13.325

22.617

Vroegboekprijs

11.244

21.912

Catalogusprijs

15.160

29.343

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord. • Vlucht Buenos
Aires–Ushuaia vv incl. belastingen. • Transfers in Buenos
Aires. • Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt.
• Transfers en excursie in Ushuaia. • Activiteiten aan boord en
aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot.
• Ervaren Engels-/Duitstalig expeditieteam verzorgt lezingen
en begeleidt activiteiten en landingen. • Wind- en
regenafstotend jack. • Thee en koffie aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Buenos Aires. Norske
maakt graag een offerte-op-maat: 023-5289856. Overige
optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley stadsbezichtiging

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: natuur ontdekkingstocht

€ 82

Port Stanley: Panorama rondvlucht

€ 322

Port Stanley: de vogel en plantenwereld

€ 156

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Kamperen op de Falklands vanaf
nok 950. • Tocht per poolcirkelboot vanaf nok 950.
• Wandeltochten op Antarctica en de subarctische eilanden
vanaf nok 300. • Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf
nok 450. • Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open
lucht vanaf nok 250.

6e-7e DAG: ZEEDAG
Gedurende deze zeedag bereidt onze expeditieleider u voor op de natuurwonderen van
Zuid-Georgië.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1604
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Kerstexpeditie naar

het eeuwige ijs

18 daagse expeditiereis
Reisperiode: 20/12–6/1/2017
Expeditieschip: ms Midnatsol

CHILEENSE FJORDEN, PATAGONIË EN ANTARCTICA

Boekingscode: CENMSANT1613
1e dag - Santiago de Chili
2 dag - Punta Arenas
e

3e-4e dag - Chileense fjorden/Garibaldi
5e dag - Kaap Hoorn
6 dag - Kerstmis

1e DAG: SANTIAGO DE CHILI

7 -12 dag - Antarctica
e

13e dag - Zeedag
14e-16e dag - Westpoint eiland, Carcass
eiland & Port Stanley
17e dag - Zeedag/Straat Magellaan
8e dag - Punta Arenas

vanaf € 5.349
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Garibaldi Fjord
Kaap Hoorn

Uw reis begint in de Chileense hoofdstad Santiago de Chili, aan de voet van de Andes en misschien wel de modernste en meest Europese
metropool van heel Zuid-Amerika. Neem voldoende tijd om deze mondaine wereldse stad
met z'n mediterrane klimaat te ontdekken voordat uw expeditie naar het stille Zuiden start.

2e DAG: PUNTA ARENAS

FALKLANDEILANDEN

Westpoint Island

'Dreaming of a white Christmas?' Op deze Kerstexpeditie kunt u het magische
witte continent met eigen ogen aanschouwen en ontdekt u de overweldigende
schoonheid van Patagonië, Kaap Hoorn, de Falklandeilanden en het fascinerende
Chileense fjordenlandschap met hun imposante gletsjers en unieke fauna.

Titel - 18 daagse reis

Port Stanley

In de voormiddag vliegt u naar de meest zuidelijke stad van het Zuid-Amerikaanse vasteland Punta Arenas waar de crew van ms Midnatsol u welkom heet aan boord. Uw avontuur
begint in het landschappelijk indrukwekkende
Gabriel Kanaal, voorbij Tucker eiland. De bergeilanden van de Vuurland archipel zijn een
eldorado voor dolfijnen, zeeleeuwen en de
beroemde Magelhaen pinguïns.

3e-4e DAG: CHILEENSE FJORDEN/
GARIBALDI FJORD

Binnenhut

Het is zover: we zetten koers naar de ongerepte
natuur van de Chileense fjorden. Geniet van de
tocht door het Beagle kanaal, voorbij de afkalvende gletsjers naar de Garibaldi fjord in het
Alberto de Agostini Nationaal park.
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6e DAG: KERSTMIS
Deze eerste Kerstdag is een zeedag waarop u alle
gelegenheid heeft, onder meer door het bezoeken van lezingen, om u voor te bereiden op uw
Antarctica avontuur de volgende dagen. Geniet
van een heerlijk Kerstdiner en mocht u Kerstmis
associëren met het uitpakken van presentjes:
het mooiste cadeau zal zich binnen enkele uren
in volle glorie aan u presenteren!

7e-12e DAG: ANTARCTICA

62°11′Z 58°21′W

N
O

Verder gaat het naar de door sagen omgeven
zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika: Kaap
Hoorn. Bij gunstig weer maken we een landing
met onze poolcirkelboot en kunt u een bezoek
brengen aan de vuurtorenwachter. Het spectaculaire Kaap Hoorn ligt aan de meest zuidelijke punt van de Chileense bergeilanden Isla
Hornos. Het is een uitloper van het imposante
Andesgebergte dat zich over meer dan 7.500
km uitstrekt.

