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17 afvaarten: maandag–zaterdag
16 afvaarten: donderdag–dinsdag
Periode: mei t/m september 2018
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Deze ontdekkingstocht langs de westkust
van Spitsbergen heeft 2 varianten.
Iedere maandag en donderdag vanaf mei
t/m september vaart het MS Nordstjernen
langs adembenemende fjorden, reusachtige
gletsjers en historische plaatsen. De maandagafvaart heeft een extra hotelovernachting.
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1 Prachtig Arctisch landschap
vanaf het dek
2 Ervaren expeditieteam

South Cape

ACTIVITEITEN AANBOD:
VOGELSAFARI
BOOTTOCHT

3 Kleurrijke gletsjers
in de Kongsfjord
4 Een uniek fotomoment, kom
dicht bij een Arctische vos
5 Pas op voor
‘overstekende ijsberen’
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2 Arctische ontdekkingstochten
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VERTREK OP DONDERDAG: CENNXSPI1801
1E DAG: Longyearbyen

Op donderdagavond brengt een transferbus u
naar het hotel op Spitsbergen. Het is ‘s avonds
lang licht in verband met de middernachtzon en u
zult zich direct verbazen over het bijzondere landschap van Spitsbergen.
2E DAG: Longyearbyen en Barentszburg

© Trym Ivar Bergsmo

Vrijdagochtend heeft u tijd om het kosmopolitische Longyearbyen - hoofdstad van de Svalbard archipel - te bezoeken met winkelcentrum,
cafés, restaurants en het interessante Svalbard
Museum. Na de inscheping, zet MS Nordstjernen
koers naar de Russische nederzetting Barentszburg. Hier vindt u een exotische collectie oude
Russische objecten en architectuur en kunt u een
bezoek brengen aan het Pomormuseum of een
levendige folkloreshow bezoeken. Daarna gaat
het langs de fjorden naar Prins Karls Forland, één
van de eilanden van de Spitsbergen archipel.
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3E DAG: Magdalenefjord en National Park North
West Spitsbergen
Vandaag gaat u naar de noordwest zijde van Spitsbergen waar u eilanden, fjorden en stranden
vindt. Hier is ook de Magdalenefjord met zijn
bijzondere geschiedenis, want deze fjord werd in
1596 ontdekt door William Barentsz. U vindt hier
ook de restanten van een walvisvangststation uit
de 16e eeuw en een begraafplaats met walvisvaarders die tijdens het uitoefenen van dit zware werk
de dood vonden.

4E DAG: Moffen, Woodfjord & Liefdefjord

Tijdens deze reis hopen we ook enkele van de
meest spectaculaire fjorden van Noord-Spitsbergen te verkennen. Diep in het enorme Wood
fjordenstelsel vinden we de imposante en snelle
Monaco-gletsjer. Aan het uiteinde van deze
gespleten gletsjer is er altijd een hoop onstuimig
ijs dat in grote stukken van de gletsjer afkalft.
In de buurt vinden we Jotunkjeldane, de noordelijkste warmwaterbronnen ter wereld. Bij
gunstige ijscondities zullen we de beroemde
80ste breedtegraad passeren. Het eiland Moffen
is een beschermd walrusreservaat aan de noordkant van Spitsbergen. Kijkt u ook uit naar de
dwergwalvissen, zeehonden en walrussen die
zich in deze regio thuis voelen?
5E DAG: Koningsfjord & Ny-Alesund
De Koningsbaai is het grootste fjord aan de
noordwestkust van Spitsbergen, waarin zich vele
kleine eilanden bevinden. U vindt hier een eindeloze toendra, indrukwekkende bergen en de
imponerende Koningsgletsjer. Aan het einde van
de fjord ligt Ny-Ålesund, de noordelijkste nederzetting ter wereld die het gehele jaar bewoond
is. Op 78°55’ N herbergt dit dorp ook het noordelijkste permanent bezette Arctische onderzoeksstation.
6E DAG: Longyearbyen
In tegenstelling tot de maandagreis, waar u nog
een laatste overnachting heeft, vertrekt u deze
dinsdagochtend direct vanaf het schip naar het
vliegveld voor de terugvlucht.

