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Overzicht

U hoeft de Mount Everest niet te beklimmen  
om een vlag te kunnen planten. Aan boord van  
de Hurtigruten vloot maakt u grote of kleine dromen 
waar. Zet voet aan wal in de ongerepte wildernis  
of probeer simpelweg iets nieuws.
Stap aan boord en vaar mee in het spoor van  
de historische Noorse ontdekkingsreizigers.
Wij garanderen u een onvergetelijke reis!
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2018 2019
Maart April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart

ANTARCTICA 

MS Fram ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MS Roald Amundsen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MS Midnatsol ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SPITSBERGEN 
MS Spitsbergen ■ ■ ■ ■ ■ ■

MS Nordstjernen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GROENLAND
MS Fram ■ ■ ■ ■ ■ ■  

MS Spitsbergen ■ ■ ■ ■

IJSLAND MS Fram ■ ■ ■ ■

NOORDWESTELIJKE DOORGANG MS Fram  ■ ■ ■ ■   

NOORD AMERIKA & CANADA MS Fram ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■

CARAÏBEN & MIDDEN-AMERIKA MS Fram ■ ■ ■ ■   ■ ■  

ZUID AMERIKA

MS Fram  ■ ■ ■ ■

MS Midnatsol  ■ ■  

MS Roald Amundsen  ■ ■

EUROPA MS Midnatsol  ■ ■ ■ ■   

                                                                                  Kleurcodes tonen de vaarroutes op de kaart en overeenkomstige periodes in het maandoverzicht.

Waar en wanneer

© Marsel van Oosten

VOOR 
DE ECHTE 
ONTDEKKINGS- 
REIZIGERS!



Bij de naam ‘Hurtigruten’ denken de meeste 
mensen vooral aan de bootreizen langs de unieke 
Noorse fjordenkust: de postboot van Bergen naar 
Kirkenes en vice versa, waarbij per enkele reis wel 
34 verschillende havenplaatsen worden bezocht.

De expeditiereizen met Hurtigruten zijn misschien 
wat minder bekend, maar winnen de laatste 
jaren exponentieel aan populariteit. Daar waar 
Hurtigruten jaren geleden begon met slechts enkele 
bestemmingen zoals Groenland, Spitsbergen en 
Antarctica, zijn er inmiddels vele schitterende en 
bijna exotische oorden aan Hurtigruten’s verlanglijst 
toegevoegd. 

We noemen landen als IJsland, Canada, de juweeltjes 
langs de Braziliaanse kust, Costa Rica, Peru, 
de Chileense fjorden, kortom teveel om op te 
noemen. En... het einde is nog niet in zicht. 

Naast het gloednieuwe expeditieschip 
‘Roald Amundsen’, dat in juli 2018 aan de 
Hurtigrutenvloot wordt toegevoegd, worden er 
binnenkort nog 3 nieuwe expeditieschepen gebouwd. 

Het MS Roald Amundsen is overigens niet zomaar 
een schip, het beschikt over een geheel nieuwe en 
milieuvriendelijke hybride technologie. Stelt u zich 
eens voor, u glijdt door de wateren bij Antarctica en 
dankzij de elektrische aandrijving hoort u uitsluitend 
het kraken van de ijsbergen! 

De wereld ligt aan uw voeten, laat het geen droom 
blijven! Welkom aan boord!

DICK VAN KOOI
Directeur Norske Noorwegen Reizen 
Dé Exclusief Vertegenwoordiger van Hurtigruten  
en winnaar van de ‘Ambassador Award of the year 2017’