BEA GLE KAN AAL

I
L/J

5e DAG: KAAP HOORN

Puerto Williams
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Geniet van uw Kerstgeschenk als een oneindige
witte wereld zich voor uw ogen uitstrekt en de
natuur in haar mooiste en meest betoverende
verschijning laat zien. Hier wonen miljoenen pinguïns, duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden walvissen is het continent een rijke
bron aan voedsel. Ons eerste bezoek is Half Moon
eiland, de parel van de zuidelijke Shetlandeilanden. Op de klippen wacht een kolonie kinband pinguïns en de meest uiteenlopende zeevogels. In Yankee Harbour vindt u een enorme
ezelspinguïn kolonie met circa 4.000 broedparen en Neko Harbour is één van de weinig
plekken waar u op het Antarctische vasteland
aan land kunt. Via het Neumayer- en Lemaire
kanaal naar Paradise Bay waar onderzoeksstation Almirante Brown is gevestigd. Varend
door het nauwe Errera kanaal begrijpt u hoe
professioneel de crew aan boord van ms Midnatsol is: soepel navigeert het schip langs de
talloze ijsbergen. Op Cuverville eiland ziet u de
grootste ezelspinguïn kolonie ter wereld. King
George eiland: hier bevinden zich de meeste

Antarctische onderzoeksstations en de meest
diverse diersoorten: van zeeolifanten, tot kinband pinguïns. Gaat u rustig zitten: de nieuwsgierige dieren komen naar u toe en zorgen voor
onvergetelijke momenten.

13e DAG: ZEEDAG
Benut deze zeedag om u te oriënteren op de
volgende bestemming: de Falklandeilanden.
De expeditieleiders vertellen u alles over de
bijzondere flora en fauna van deze eilanden.

14 -16 DAG: WESTPOINT EILAND,
CARCASS EILAND & PORT STANLEY
e

e

De Falklandeilanden bestaan uit twee hoofd
eilanden en rond 200 eilanden daarom heen.
De enige stad ligt op Oost-Falkland en telt 2.000
inwoners. Port Stanley is de hoofdstad en het
perfecte startpunt voor een onvergetelijke tocht
door het achterland.

17e DAG: ZEEDAG/STRAAT MAGELLAAN
Een indrukwekkende terugreis door de beroemde
Zeestraat Magellaan. De afstand tussen het
Zuid-Amerikaanse vasteland en de Vuurland
archipel bedraagt hier zo’n 570 kilometer en is
een bijzondere belevenis met zijn talrijke eilanden en geweldige gletsjers.

MX

Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

5.349

6.575

Catalogusprijs

7.250

8.852

Vroegboekprijs

5.574

6.856

Catalogusprijs

7.550

9.227

Vroegboekprijs

5.798

7.137

Catalogusprijs

7.850

9.602

Vroegboekprijs

5.963

7.344

Catalogusprijs

8.070

9.877

Vroegboekprijs

6.128

10.189

Catalogusprijs

8.290

13.672

Vroegboekprijs

6.293

10.478

Catalogusprijs

8.510

14.057

Vroegboekprijs

6.566

10.954

Catalogusprijs

8.873

14.693

Vroegboekprijs

6.838

11.430

Catalogusprijs

9.236

15.328

Vroegboekprijs

7.556

12.688

Catalogusprijs

10.195

17.005

Vroegboekprijs

8.562

14.448

Catalogusprijs

11.536

19.353

Vroegboekprijs

10.490

17.823

Catalogusprijs

14.108

23.854

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Santiago de Chili incl. ontbijt.
• Vlucht Santiago de Chili–Punta Arenas vv incl. belastingen.
• Stadstour Punta Arenas. • Transfers in Santiago de Chili en
Punta Arenas. • Activiteiten aan boord en aan wal, diverse
landingen en tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/
Duitstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt
activiteiten en landingen. • Wind- en regenafstotend jack.
• Thee en koffie aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Santiago de Chili. Norske
maakt graag een offerte-op-maat: 023-5289856. Overige
optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley: Stanleys Höhepunkte

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: Naturkundlicher Spaziergang

€ 82

Port Stanley: Panorama-Rundflug

€ 322

Port Stanley: Die Vogel- und Pflanzenwelt

€ 156

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Antarctisch kamperen op de
Falklands zoals Amundsen vanaf nok 950. • Wandeltochten op
Antarctica en de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

8e DAG: PUNTA ARENAS
Nog helemaal onder de indruk van zoveel ongerepte natuur komt u aan in Punta Arenas. Met
unieke herinneringen vliegt u terug naar Santiago de Chili. En vandaar uit weer: terug naar huis!

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenmsant1613
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naar het eeuwige ijs

CHILEENSE FJORDEN, PATAGONIË EN ANTARCTICA

18 daagse expeditiereis
Reisperiode: 5/1–22/1/2017
Expeditieschip: ms Midnatsol
Boekingscode: CENMSANT1614
1e dag - Santiago de Chili
2 dag - Punta Arenas
e

3e-4e dag - Chileense fjorden/Garibaldi
5 dag - Kaap Hoorn
e

6 dag - Zeedag
e

7e-12e dag - Antarctica
13e dag - Zeedag
14 -16 dag - Westpoint eiland, Carcass
eiland & Port Stanley
e

Vervul uw droom het eeuwige ijs met eigen ogen te zien! Ontdek de overweldigende
schoonheid van Patagonië en het fascinerende Chileense fjordenlandschap met hun
imposante gletsjers en unieke fauna. Leer meer over de geheimen van Kaap Hoorn,
en aanschouw de Falklandeilanden en het witte continent met eigen ogen!
1 DAG: SANTIAGO DE CHILI
e

Uw reis begint in de Chileense hoofdstad Santiago de Chili, aan de voet van de Andes en misschien wel de modernste en meest Europese
metropool van heel Zuid-Amerika. Neem voldoende tijd om deze mondaine wereldse stad
met z'n mediterrane klimaat te ontdekken voordat uw expeditie naar het stille Zuiden start.

e

17e dag - Zeedag/Straat Magellaan
8e dag - Punta Arenas

vanaf € 4.974

NORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

6e DAG: ZEEDAG
Op deze zeedag heeft u alle gelegenheid, onder
meer door het bezoeken van lezingen, om zich
voor te bereiden op uw Antarctica avontuur de
volgende dagen.