VERTREK OP MAANDAG: CENNXSPI1802
1E-2E DAG: Longyearbyen & Barentszburg

Maandagavond brengt een transferbus u naar
het hotel en dinsdagochtend heeft u tijd om
Longyearbyen te bezoeken. Na de inscheping, zet
MS Nordstjernen koers naar de Russische nederzetting Barentszburg en Prins Karls Forland.
3E DAG: Moffen, Woodfjord & Liefdefjord

Noord Spitsbergen biedt een zeer afwisselend landschap dat uiteen loopt van de enorme
Monaco gletsjer tot de noordelijkste warmwaterbron ter wereld. Bij gunstige condities zullen we
de 80ste breedtegraad passeren. Moffen is een
beschermd reservaat aan de noordkant.
4E DAG: Koningsfjord & Ny-Alesund

De eilandrijke Koningsbaai is het grootste fjord
aan de noordwestkust. U vindt hier eindeloze
toendra, indrukwekkende bergen en de imponerende Koningsgletsjer. Ny-Ålesund is één van de
meest noordelijke, het hele jaar door bewoonde
nederzettingen ter wereld.
5E-6E DAG: Isfjord & Longyearbyen

De Isfjord is met 107 km lengte de op één na
langste fjord van de Spitsbergen archipel, in deze
fjord komen acht andere fjorden uit. Één van
de bekendste bergen aan de buitenrand van de
fjord is Alkhorn. Na aankomst in Longyearbyen
transfer naar het Spitsbergen Hotel. ’s Avonds
diner en overnachting. Vol met unieke herinneringen vliegt u zaterdag terug naar huis.

RONDOM SPITSBERGEN - 2 ONTDEKKINGSTOCHTEN

6-daagse expeditiereizen met MS Nordstjernen
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HUTCATEGORIE
Reisperiode
van/tot
24/05, 31/05,
07/06, 09/08,
16/08, 23/08,
30/08 &
06/09/2018

14/06, 21/06,
28/06, 05/07,
12/07, 19/07,
26/07 &
02/08/2018

Boekingscode

Prijs in € per persoon
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf

donderdag–dinsdag Brochureprijs
CENNXSPI1801
Vroegboekprijs vanaf
6 dagen
Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs

Bezetting
2 pers.

1 pers.

2 pers.

1 pers.

€ 1.381
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2.810

1.731
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2.544

2.796

2.922

3.636

2.000

2.347

2.914

3.198

3.340

4.144

2.526

2.988

3.744

4.123

4.312

5.384

1.543

1.810

2.247

2.465

2.574

3.193

1.948

2.304

2.886

3.177

3.323

4.148

2.244

2.644

3.299

3.627

3.791

4.719

2.850

3.384

4.258

4.695

4.913

6.150

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Transfer vliegveld
naar hotel in Longyearbyen. Hotelovernachting (1x) incl. ontbijt en lunch in Longyearbyen voor de reis. Excursie 3 uur durende sightseeing
inclusief Camp Barentz en eindigend bij de kade voor inscheping. Transfer van het schip naar luchthaven in Longyearbyen. Activiteiten
aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt
activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie en thee aan boord.
21/05, 28/05,
04/06, 13/08,
20/08, 27/08,
03/09 &
10/09/2018

11/06, 18/06,
25/06, 02/07,
09/07, 16/07,
23/07, 30/07
& 06/08/2018

Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
maandag–zaterdag
CENNXSPI1802
6 dagen

Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs

2 pers.

1 pers.

2 pers.

1 pers.

1.381

1.581

1.909

2.073

2.155

2.620

1.685

1.952

2.389

2.608

2.717

3.336

2.025

2.326

2.818

3.064

3.187

3.883

2.481

2.882

3.537

3.865

4.029

4.958

1.543

1.779

2.166

2.359

2.456

3.003

1.901

2.216

2.731

2.989

3.118

3.847

2.269

2.623

3.203

3.493

3.638

4.459

2.806

3.278

4.051

4.437

4.630

5.725

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Transfer vliegveld
naar hotel in Longyearbyen. Hotelovernachting (1x) incl. ontbijt in Longyearbyen voor de reis. Excursie 3 uur durende sightseeing inclusief
museum, en Camp Barentz en museum eindigend bij de kade voor inscheping. Transfer van het schip naar hotel in Longyearbyen.
Hotelovernachting (1x) na de reis inclusief lichte lunch, diner en vroege ochtendsnack. Transfer hotel naar de luchthaven. Activiteiten
aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt
activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie en thee aan boord.
NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele excursies: zie pagina 64-67. Norske maakt graag
een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.
FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat is afgestemd op de mate van bezetting. 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. Toeslagen voor
1-persoonsgebruik op aanvraag. I.v.m. ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet mogelijk.
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