–– Geachte ontdekkingsreizigers, 
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Maart 2018 Schip Reis Pag
25/03–08/04 MS Fram Baaien en koraalriffen van de Caraïben CENFRCAR1801 105
April 2018
06/04–20/04 MS Midnatsol Verken de schoonheid van de Atlantische eilanden CENMSEUR1800 126
10/04–22/04 MS Fram Amerikaanse kust CENFRNAM1801 95
20/04–30/04 MS Midnatsol Varend langs de baaien en eilanden van West-Europa CENMSEUR1801 129
Mei 2018
10/05–23/05 MS Fram Canada–IJsland CENFRNAM1802 97
19/05–30/05 MS Spitsbergen Expeditie voorbij de Arctische zee CENSPI1801 55
vanaf 21/05 MS Nordstjernen Rondom Spitsbergen - 2 ontdekkingstochten CENNXSPI1801/02 63
23/05–03/06 MS Fram IJsland: elfen, sagen en vulkanen CENFRICE1801 85
29/05–07/06 MS Spitsbergen De historische Sportsman’s Route naar Svalbard CENSPI1802 57
Juni 2018
03/06–14/06 MS Fram IJsland: elfen, sagen en vulkanen CENFRICE1802 85
vanaf 04/06 MS Nordstjernen Rondom Spitsbergen - 2 ontdekkingstochten CENNXSPI1801/02 63
07/06–15/06 MS Spitsbergen De historische Sportsman’s Route naar Svalbard CENSPI1803 57
14/06–23/06 MS Spitsbergen De complete Spitsbergen expeditie CENSPI1804 59
14/06–01/07 MS Fram Van mythisch IJsland naar ongerept Groenland CENFRGRE1801 71
22/06–01/07 MS Spitsbergen De complete Spitsbergen expeditie CENSPI1805 59
30/06–09/07 MS Spitsbergen De complete Spitsbergen expeditie CENSPI1806 59
30/06–11/07 MS Fram Ontdek het hart van Groenland CENFRGRE1802 73
Juli 2018
vanaf 02/07 MS Nordstjernen Rondom Spitsbergen - 2 ontdekkingstochten CENNXSPI1801/02 63
08/07–17/07 MS Spitsbergen De complete Spitsbergen expeditie CENSPI1807 59
10/07–21/07 MS Fram Ontdek het hart van Groenland CENFRGRE1803 73
16/07–27/07 MS Spitsbergen De ultieme Svalbard expeditie CENSPI1808 61
20/07–31/08 MS Fram Ontdek het hart van Groenland CENFRGRE1804 73
26/07–06/08 MS Spitsbergen De ultieme Svalbard expeditie CENSPI1809 61
30/07–15/08 MS Fram Middernachtzon ontdekkingstocht naar Thule CENFRGRE1805 75
Augustus 2018
vanaf 02/08 MS Nordstjernen Rondom Spitsbergen - 2 ontdekkingstochten CENNXSPI1801/02 63
05/08–18/08 MS Spitsbergen Reis der Vikingen, door het Noord-Atlantisch gebied  CENSPGRE1801 77
14/08–30/08 MS Fram Middernachtzon ontdekkingstocht naar Thule CENFRGRE1805 75
18/08–30/08 MS Spitsbergen Ultieme fjorden expeditie naar IJsland en Groenland CENSPGRE1802 78
29/08–11/09 MS Fram Noordwestelijke doorgang CENFRNWP1801 91
September 2018
vanaf 03/09 MS Nordstjernen Rondom Spitsbergen - 2 ontdekkingstochten CENNXSPI1801/02 63
09/09–23/09 MS Fram Noordwestelijke doorgang CENFRNWP1802 91
09/09–17/09 MS Midnatsol Culturele hoogtepunten langs de Europese kust CENMSEUR1802 131
17/09–27/09 MS Midnatsol De schatten van Portugal CENMSEUR1803 133
22/09–08/10 MS Fram Groenland–Canada CENFRNAM1803 99
Oktober 2018
08/10–20/10 MS Fram Amerikaanse kust CENFRNAM1804 95
08/10–22/10 MS Midnatsol Juweeltjes van de Braziliaanse kust CENMSSOU1801 117
20/10–04/11 MS Fram Baaien en koraalriffen van de Caraïben CENFRCAR1804 105
22/10–07/11 MS Midnatsol Van het Zuidelijk halfrond naar Antarctica CENMSANT1801 43
23/10–10/11 MS Roald Amundsen Chileense fjorden, Patagonië en Antarctica CENAMANT1801 37
November 2018
04/11–19/11 MS Fram Panamakanaal–Zuid Amerikaanse westkust CENFRSOU1801 111
04/11–16/11 MS Fram Costa Rica–Peru CENFRSOU1801A 112
06/11–18/11 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1802 45
09/11–26/11 MS Roald Amundsen Antarctica, Falklandeilanden en Chileense fjorden CENAMANT1802 39
10/11–19/11 MS Fram Mysteries van de Andes CENFRSOU1801B 113
17/11–29/11 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1803 45
19/11–07/12 MS Fram Patagonië–Antarctica CENFRANT1801 33
25/11–12/12 MS Roald Amundsen Antarctica, Falklandeilanden en Chileense fjorden CENAMANT1803 39
28/11–10/12 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1804 45
December 2018
06/12–28/12 MS Fram Antarctica, Falklandeilanden en Zuid-Georgië CENFRANT1802 35
09/12–21/12 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1805 45
11/12–28/12 MS Roald Amundsen Antarctica, Falklandeilanden en Chileense fjorden CENAMANT1804 39
20/12–03/01 MS Midnatsol Beleef Kerstmis op Antarctica CENMSANT1806 47
27/12–18/01 MS Fram Antarctica, Falklandeilanden en Zuid-Georgië CENFRANT1803 35
27/12–13/01 MS Roald Amundsen Antarctica, Falklandeilanden en Chileense fjorden CENAMANT1805 39
Januari 2019
02/01–14/01 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1901 45
12/01–31/01 MS Roald Amundsen Antarctica en voorbij de Poolcirkel CENAMANT1901 41
13/01–25/01 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1902 45
17/01–08/02 MS Fram Antarctica, Falklandeilanden en Zuid-Georgië CENFRANT1901 35
24/01–05/02 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1903 45
30/01–18/02 MS Roald Amundsen Antarctica en voorbij de Poolcirkel CENAMANT1902 41
Februari 2019
04/02–16/02 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1904 45
07/02–01/03 MS Fram Antarctica, Falklandeilanden en Zuid-Georgië CENFRANT1902 35
15/02–27/02 MS Midnatsol Hoogtepunten van het bevroren Continent CENMSANT1905 45
17/02–08/03 MS Roald Amundsen Antarctica en voorbij de Poolcirkel CENAMANT1903 41
26/02–14/03 MS Midnatsol Van het Zuidelijk halfrond naar Antarctica CENMSANT1906 43
28/02–19/03 MS Fram Antarctica–Patagonië CENFRANT1903 33
Maart 2019
07/03–26/03 MS Roald Amundsen Antarctica, Patagonië en Chileense fjorden CENAMANT1904 37
19/03–03/04 MS Fram Zuid Amerikaanse westkust–Panamakanaal CENFRSOU1901 111
19/03–28/03 MS Fram Inca en Wildlife-hoogtepunten van de Andes CENFRSOU1901A 114
22/03–03/04 MS Fram Van Inca koninkrijken naar Costa Rica CENFRSOU1901B 115
26/03–10/04 MS Roald Amundsen Contrasten van de Andes, woestijn en regenwoud CENAMSOU1901 119
26/03–05/04 MS Roald Amundsen Expeditie vol Inca hoogtepunten CENAMSOU1901A 120
30/03–10/04 MS Roald Amundsen Van Inca mysteries naar weelderig Costa Rica CENAMSOU1901B 121
April 2019
03/04–17/04 MS Fram Baaien en koraalriffen van de Caraïben CENFRCAR1901 105