7 -12 DAG: ANTARCTICA
e

e

Antarctica is het laatste onaangeroerde continent op aarde. Het is het koudste, droogste,
hoogste en schoonste werelddeel en ondanks
sneeuw en ijs wemelt het ook van het leven. Er
wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden walvissen is het continent een rijke bron aan voedsel. Antarctica is een witte wildernis en laat de
natuur zien in haar mooiste en meest betoverende verschijning. Een oneindige witte wereld
strekt zich uit voor uw ogen. Ons eerste bezoek
is aan Half Moon eiland de parel van de zuidelijke Shetlandeilanden. Op de klippen wacht een
kolonie kinband pinguïns en de meest uiteenlopende zeevogels. In Yankee Harbour vindt u
een enorme kolonie ezelspinguïns met circa
4.000 broedparen en Neko Harbour is één van
de weinig plekken waar u op het Antarctische
vasteland aan land kunt. Via het fascinerende
Neumayer- en Lemaire kanaal naar Paradise
Bay waar onderzoeksstation Almirante Brown is
gevestigd. Varend door het nauwe Errera kanaal
begrijpt u hoe professioneel de crew aan boord
van ms Midnatsol als het schip soepel langs de
talloze ijsbergen navigeert. Op Cuverville eiland
ziet de grootste ezelspinguïn kolonie ter wereld.
Op King George eiland bevinden zich de meeste
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2e DAG: PUNTA ARENAS
In de voormiddag vliegt u naar de meest zuidelijke stad van het Zuid-Amerikaanse vasteland
Punta Arenas waar de crew van ms Midnatsol
u welkom heet aan boord. Uw avontuur begint
in het landschappelijk indrukwekkende Gabriel
Kanaal, voorbij Tucker eiland. De bergeilanden
van de Vuurland archipel zijn een eldorado voor
dolfijnen, zeeleeuwen en de beroemde Magelhaen pinguïns.

3 -4 DAG: CHILEENSE FJORDEN/
GARIBALDI FJORD
e

e

Het is zover: we zetten koers naar de ongerepte
natuur van de Chileense fjorden. Geniet van de
tocht door het Beagle kanaal, voorbij de afkalvende gletsjers naar de Garibaldi fjord in het
Alberto de Agostini Nationaal park.

Antarctische onderzoeksstations en een groot
assortiment dieren, van zeeolifant tot kinband
pinguïn. De nieuwsgierige dieren komen naar
u toe en zorgen voor onvergetelijke momenten.
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13e DAG: ZEEDAG
Benut deze zeedag om u te oriënteren op de
volgende bestemming: de Falklandeilanden.
De expeditieleiders vertellen u alles over de
bijzondere flora en fauna van deze eilanden.

14e-16e DAG: WESTPOINT EILAND,
CARCASS EILAND & PORT STANLEY
De Falklandeilanden bestaan uit twee hoofd
eilanden en rond 200 eilanden daarom heen.
De enige stad ligt op Oost-Falkland en telt 2.000
inwoners. Port Stanley is de hoofdstad en het
perfecte startpunt voor een onvergetelijke tocht
door het achterland.

17e DAG: ZEEDAG/STRAAT MAGELLAAN
Voor gepassioneerde zeeliefhebbers is de
terugweg gedenkwaardig: want u gaat door de
beroemde Straat Magellaan. De afstand tussen
het Zuid-Amerikaanse vasteland en de Vuurland archipel bedraagt hier zo’n 570 kilometer
en is een bijzondere belevenis met zijn talrijke
eilanden en geweldige gletsjers.

Titel - 18 daagse reis
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18e DAG: PUNTA ARENAS
Nog helemaal onder de indruk van zoveel ongerepte natuur komt u aan in Punta Arenas. Met
unieke herinneringen vliegt u terug naar Santiago de Chili. En vandaar uit weer: terug naar huis!

CENMSANT1614

Hutcategorie

Q
M
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Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

4.974

6.107

Catalogusprijs

6.750

8.227

Vroegboekprijs

5.180

6.364

Catalogusprijs

7.025

8.571

Vroegboekprijs

5.386

6.622

Catalogusprijs

7.300

8.914

Vroegboekprijs

5.537

6.811

Catalogusprijs

7.502

9.167

Vroegboekprijs

5.688

9.419

Catalogusprijs

7.703

12.654

Vroegboekprijs

5.840

9.684

Catalogusprijs

7.905

12.999

Vroegboekprijs

6.089

10.120

Catalogusprijs

8.238

13.581

Vroegboekprijs

6.339

10.557

Catalogusprijs

8.571

14.163

Vroegboekprijs

6.997

11.710

Catalogusprijs

9.449

15.700

Vroegboekprijs

7.919

13.323

Catalogusprijs

10.679

17.853

Vroegboekprijs

9.687

16.416

Catalogusprijs

13.036

21.978

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Santiago de Chili incl. ontbijt.
• Vlucht Santiago de Chili–Punta Arenas vv incl. belastingen.
• Stadstour Punta Arenas. • Transfers in Santiago de Chili en
Punta Arenas. • Activiteiten aan boord en aan wal, diverse
landingen en tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/
Duitstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt
activiteiten en landingen. • Wind- en regenafstotend jack.
• Thee en koffie aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Santiago de Chili. Norske
maakt graag een offerte-op-maat: 023-5289856. Overige
optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley: Stanleys Höhepunkte

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: Naturkundlicher Spaziergang

€ 82

Port Stanley: Panorama-Rundflug

€ 322

Port Stanley: Die Vogel- und Pflanzenwelt

€ 156

5e DAG: KAAP HOORN

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Verder gaat het naar de door sagen omgeven
zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika: Kaap
Hoorn. Bij gunstig weer maken we een landing
met onze poolcirkelboot en kunt u een bezoek
brengen aan de vuurtorenwachter. Het spectaculaire Kaap Hoorn ligt aan de meest zuidelijke punt van de Chileense bergeilanden Isla
Hornos. Het is een uitloper van het imposante
Andesgebergte dat zich over meer dan 7.500
km uitstrekt.

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Antarctisch kamperen op de
Falklands zoals Amundsen vanaf nok 950. • Wandeltochten op
Antarctica en de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenmsant1614
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15 daagse expeditiereis
Reisperiode: 21/1–4/2/2017
		3/2–17/2/2017
		16/2–2/3/2017

Avontuur & verwondering
aan het einde van de wereld

Expeditieschip: ms Midnatsol

ANTARCTICA, PATAGONIË EN CHILEENSE FJORDEN

Boekingscode: CENMSANT1615
1e dag - Santiago de Chili
2e dag - Punta Arenas
3 dag - Chileense fjorden
e

4e dag - Kaap Hoorn
5e dag - Zeedag
6e-11e dag - Antarctica
12 dag - Zeedag
e

13e dag - Kaap Hoorn/Puerto Williams
14e dag - Chileense fjorden
15e dag - Punta Arenas
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Ga met ons mee naar het einde van de wereld! Het comfortabele ms Midnatsol
brengt u naar de spectaculairste gebieden van het zuidelijk halfrond. Van de
Chileense fjorden via Kaap Hoorn naar het gigantische ijscontinent: Antarctica.
Op dit unieke avontuur zult u de wonderen van de aarde van zeer nabij meemaken.
1e DAG: SANTIAGO DE CHILI

3e DAG: CHILEENSE FJORDEN

De Chileense hoofdstad Santiago de Chili, een
levendige stad aan de voet van de Andes, is
het startpunt voor deze 15-daagse expeditiereis. In deze mondaine wereldse stad met z'n
mediterrane klimaat overnacht u voordat u het
fascinerende landschap van fjorden, gletsjers
en ijsbergen induikt.

Na onze vaart door het zeer nauwe Gabriel kanaal
naderen we het betoverende landschap van de
Chileense fjorden. Hier ontvouwt de spectaculaire natuur zich in al haar pracht: voor ons liggen bergen en gletsjers van een uitzonderlijke
schoonheid. Eén van de beroemdste en mooiste
fjorden is de Garibaldi fjord.

2 DAG: PUNTA ARENAS

4 DAG: KAAP HOORN

U vliegt naar het uiterste zuiden van het land,
naar Punta Arenas, de grootste stad van zuidelijk Patagonië. Nadat u bent ingescheept op
ms Midnatsol varen we door de Zeestraat Magellaan- genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger. Op het bergachtige Tucker eiland in het
nationaal park Tierra del Fuego ziet u voor het
eerst de beroemde magelhaenpinguïns en
met wat geluk ook zeeleeuwen en dolfijnen.

Sinds de ontdekking in 1616 geldt Kaap Hoorn
op het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika voor
zeelieden als het einde van de wereld. De Kaap
ligt in Chili, op een eilandje voor de kust van
Vuurland en de enige bewoning is een kleine
bemande post bestaande uit een vuurtoren,
een kapel, een woonhuis en een schuur. Hier
zullen we bij gunstig weer met onze poolcirkelboot aanmeren.

e

Titel - 15 daagse reis
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Hutcategorie

5e DAG: ZEEDAG
Verder gaat het richting Zuidpool. Terwijl we
varen door de beroemde Drake Passage, kunt
u genieten van de lezingen over Antarctica van
de expeditieleider.