VAARSCHEMA  
2018/2019
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2017–2016

WAAROM 
HURTIGRUTEN

HONDERD 
JAAR
Bouw van 
MS Kong Harald. 
Viering 100 jarig 
bestaan ontdek-
kingsreizen.

NIEUW 
EXPEDITIE 
SCHIP
Het nieuwe MS Fram  
voltooit haar eerste reis 
naar Groenland.

KAPITEIN  
RICHARD WITH 
richt Hurtigruten op. 
Een lijndienst per 
stoomschip die Zuid – 
en Noord Noorwegen 
met elkaar verbindt.

DE SPORTS 
ROUTE
DS Lofoten vaart 
de eerste  
‘Sports Route’  
tussen 
 Hammerfest en 
Spitsbergen.

TOEKOMST 
Er worden twee nieuwe Hurtigruten  
expeditie schepen ontworpen en gebouwd. 
Het worden zogenaamde ‘groene’ schepen 
die volledig aangedreven worden door hybride 
accu technologie. MS Roald Amundsen zal in 
juli 2018 in de vaart komen.  
Zusterschip MS Fridtjof Nansen volgt in 2019.

EERSTE  
MENSELIJKE 
VOETSPOOR
Roald Amundsen en 
zijn team bereiken 
als eerste de geogra-
fische Zuidpool aan 
boord van MS Fram.

MS SPITSBERGEN  
EN NIEUWE  
BESTEMMINGEN
MS Spitsbergen wordt  
toegevoegd aan de  
Hurtigruten vloot. Canada en 
Zuid-Amerika worden de twee 
nieuwe bestemmingen.

1896 1910–12 1993 20071893

Een reis met Hurtigruten is een reis vol 
belevenissen en ervaringen. Een reis 
vol adembenemende natuur, cultuur én 
avontuur. We reizen naar alle uithoeken 
van de wereld en bieden u een bijzon-
dere kennismaking met ons interna-
tionale erfgoed. U reist aan boord van 
een intiem en comfortabel expeditie 
schip dat deel uit maakt van een uiterst 
geavanceerde vloot.

KIES uw favoriete expeditie schip. 
Ieder schip is uniek en zal zeker aan 
uw behoeftes voldoen. Ons nieuwste 
schip, MS Roald Amundsen, is het 
modernste expeditie cruise schip 
ter wereld. Het is het eerste ‘groene’ 
cruiseschip dat wordt aangedreven 
door hybride accu technologie. 

STAP aan boord voor een fantastische 
reis met één van de meest ervaren 
maatschappijen ter wereld. Wij bieden 
sinds 1893 uitgebreide kennis en 
maritieme expertise. Onze reizen zijn 
aantrekkelijk en uiterst waardevol 
voor diegenen die levenservaring en 
persoonlijke groei verkiezen. 

ONTDEK afgelegen en onbewoonde 
gebieden met een rijkdom aan dieren-
leven. De natuurlijke elementen 
vormen hier een spectaculaire schoon-
heid. 
 
VERBREED uw horizon met de hulp 
van ons internationale expeditie team. 
Het team bestaat uit hoog opgeleide 
experts en zijn tevens uw gastheren 
aan boord en tijdens de landingen. 
Er worden boeiende lezingen gegeven 
over de onderwerpen geschiedenis, 
biologie en geologie.

BELEEF tal van authentieke en 
adembenemende ervaringen. U kunt 
deelnemen aan een selectie van meer 
dan 200 excursies en 40 interessante 
landarrangementen voor- of na- afloop 
van uw expeditie reis.

VERDUBBELING  
CAPACITEIT REIZIGERS
MS Fram en MS Midnatsol zorgen 
voor een verdubbeling van het 
aantal reizigers naar Antarctica. 
MS Midnatsol verkent tevens de 
ruige Chileense fjorden op weg 
naar Antarctica.
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© Camille Seaman

05.17 
ZONSOPKOMST
Een spectaculaire manier om de dag te beginnen. Terwijl u 
geniet van een heerlijk ontbijt in het restaurant op het bovenste 
dek, breekt het zonlicht door boven de Antarctische horizon.

Hoe ziet een dag er uit tijdens uw geweldige 
expeditie naar Antarctica? Elk uur is gevuld met 
spectaculaire bezienswaardigheden, geluiden en 
smaken. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor u 
een onvergetelijke ervaring zal zijn om van boord 
te gaan en tussen 10.000 nieuwsgierige pinguïns 
te lopen, het geluid te horen van de krachtige 
staart van een walvis dichtbij het schip.  
Of de majestueuze grandeur van de blauwwitte 
gletsjers te verkennen wanneer u in een kajak 
voorbij peddelt.

18.00 
GASTRONOMIE
Aan tafel kunt u genieten  
van uitstekende gerechten.  
De ervaringen van vandaag 
kunnen gedeeld en  
herbeleefd worden.