6e-11e DAG: ANTARCTICA
Vandaag bereiken we hét hoogtepunt van uw
reis! Een oneindige witte wereld strekt zich voor
uw ogen uit en Antarctica begroet u met een
gouden zon, blauwe hemel en zilveren sneeuw.
Alles is zoals in uw droom en zal u in verwondering brengen. Het is het koudste, droogste,
hoogste en schoonste werelddeel en ondanks
sneeuw en ijs wemelt het ook van het leven.
Er wonen miljoenen pinguïns, duizenden zeehonden en voor grote hoeveelheden walvissen is het continent een rijke bron aan voedsel. Antarctica laat de natuur in haar mooiste
en meest betoverende verschijning zien. U gaat
aan land op Half Moon eiland, de parel van de
Zuid-Shetland eilanden waar vele kinbandpinguïns, imposante zeemeeuwen en robben leven.
Yankee Harbour is een eldorado voor dierenliefhebbers. Geniet van de grootste blik over de
Straat McFarlane in de richting van Livingston
eiland en het uitzicht op de Bransfieldstraat;
een bekende foerageerplaats voor walvissen.
Verder gaat het naar Mikkelsen Harbour op de
zuidzijde van Trinity eiland en Neko Harbour dat
wordt omringd door een imposant berglandschap. Ook Paradise Bay met haar geweldige
gletsjers en sneeuwbedekte bergen staat vanaf
nu in uw geheugen gegrift. In het Neumayer

kanaal, maar vooral in het slechts 200 meter
brede Lemaire kanaal kunt u de ijsbergen bijna
aanraken. Even indrukwekkend is de passage
door het nauwe, met ijsbergen bezaaide Errera
kanaal. U krijgt grote bewondering voor de professionele crew van ms Midnatsol die soepel alle
hindernissen neemt. Op het Cuverville eiland
wordt u begroet door een geluid dat lijkt op het
balken van ezels: hier huist de grootste ezelspinguïn kolonie ter wereld.

12e DAG: ZEEDAG
Tijd om de indrukken op u in te laten werken
en deel te nemen aan de interessante lezingen
waardoor uw kennis zich nog verder verdiept.

13e DAG: KAAP HOORN/PUERTO WILLIAMS
Als het op de heenreis onmogelijk was, proberen we hier nogmaals om vaste voet te krijgen
op Kaap Hoorn. In ieder geval bezoeken we het
Chileense Puerto Williams, de zuidelijkste stad
ter wereld, dat met haar pittoreske huizen een
mooi beeld biedt.

14 DAG: CHILEENSE FJORDEN
e

Zorg dat u aan dek staat bij deze laatste panorama vaart met een onovertroffen uitzicht op de
Chileense fjorden, de sneeuwbedekte vulkaantoppen, de dolfijnen en zeeleeuwen.

Q
M
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MG
MX

Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

4.849

5.951

Catalogusprijs

6.584

8.019

Vroegboekprijs

5.049

6.200

Catalogusprijs

6.850

8.352

Vroegboekprijs

5.249

6.450

Catalogusprijs

7.117

8.685

Vroegboekprijs

5.395

6.633

Catalogusprijs

7.312

8.930

Vroegboekprijs

5.542

9.163

Catalogusprijs

7.508

12.304

Vroegboekprijs

5.689

9.429

Catalogusprijs

7.704

12.646

Vroegboekprijs

5.930

9.843

Catalogusprijs

8.026

13.210

Vroegboekprijs

6.172

10.266

Catalogusprijs

8.349

13.775

Vroegboekprijs

6.811

11.384

Catalogusprijs

9.201

15.266

Vroegboekprijs

7.705

12.948

Catalogusprijs

10.393

17.353

Vroegboekprijs

9.419

15.948

Catalogusprijs

12.679

21.353

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Montevideo incl. ontbijt. • Transfer
in Montevideo inclusief excursie. • Transfer in Ushuaia.
• Vlucht Ushuaia–Buenos Aires incl. belastingen.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Montevideo of naar/van
Buenos Aires. Norske maakt graag een offerte-op-maat: 0235289856. Overige optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

?????

€ 000

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Wandeltochten op Antarctica en
de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

15e DAG: PUNTA ARENAS
In Punta Arenas begon, en eindigt uw unieke
avontuur, hier neemt u het vliegtuig terug naar
Santiago de Chili.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenmsant1615
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017
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Wit. Wit. Wit. Zover het oog reikt. Maar alleen
op het eerste gezicht, want het wemelt hier van
het leven. Ontelbare pinguïns, dwergwalvissen,
robben en zeevogels. Hier heeft u de keuze uit
vele optionele wandelingen, kajaktours en zelfs
een nacht onder de Antarctische hemel behoort
hierbij. Noordelijk van de poolcirkel wordt de
natuur steeds fascinerender. Vooral Deception
eiland is een hoogtepunt. Het eiland is bekend
als één van de veiligste havens van Antarctica
vanwege het feit dat het de caldera van een
actieve vulkaan is. Spannend wordt het wanneer de kinband pinguïns in beeld komen. Maar
hoe bijzonder deze broedende pinguïns ook zijn,
ze krijgen bij onze tocht door het Errera kanaal
concurrentie van de professionele crew van het
ms Fram. Alleen door hun jarenlange ervaring
en kennis, weten ze het schip door het nauwe
kanaal langs de talloze ijsbergen te laveren.
Neko Harbour is één van de mooiste plaatsen op het vasteland van Antarctica. De baai
is omringd door gigantische bergen en imposante gletsjers. In het water drijven ijsbergen
die met donderend geraas van de gletsjers zijn
afgebroken. De structuur van iedere ijsberg is
uniek. Van glad lichtblauw ijs tot poreus wit of
vol met grauwe sedimenten. Een stevige klim
naar boven wordt beloond met een adembenemend uitzicht op Andvord Bay. Hier hoort
u de stilte die soms onderbroken wordt door
het gekraak van de ijswand. Vervolgens vaart
ms Fram door het Lemaire kanaal. Spiegelglad
water en bergen tot 1.000 meter hoogte. Bij