21.00 
ONTSPANNING
We sluiten deze geweldige 
dag in Antarctica af met  
een relaxte avond aan boord. 
Nuttig een drankje in de bar 
of ontspan in de sauna  
of jacuzzi.

15.00 
PERSOONLIJKE 
ONTMOETING
Een onvergetelijke ervaring. 
We ontmoeten de pinguïns in een 
kolonie van wel 10.000.  
Ze zijn nieuwsgierig en niet bang 
voor mensen.  
Het levert mooie foto’s op!

16.30 
LEZINGEN
Onze expeditie teamleden 
houden boeiende lezingen  
aan boord. Verschillende 
onderwerpen komen aan bod, 
waaronder de Antarctische  
geschiedenis, natuur en bio-
logie. Tijdens een workshop 
fotografie leert u foto’s te  
maken die een levende herinne-
ring zullen zijn van uw reis.

11.30 
KAJAKKEN
Er gaat niets boven het gevoel 
van geruisloos kajakken door 
de mooie Antarctische wate-
ren. We peddelen in het gezel-
schap van vogels, zeehonden 
en pinguïns.

13.30 
LANDING
We zien prachtige ijsforma-
ties langs de route en gaan 
aan wal om de pinguïns van 
dichtbij te bewonderen.

10.00 
EXPEDITIE TEAM
Ons deskundige expeditie team bestaat uit professionals en 
gastheren die u naar een goede landingsplaats begeleiden om 
de broedplaatsen van zeldzame vogels te aanschouwen.

12.30 
LUNCH
Vanaf het dek en op slechts 
een steenworp afstand van 
het schip, zien we de eerste 
walvis tijdens onze reis.  
We nuttigen een  
gastronomische lunch.

Een dag  
uit het  
leven van een 
ontdekkings-
reiziger
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––––––  ONZE EXPEDITIE TEAMS 
houden van avontuur. De teamleden zijn 
experts op het gebied van oceanografie, 
biologie, fotografie, geschiedenis en het 
overleven in de wildernis. Mede door 
hun kennis, inzet en enthousiasme zal 
uw reis een onvergetelijke ervaring zijn!

Maar onze teams hebben nog 
meer te bieden. Het zijn leraren, die 
graag doorgeven wat ze geleerd 
hebben. Ze zijn ook avonturiers, die 
volledig in hun element zijn op onze 
bestemmingen. En ze zijn gastheren die 
vol toewijding bijdragen aan het creëren 
van een ontspannen en educatieve sfeer 
aan boord. Onze expeditie teams heten 
u van harte welkom tijdens spannende 
excursies en boeiende lezingen. 
Ze kijken er naar uit om het beste uit 
iedere bestemming te halen. KARIN STRAND

Expeditieleider op  
MS Fram en MS Midnatsol
 
Wat zij het leukste vindt 
aan haar werk: “Het is 
fantastisch om te werken in 
een team waar we allemaal 
ontzettend veel van ons 
werk houden. Het creëren 
van fantastische ervaringen 
in de ongerepte natuur is 
een belangrijk onderdeel 
daarvan. De dagen zijn lang 
en we werken hard, maar het 
geeft heel veel voldoening!”

Ieder schip heeft zijn 
eigen persoonlijkheid 
en stijl. Het expeditie 
team is aanwezig om 
u te helpen het beste 
uit uw bestemming 
te halen.

Ontmoet ons 
EXPEDITIE 
TEAM
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Met onze excursies en activiteiten 
haalt u het beste uit uw Hurtigruten 
reis. Ons avontuurlijke aanbod 
bestaat uit:

 BOOTTOCHT

 KAJAKKEN

 VOGELSAFARI

 WANDELTOCHT

 STAND UP PADDLING

 SNORKELEN

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 GLETSJER WANDELING

 KAMPEREN

 LEZINGEN

Hurtigruten is meer dan 
een geweldig landschap, 
deskundige bemanning 
en comfortabele 
accommodatie.  
Wij bieden u de kans 
om te verkennen en te 
ontdekken. Schuilt er een 
ontdekkingsreiziger in u? 
U kunt kiezen uit meer dan 
200 excursies.

Onze activiteiten aan boord 
en aan wal zijn geschikt 
voor alle niveaus. Van de 
meest relaxte tot de meest 
uitdagende excursies die u 
maar kunt bedenken.

Kies uit  
méér dan 
200 excursies 

Lees meer over onze avontuurlijke  
verlengopties op pagina’s 48-51,  
64-67, 80-81, 86-87, 100-101,  
106-107, 122-123 en 134-135. 

Excursies  
en activiteiten
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Ongeacht welk schip 
u kiest, groot of klein, 
Hurtigruten biedt u een 
wereld van culinaire 
voortreffelijkheid.

Op MS Roald Amundsen 
vindt u een fantasierijke en 
originele keuken waar de 
Noorse tradities de basis 
vormen. Bijvoorbeeld deze 
heerlijke Noorse kruimeltaart 
bereid met lokale specerijen. 

––––––  ONZE ERVAREN KOKS 
zorgen ervoor dat de gerechten 
een ware culinaire reis zijn. 
Noorse tradities en het gebruik 
van lokale producten zorgen 
telkens weer voor originele 
kleurrijke en vakkundig bereide 
gerechten. 

––––––  DE KEUZE IS AAN U.  
Onze koks maken een combi-
natie van buffetten en 3-7 gangen 
diners. Op veel schepen bestaat er 
tevens de mogelijkheid om  
à la carte te dineren.

Onze vaartochten 
zijn inspirerend, 
onze excursies 
uitdagend. Ook op 
culinair vlak doen 
we er alles aan om 
uw reis aan boord 
van Hurtigruten 
compleet te 
maken.

––––––  ELKE EXPEDITIE 
VERDIENT EEN OASE;  
een comfortabele plek waar u 
kunt ontspannen en genieten 
van de dagelijkse ervaringen en 
avonturen. Hurtigruten biedt een 
ruime keuze aan eet gelegenheden 
waarbij de menu’s met zorg en 
met een Noorse culinaire twist 
worden samengesteld. 

Culinair 
genieten  
van de Noorse 
keuken
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© Karsten BidstrupExperts 
van de 
poolwateren

Terwijl andere expeditie 
schepen de landingen 
voorbereiden vanaf 
het bovendek, doen 
wij dat juist vanaf ons 
middendek. Dit maakt 
het veel gemakkelijker 
en veiliger om met 
de poolcirkelboten te 
water te gaan.

Alle Hurtigruten 
kapiteins hebben 
meer dan 
200 expedities met 
51.000 uur in de 
poolwateren gevaren.

––––––  WE ONTWERPEN  
onze schepen met uw veiligheid en 
comfort als onze richtlijnen.  
Dit leidt tot enkele innovaties die 
niemand anders kan evenaren. 
Bijvoorbeeld, in tegenstelling tot 
andere schepen, bereiden wij de 
landingen voor vanaf het middendek. 
Dit zorgt voor veiliger en soepeler 
inschepen aan boord van de 
poolcirkelboten. Het vermindert 
wachttijd voor het instappen. Minder 
tijd in de rij, meer tijd in de natuur!

––––––  ONZE EXPEDITIES  
worden geleid door ware 
professionals met een buitengewoon 
niveau aan ervaring. Alle 
Hurtigruten kapiteins hebben 
meer dan 200 expedities geleid, 
met meer dan 51.000 uur in de 
poolwateren. Dit betekent maar 
liefst 92.000 km varen per jaar. 
Onze hoog geclassificeerde schepen 
zijn volledig uitgerust voor de meest 
extreme omstandigheden.

––––––  WE VERKENNEN  
de ongerepte wildernis met respect 
voor de natuur. Veiligheid is onze 
hoogste prioriteit. Onze bemannings-
leden zijn experts in extreme 
omstandigheden, met jarenlange 
ervaring en diepgaande kennis 
van de omgeving. Ze kennen de 
poolwateren beter dan wie dan ook 
en zijn er om u op een veilige manier 
bij ieder avontuur te begeleiden. Veiligheid 

is onze top-
prioriteit
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VERKENNEN 
VAN 
NIEUWE GRENZEN

Introductie 
MS Roald Amundsen
lancering: 2018

MS ROALD 
AMUNDSEN 
brengt in elke hut 
het buitenleven 
naar binnen door 
de aanwezigheid 
van grote ramen. 
De gasten kunnen 
genieten van 
het zwembad, 
de jacuzzi en de 
comfortabele 
openbare ruimtes 
terwijl ze nage-
nieten van de dag.

––––––  WE HEBBEN DE GROOTSTE 
INVESTERING in onze geschiedenis gedaan 
door expedities te creëren die schoner, stiller 
en soepeler uitgevoerd kunnen worden.  
In 2018 zal MS Roald Amundsen in de vaart 
komen als een state-of-the-art expeditieschip 
en een comfortabele uitvalbasis vormen  
tijdens uw expeditie.

Het nieuwe schip is speciaal gebouwd 
om de poolwateren te verkennen, nieuwe 
bestemmingen te bereiken en buitengewoon 
comfort te bieden aan onze gasten.  
Een greep uit de faciliteiten aan boord: 
uitsluitend buitenhutten, drie specialiteiten 
restaurants, grote fitnessruimte, zwembad en 
jacuzzi. Dit maakt MS Roald Amundsen al een 
onvergetelijke bestemming op zich.

––––––  EN HET BESTE VAN ALLES,  
MS Roald Amundsen vertegenwoordigt een 
belangrijke stap voorwaarts in duurzaam 
reizen. Door de integratie van geavanceerde 
hybride technologie, kunnen we vrijwel stil 
door de ongerepte natuur varen. Dit zal de 
uitstoot met maar liefst 20% doen afnemen.

Groene 
technologie 
en state-
of-the-art 
comfort
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Maat-
werk
afgestemd 
op onze 
bestemmingen

––––––  Onze vijf expeditie 
schepen hebben elk hun eigen 
persoonlijkheid, maar hebben 
één ding gemeen: ze zijn puur 
maatwerk en gebouwd vanuit 
de visie dat ze een comfortabele 
uitvalbasis dienen te zijn voor 
onze passagiers.  
Of u nu overweegt om  
de ijzige poolwateren van 
Antarctica te verkennen of juist 
de azuurblauwe zeeën van  
Zuid-Amerika, er is altijd een 
schip dat past bij uw stijl.  
Wat uw bestemming ook wordt, 
wij hebben het ideale schip om 
uw bestemming te bereiken.