goede weersomstandigheden is het hier ideaal
voor een tocht met de poolcirkel boot. Wilhelmina Bay is een geliefde foerageerplaats voor
walvissen en robben. Dat heeft in vroegere tijden veel jagers aangetrokken. De spectaculaire
getuige van deze tijd is het deels gezonken wrak
van de Noorse walvisvaarder Guvernøren. Bij
goede weersomstandigheden kunnen we het
wrak van zeer nabij bekijken. De Antarctische
zeestraat met de deels kilometerslange tafel
ijsbergen, is een van de hoogtepunten van deze
expeditie. Hier bevinden zich circa een half miljoen adéliepinguïns, maar ook ezelspinguïns,
zeeluipaarden en orka’s. Hoe ontstaan deze ijsformaties eigenlijk? De expeditieleider vertelt:
‘het zijn stukken van afkalvende gletsjers, die
op zee samenkomen en door de sterke stroming
richting het Noorden drijven.’ Nog een laatste
blik op Brown Bluff, de hoge roestrode klip, en
het is tijd om het Antarctisch schiereiland de
rug toe te keren.
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14e-15e DAG: DRAKE PASSAGE
Varend door de Drake passage heeft u tijd om
de indrukken te verwerken en met de andere
opvarenden te delen.

16e DAG: USHUAIA/BUENOS AIRES
Na uw vlucht van Ushuaia naar Buenos Aires eindigt uw unieke expeditie avontuur naar Antarctica. U behoort nu tot de bevoorrechte club van
mensen die voet hebben gezet op Antarctische
bodem!

Xxxx - 16 daagse reis

L

Expeditie Zuidpoolcirkel
Antarctisch schiereiland

16 daagse expeditiereis
Reisperiode: 26/1–10/2/2017
		9/2–24/2/2017
Expeditieschip: ms Fram
Boekingscode: CENANT1605
1e-2e - Buenos Aires/Ushuaia
3e-4e dag - Drake Passage
5e-13e dag - Antarctica
14e-15e dag - Drake Passage
16e dag - Ushuaia/Buenos Aires

vanaf € 5.596

NORSKE - Expeditie Zeereizen 2016/2017

FASCINEREND DIERENRIJK

Een speciale reis naar een zelden bezocht gebied op het Antarctisch Schiereiland.
Ons doel is om de zuidpoolcirkel over te steken. Plekken waar nog weinigen
naartoe zijn gereisd en avontuurlijke excursies om de pinguïnkolonies en
historische plekken van dichtbij te bekijken.
1e-2e DAG: BUENOS AIRES/USHUAIA

3e-4e DAG: DRAKE PASSAGE

Uw reis begint met een overnachting in de
geboorteplaats van de tango, het levendige
Buenos Aires. Na het ontbijt volgt een uitgebreide stadsbezichtiging en wordt u naar het
vliegveld gebracht waarna u in vier uur van
Buenos Aires naar Ushuaia, de zuidelijkste stad
ter wereld vliegt. Hier, in Vuurland, begint uw reis
met het comfortabele Hurtigruten schip ms Fram.
U wordt verwelkomd en met een transferbus
naar het schip gebracht, of u heeft de mogelijkheid om aan een excursie naar het schitterende Nationaal Park Tierra del Fuego deel te
nemen. Als de tijd het toelaat, kunt u ook nog
door Ushuaia wandelen, de inscheping is om
16:00 uur. Na de kennismaking met de crew,
gaan de trossen los en zet het ms Fram koers
door het schilderachtige Beagle Kanaal naar de
Drake passage voor een uniek avontuur.

In de Drake Passage komen drie oceanen samen
- de Atlantische-, de Grote- en de Antarctische
Oceaan - en stuiten de warmere wateren op de
koudere, zwaardere en minder zoute wateren
waarbij het koudere water zinkt en er voedsel
aan het oppervlak wordt gebracht. Aan boord
hoort u meer over het soortenrijk zeeleven van
deze opvallende passage. Ook wordt u van de
richtlijnen van het Antarctisch Verdrag en de
International Association of Antarctica Tour
Operators (IAATO) op de hoogte gebracht. Het
Antarctisch Verdrag geeft richtlijnen voor een
verblijf in Antarctica die onder meer uitgaan
van milieu- en omgevingsbescherming. Hurtigruten heeft zich uiteraard met deze richtlijnen akkoord verklaard want het behoud van
deze landschappen in hun natuurlijke, onaangetaste conditie is onze prioriteit.