MS ROALD AMUNDSEN
Het schip van de toekomst 
Komt in 2018 in de vaart en behoort daarmee tot de nieuwe gene-
ratie expeditie schepen. Geavanceerde hybride technologie en een 
vermindering van de brandstof uitstoot met 20%. 
- Expeditie reizen naar Antarctica, Falklandeilanden en de 

Chileense Fjorden 
- Vaar mee richting de zuidpoolcirkel 
- ‘s Werelds eerste hybride expeditie schip 
- Prachtig Scandinavisch interieur met elegant meubilair en 

comfortabele buitenhutten.
- Interactief activiteiten centrum en verwarmd buitenzwembad.

MS MIDNATSOL
Het ontdekkingsschip
In 2002 werd MS Midnatsol gebouwd om langs de Noorse kust 
te varen. In 2016 werd het schip omgebouwd voor het uitvoeren 
van expeditie reizen. Met een maximum van 500 gasten, is zij 
geschikt om bestemmingen over de hele wereld te ontdekken.
- Vaart voornamelijk in Antarctica
- Comfortabele en familievriendelijke expeditie reizen, ideaal voor 

de nieuwsgierige reiziger
- Heldere, kleurrijke inrichting geïnspireerd door de Midder-

nachtzon. Het vormt een mooi contrast met het ijs en de 
sneeuw op Antarctica.

MS FRAM
Het ongeëvenaarde expeditie schip
Gebouwd in 2007, speciaal voor extreme poolomstandigheden. 
MS Fram biedt het allerbeste op het gebied van expeditie capaci-
teit en technologie. Met slechts 256 gasten aan boord is dit schip 
ideaal voor de meest avontuurlijke reizigers.
- Antarctica 
- Het ideale schip voor echte avonturiers 
- Opvolger van de originele Fram, het meest beroemde expeditie 

schip uit het verleden 
- Het interieur biedt een ontspannen, informele en klassieke stijl, 

geïnspireerd door de Groenlandse cultuur

MS NORDSTJERNEN 
Het nostalgische schip 
Gebouwd in 1956 en gemoderniseerd in 2013. MS Nordstjernen 
combineert de nostalgische pracht met moderne gemakken. 
Haar omvang (slechts 108 personen) zorgt voor een vriendelijke 
sfeer en haar flexibiliteit zorgt voor avontuurlijke landingen. 
- Korte en frequente expeditie reizen naar Spitsbergen gedu-

rende het hele zomerseizoen
- Ideaal voor beginnende avonturiers, met een zeer informele en 

maritieme sfeer
- Klassiek houten interieur, messing en originele kunst aan boord

MS SPITSBERGEN
Het Arctische expeditie schip
Verbouwd in 2015. MS Spitsbergen brengt u naar de mooiste 
bestemmingen. Dankzij de afmetingen en behendigheid van 
dit schip komt u nog dichter bij de vele natuurlijke en culturele 
wonderen tijdens uw expeditie. Mogelijkheid tot het bijwonen van 
vele interessante lezingen.
- Dé specialist in Arctische wateren en rondom Spitsbergen
- Haal het maximale uit uw Arctische avontuur met dit kleinere, 

behendige expeditie schip 
- Modern en fris Scandinavisch design
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––––––  THUIS VOOR ONTDEKKINGSREIZIGERS. 
Onze schepen zijn naast vertrekpunt van uw expedities 
ook uw persoonlijke toevluchtsoord. De comfortabele 
hutten, waaronder enkele suites, bieden een goede 
basis om uit te rusten van uw spannende ervaringen en 
om nieuwe energie op te doen. 

Omdat we van te voren niet kunnen weten wanneer 
het volgende natuurverschijnsel zich voordoet zijn 
onze schepen uitgerust met grote panoramische 
ramen. Vanuit het restaurant of de panorama-lounge 
heeft u altijd een prachtig uitzicht op de aan u voorbij 
trekkende gletsjers, bergen, fjorden, eilanden en het 
fascinerende leven van de oceaan. Zelfs vanuit de 
fitnessruimte, kunt u genieten van het uitzicht op de 

omliggende natuur en bent u in optimale conditie voor 
uw nieuwe avonturen. Het is een onvergelijkbare erva-
ring om zittend in het aangename warme water - van 
het bubbelbad op het dek - de polaire landschappen 
aan u voorbij te zien trekken.

––––––  ONTDEK IN KLEINE GROEPEN een aantal  
van de meest ongerepte landschappen van onze 
planeet. In tegenstelling tot andere boten, waar hun 
gasten het landschap vanuit de verte moeten bewon-
deren, komen wij met onze stevige en veilige Polar-
cirkel boten dicht bij de gletsjers, fjorden en eilanden 
om de bijna maagdelijke grond te betreden. Rubberen 
laarzen zijn in de poolgebieden verplicht en worden 
aan boord uitgeleend. 

––––––  VANAF HET EERSTE MOMENT zal u de 
kenmerkende informele sfeer opvallen. De rust en 
stilte van het aan u voorbijtrekkende landschap wordt 
aan boord weerspiegeld. Alles concentreert zich in 
een rustig tempo voor uw comfortabele en intieme 
ontspanning. 
Een expeditie is een unieke ervaring die niet vergeleken 
mag worden met een gewone cruise. Aan boord van 
Hurtigruten treft u een familiaire sfeer, adviseren wij 
functionele kleding in plaats van een officiële smoking 
en nemen wij spontane beslissingen ten voordele van 
een strakke planning. Welkom aan boord!