CENANT1605

Hutcategorie
Binnenhut
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5e-13e DAG: ANTARCTICA
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Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

5.596

9.387

Catalogusprijs

7.625

12.640

Vroegboekprijs

6.085

10.244

Catalogusprijs

8.277

13.782

Vroegboekprijs

6.085

10.244
13.782

Catalogusprijs

8.277

Vroegboekprijs

6.624

11.186

Catalogusprijs

8.995

15.038

Vroegboekprijs

7.216

12.223

Catalogusprijs

9.785

16.420

Vroegboekprijs

7.998

13.591

Catalogusprijs

10.827

18.244

Vroegboekprijs

9.093

17.605

Catalogusprijs

12.286

23.594

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord. • Vlucht Buenos
Aires–Ushuaia vv incl. belastingen. • Transfers in Buenos
Aires. • Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt.
• Transfers en excursie in Ushuaia. • Activiteiten aan boord en
aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot.
• Ervaren Engels-/Duitstalig expeditieteam verzorgt lezingen
en begeleidt activiteiten en landingen. • Wind- en
regenafstotend jack. • Thee en koffie aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Buenos Aires. Norske
maakt graag een offerte-op-maat: 023-5289856. Overige
optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Tocht per poolcirkelboot vanaf
nok 950. • Wandeltochten op Antarctica en de subarctische
eilanden vanaf nok 300. • Sneeuwschoenwandeling op
Antarctica vanaf nok 450. • Kajak-Tour vanaf nok 995.
• Overnachting in de open lucht vanaf nok 250.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1605
NORSKE - EXPEDITIE ZEEREIZEN 2016/2017

MS MIDNATSOL

17 DAGEN - XXXX ZEEMIJLEN
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17 daagse expeditiereis

Ongerept & overweldigend
Antarctica

Reisperiode: 1/3–17/3/2017
Expeditieschip: ms Midnatsol
Boekingscode: CENMSANT1616
1e dag - Santiago de Chili
2e dag - Punta Arenas
3 -4e dag - Chileense fjorden
e

5e dag - Kaap Hoorn
5e dag - Zeedag
6e-10e dag - Antarctica
11 dag - Zeedag
e

12e-14e dag - Falklandeilanden
15e-16e dag - Zeedag
17 dag - Montevideo
e
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CHILEENSE FJORDEN, PATAGONIË, FALKLANDEILANDEN EN ANTARCTICA

Ons expeditieteam begeleidt u tot aan het einde van de wereld! Het ms Midnatsol
brengt u naar de spectaculairste oorden van het zuidelijk halfrond. Adembenemende
Chileense fjorden, door sagen omgeven Kaap Hoorn en het ijscontinent Antarctica.
Op deze avonturenreis komt u zeer dichtbij de wonderen van de aarde.

Titel - 17 daagse reis

1e DAG: SANTIAGO DE CHILI
Uw reis begint in de Chileense hoofdstad Santiago de Chili, aan de voet van de Andes en misschien wel de modernste en meest Europese
metropool van heel Zuid-Amerika. Neem voldoende tijd om deze mondaine wereldse stad
met z'n mediterrane klimaat te ontdekken voordat uw expeditie naar het stille Zuiden start.

3e-4e DAG: CHILEENSE FJORDEN/
GARIBALDI FJORD

Binnenhut

Voor u liggen de adembenemende Chileense
fjorden. En als highlight de Garibaldi Fjord met
de geweldige Garibaldi gletsjer. Door het Beagle
kanaal varen we verder naar het Chileense Puerto
Williams, de meest zuidelijke stad ter wereld.

Santiago de Chile

2e DAG: PUNTA ARENAS

Buitenhut
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We varen voorbij kalvende gletsjers naar het
door sagen omgeven zuidelijkste puntje van
Zuid-Amerika: Kaap Hoorn. Bij gunstig weer
maken we een landing met onze poolcirkelboot
en kunt u een bezoek brengen aan de vuurtorenwachter. Het spectaculaire Kaap Hoorn ligt
aan de meest zuidelijke punt van de Chileense
bergeilanden Isla Hornos. Het is een uitloper
van het imposante Andesgebergte dat zich over
meer dan 7.500 km uitstrekt.

FALKLANDEILANDEN

N
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5 DAG: KAAP HOORN
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Montevideo

In de voormiddag vliegt u naar de meest zuidelijke stad van het Zuid-Amerikaanse vasteland Punta Arenas waar de crew van ms Midnatsol u welkom heet aan boord. Uw avontuur
begint in het landschappelijk indrukwekkende
Gabriel Kanaal, voorbij Tucker eiland. De bergeilanden van de Vuurland archipel zijn een
eldorado voor dolfijnen, zeeleeuwen en de
beroemde Magelhaen pinguïns.
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vanaf € 4.286

CENMSANT1616
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5e DAG: ZEEDAG
U vaart door de beroemde Drake Passage en
heeft tijd voor talloze interessante lezingen over
de geschiedenis, de flora en fauna en de verschillende excursies op uw volgende bestemming: Antarctica.