Comfortabel  
in een 
ontspannen 
informele sfeer

AANDACHT 
VOOR HET 
MILIEU!
LAAT ALLEEN UW VOETSPOREN ACHTER! 
Hurtigruten biedt belevenissen en ervaringen 
in regio’s waar natuur, mensen en dieren-
leven uniek zijn. We erkennen dat elke reis 
daar een cruciale en duurzame invloed op 
heeft. Als marktleider in expeditiereizen heeft 
Hurtigruten een grote verantwoordelijkheid om 
de natuurlijke wonderen langs onze routes te 
conserveren. Wij garanderen het hoogst moge-
lijke milieubewustzijn aan boord en aan wal 
en zijn trots op onze inzet om de natuurlijke 
wonderen die we bezoeken te behouden. Ons 
doel is om de duurzaamste optie voor reizen 
naar de poolgebieden te zijn en we hebben al 
veel bereikt door ervoor te zorgen dat we - op 
onze voetsporen na - niets achterlaten.

We werken aan het in stand houden en verbe-
teren van sociale, milieu- en veiligheidsnormen 
op onze bestemmingen. Dit betekent dat 
wij lokaal handelen, tradities respecteren en 
samenwerkingen aangaan met de gemeen-
schappen die grote inspanningen leveren om 
onze gasten te verwelkomen, zowel langs de 
Noorse kust als in de poolgebieden. 
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PAK UW KOFFER ALS 
ONTDEKKINGSREIZIGER
Wat neemt u mee op onze expeditiereizen? Met deze lijstjes voor de koude poolge-
bieden en rondom de warmere wateren geven we enkele suggesties. Maak u geen 
zorgen indien u iets vergeten mocht zijn want de winkel aan boord biedt ook een breed 
scala van kleding en praktische voorwerpen. 
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1. Makkelijke schoenen voor 
aan boord en op het dek.

2. Een memory-card met 
voldoende vrij geheugen. In 
de hutten zijn stopcontacten 
om alle apparatuur op te 
laden.

3. Het accent van kleding ligt 
op 'relaxed' en 'casual'. Een 
smoking is niet nodig en er 
is geen 'captains diner'.

4. Een paar extra schoenveters.
5. Een goede verrekijker zal 

zijn nut absoluut bewijzen;  
een hoge kwaliteit verre-
kijker is ook in de winkel te 
huur.

6. Kleine regenbestendige 
rugzak.

7. Vergeet uw paspoort niet en 
bewaar een kopie.

8. Zonbescherming,  
minimaal factor 30+.

9. Zonnebril met UV-glazen.
10. Lipbalsem met UV bescher-

ming.

11. Wisselgeld in lokale valuta. 
Aan boord worden credit-
cards geaccepteerd.

12. Voldoende medicijnen om 
eventueel oponthoud van 
enkele dagen te over-
bruggen.

U krijgt een regen- en water 
resistent windjack cadeau.
Rubber laarzen (verplicht op 
Antarctica) zijn aan boord te 
huur.

Expedities naar

Poolgebieden
Reizen naar Antarctica, 
Spitsbergen, Groenland, 
Canada en de Noorse kust

1. Warme winterjas.
2. Wind- en regenbeschermende 

broek met thermische lange 
onderbroek en hemd (wij raden 
wol aan).

3. Warme muts.
4. Badkleding voor de whirlpool.
5. Warme das of sjaal.
6. Warme wollen of fleece trui/

vest. Uw kleding in lagen 
dragen is essentieel.

7. Zonnebril met UV-glazen.
8. Wollen of fleece handschoenen 

en wanten.
9. Warme sokken.
10. Extra batterijen want deze gaan 

in koude gebieden minder lang 
mee.

11. Stevige, goed ingelopen 
schoenen voor op het dek en 
excursies aan land.

Expedities naar

Warme gebieden
Rondom de evenaar kan het 
's avonds of tijdens regen-
buien behoorlijk afkoelen.  
Gebruik uw snel drogende 
kleding in lagen.

1. Goedkope regen poncho.
2. Sandalen of schoenen die nat 

mogen worden.
3. Lichte hoed met brede rand.
4. Lichte waterbestendige 

regenjas die u tijdens een koele 
avond ook warm kan houden.

5. Badkleding voor zowel tropische 
stranden als de whirlpool aan 
boord.

6. T-shirts met UV-filtering; zowel 
korte- als lange mouwen.

7. Zonnebril met UV-glazen.
8. Korte broek/shorts of bermuda.
9. Lange broek voor koelere dagen.
10. Insectenwerende gel, spray of 

lotion met DEET.
11. Anti-jeuk-creme tegen insec-

tenbeten.
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Antarctica is een 
bijzondere bestemming.
––– U zult niet eerder een 
bestemming bezocht 
hebben die zo uniek is. 
Dit is de meest  
afgelegen plek op 
aarde, waar de natuur 
de grootste rol speelt 
en waar de zeldzame 
dieren niet bang zijn voor 
de mens. Hurtigruten 
biedt haar reizigers een 
ongeëvenaard niveau van 
deskundigheid over de 
ongerepte wildernis en zal 
uw reis naar een geheel 
nieuw niveau brengen. 
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DECEPTION ISLAND
Één van de hoogtepunten van de Zuidelijke 
Shetlandeilanden is Deception, een ringvor-
mige caldera met een bevaarbare opening naar 
de ondergelopen binnenkant. In de natuurlijke 
haven vinden we Whalers Bay, een verlaten 
walvishaven met de naam Hektor, evenals een 
onbeheerde Britse basis.