6e-10e DAG: ANTARCTICA
De volgende vijf dagen verblijft u in één van
de meest authentieke regio’s van deze aarde.
Antarctica is het koudste, droogste, hoogste en
schoonste werelddeel en ondanks sneeuw en ijs
wemelt het ook van het leven. Er wonen miljoenen pinguïns en duizenden zeehonden en voor
grote hoeveelheden walvissen is het continent
een rijke bron aan voedsel. Antarctica laat de
natuur in haar mooiste en meest betoverende
verschijning zien. Uw eerste bezoek is aan Half
Moon eiland, de thuisbasis van veel verschillende soorten pinguïns. Op Neko Harbour maakt
u voor het eerst kennis met het bijzondere, balkende geluid van de ezelspinguïns. Even later,
in Paradise Bay, geniet u van de magnifieke aanblik van gletsjers die zich in het water spiegelen. Op Yankee Harbour wonen meer dan 4.000
ezelspinguïn broedparen. Maar ook het uitzicht
over de Mc-Farlane-Straat in de richting van
Livingston eiland en door de Bransfieldstraat
zijn heel bijzonder. In het Neumayer kanaal en
in het daarop volgende Lemaire kanaal rijzen
punten van ijsbergen hoog uit zee vandaan. In
dit sprookjesachtige landschap ziet u robben en
pinguïns en met wat geluk nog veel meer. Dan
volgt de passage door de schilderachtige, maar

ook zeer nauwe Errera kanaal naar Cuverville.
Het ms Midnatsol laveert soepel tussen de talloze
ijsbergen door naar het strand waar u de grootste ezelspinguïn kolonie ter wereld ontmoet. U
sluit af met een bezoek aan King George eiland,
het grootste eiland in de archipel van de zuidelijke Shetland eilanden. Een bezienswaardigheid
hier is het onderzoeksstation Henryk Arctowski.

11e DAG: ZEEDAG
Dat was een ongelofelijk avontuur, maar er wacht
nog meer op u: de grote verscheidenheid van
flora en fauna van de Falklandeilanden.

12e-14e DAG: FALKLANDEILANDEN
Door de sub-Antarctische ligging kan zich hier
een grote verscheidenheid aan soorten ontwikkelen. Zo leven hier vijf van de wereldwijd 18
bekende pinguïnsoorten, waaronder één van
de grootste: de koningspinguïn. Gedurende uw
bezoek aan Westpoint eiland, Carcass eiland en
aan de hoofdstad Port Stanley zult u de grappige dieren die bijna 1 meter lang worden, van
zeer nabij kunnen bekijken.

15e-16e DAG: ZEEDAG
Geniet gedurende de zeedagen van de rust en
de interessante lezingen van het expeditieteam.
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Prijzen in € per persoon
2 pers.

1 pers.

Vroegboekprijs

4.286

5.347

Catalogusprijs

5.966

7.348

Vroegboekprijs

4.478

5.587

Catalogusprijs

6.222

7.667

Vroegboekprijs

4.669

5.826

Catalogusprijs

6.478

7.987

Vroegboekprijs

4.810

6.002

Catalogusprijs

6.666

8.221

Vroegboekprijs

4.951

8.429

Catalogusprijs

6.853

11.458

Vroegboekprijs

5.092

8.675

Catalogusprijs

7.041

11.786

Vroegboekprijs

5.323

9.081

Catalogusprijs

7.350

12.328

Vroegboekprijs

5.556

9.487

Catalogusprijs

7.660

12.870

Vroegboekprijs

6.168

10.559

Catalogusprijs

8.477

14.300

Vroegboekprijs

7.026

12.061

Catalogusprijs

9.621

16.302

Vroegboekprijs

8.670

14.938

Catalogusprijs

11.814

20.140

Inbegrepen: • Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte
hutcategorie inclusief volpension aan boord.
• Hotelovernachting (1x) in Santiago de Chili incl. ontbijt.
• Transfer in Santiago de Chili en Punta Arenas. • Vlucht
Santiago de Chili–Punta Arenas incl. belastingen.
• Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en
tochten per poolcirkelboot. • Ervaren Engels-/Duitstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en
landingen. • Wind- en regenafstotend jack. • Thee en koffie
aan boord.
Niet inbegrepen: Vluchten naar/van Montevideo of naar/van
Buenos Aires. Norske maakt graag een offerte-op-maat: 0235289856. Overige optionele excursies.
Vroegboekprijs: • Geldig indien geboekt voor 30-11-2015.
• Beperkte beschikbaarheid. • De prijzen kunnen eventueel
tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
Let op: • Prijzen zijn in € per persoon. • Wijzigingen van het
reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
• Eenpersoonshutten op basis van beschikbaarheid. • I.v.m.
ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
Optionele excursies

Prijs pp

Port Stanley: Stanleys Höhepunkte

€ 59

Port Stanley: Bluff-Cove-Lagune

€ 122

Port Stanley: Naturkundlicher Spaziergang

€ 82

Port Stanley: Panorama-Rundflug

€ 322

Port Stanley: Die Vogel- und Pflanzenwelt

€ 156

Port Stanley: Long Island Farm

€ 108

Alleen aan boord te boeken: • Antarctisch kamperen zoals
Amundsen vanaf nok 3.500. • Antarctisch kamperen op de
Falklands zoals Amundsen vanaf nok 950. • Wandeltochten op
Antarctica en de subarctische eilanden vanaf nok 300.
• Sneeuwschoenwandeling op Antarctica vanaf nok 450.
• Kajak-Tour vanaf nok 995. • Overnachting in de open lucht
vanaf nok 250.

17e DAG: MONTEVIDEO
Aan de monding van de Rio de la Plata eindigt
uw expeditie. Na het ontbijt verlaat u het schip
dat u veilig heen en weer terug bracht op deze
onvergetelijke reis.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursieomschrijvingen en aanbiedingen op:
www.norske.nl/ez/cenant1601
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