HALF MOON ISLAND
Half Moon Island is bijzonder foto geniek, 
gezegend met één van de meest spectaculaire 
zuidpoollandschappen die men zich kan voor-
stellen. Het is een glinsterende diamant tussen 
deze juweeltjes van eilanden. De gespleten 
kliffen zijn de leefomgeving voor grote kolonies 
stormbandpinguïns, zuidpoolsternen, kelp-
meeuwen, zuidpoolkippen, Wilsons stormvo-
geltjes en diverse zeehondensoorten.

YANKEE HARBOUR
Vroeger gebruikten zeehondenjagers de veilige 
haven van Yankee Harbour op Greenwich 
Island als uitvalsbasis. Overblijfselen uit die tijd 
zijn nog steeds zichtbaar, maar het meest in het 
oog springt hier de grote kolonie ezelspinguïns, 
waarvan het aantal wordt geschat op zo’n 
4.000 broedende paren.

ANTARCTISCHE ZEESTRAAT
De enorme ijsplateaus op het Antarctische 
continent brengen kilometerslange tafelvor-
mige ijsbergen voort. De sterke stroming in 
de Weddellzee werkt samen om deze enorme 
afgeplatte bergen noordwaarts te transporteren 
naar de Antarctische Zeestraat, op het noord-
oostelijke punt.

BROWN BLUFF
Zoals de naam al doet vermoeden wordt het 
landschap gedomineerd door een enorme klif 
van 745 meter hoog. Deze torenhoge roest-
bruine klif is van origine vulkanisch en het 
strand is bezaaid met ‘bommen’ lava. Hier 
kunt u broedende ezelspinguïns, kelpmeeuwen 
en Kaapse stormvogels zien. Ook Weddell-
zeehonden zijn regelmatige bezoekers.

CUVERVILLE
Op Cuverville leeft de grootste kolonie ezels-
pinguïns op het Antarctisch Schiereiland. De 
passage van het smalle Errera kanaal is specta-
culair, omdat ijsbergen er vast komen te zitten 
in het ondiepe water. Vanaf het observatiedek 
toezien hoe onze bemanning het schip zorg-
vuldig tussen de ijsbergen door manoeuvreert, 
is net zo spannend als omgeven zijn door de 
menigte broedende pinguïns op het land.

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.

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 Antarc-
tische vasteland.

PARADISE BAY
Deze haven is in naam en natuurpracht een 
paradijs dat een zeldzame mogelijkheid biedt 
om voet te zetten op het vasteland. Ook vindt 
u hier enkele van de mooiste uitzichten die het 
schiereiland te bieden heeft, evenals de Argen-
tijnse 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 Heri-
tage Trust. Het is sindsdien één van de popu-
lairste plekken geworden en biedt een uniek 
kijkje in het leven op een Antarctische basis in 
de jaren vijftig.

–––––– MOGELIJKE AANLEGPLAATSEN OP ANTARCTICA

1 Petermann Island
2 Cuverville Island

Antarctica, 
het witte 
Continent

Onze ontdekkingsschepen brengen u zo dicht 
mogelijk bij de ongerepte wildernis van Antarctica. 
Voor elk schip hebben we een gevarieerd aanbod 
van landingen samengesteld om voor u 
onvergetelijke herinneringen te kunnen creëren.

Conform IAATO-regelgeving en door de relatief kleine bezetting kunnen onze ont-
dekkingsschepen landingen maken in enkele van de spectaculairste landschappen. 
MS Fram vervoert slechts 200 gasten, terwijl MS Roald Amundsen en MS Midnatsol  
elk een bezetting van 500 gasten hebben. MS Fram biedt het breedst mogelijke aanbod 
van landingen omdat het voldoet aan ijsklasse 1B. 

Uw kapitein kan het programma wijzigen als gevolg van ijs- of weersomstandigheden 
of om gespotte dieren te observeren. Zo wordt een optimaal programma gegarandeerd. 

Afgebeelde kaart is niet op schaal.

Op basis van de regels van 
de International Association 
of Antarctica Tour Operators 
(IAATO), zijn schepen met 
landpassagiers in 2 catego-
rieën ingedeeld. Landings-
mogelijkheden voor onze 
schepen zijn:

 MS Fram
 MS Midnatsol  

 MS Roald Amundsen  
 MS Fram
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32

4

1

19/20 dagen
MS FRAM
2 afvaarten: november 2018 en februari 2019

EXPEDITIE VAN PATAGONIË NAAR ANTARCTICA - ZUIDWAARTS & NOORDWAARTS
19/20-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 8.364  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

19/11–
07/12/2018

Zuidwaarts
CENFRANT1801

19 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.364 9.543 9.994 9.994 10.957 12.740 13.630 21.569

Brochureprijs 10.984 12.555 13.157 13.157 14.442 16.819 18.005 28.590

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

14.258 16.322 17.111 17.111 18.797 21.917 26.756 42.633

Brochureprijs 18.843 21.594 22.647 22.647 24.895 29.055 35.507 56.676

28/02–
19/03/2019

Noordwaarts
CENFRANT1903

20 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.363 9.507 9.944 9.944 10.879 12.608 13.472 21.172

Brochureprijs 10.904 12.429 13.013 13.013 14.259 16.565 17.716 27.983

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

14.206 16.207 16.973 16.973 18.609 21.635 26.329 41.730

Brochureprijs 18.654 21.322 22.343 22.343 24.524 28.559 34.817 55.352

 
DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension 
aan boord. Wind en regenafstotend jack. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per 
poolcirkelboot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. 
Koffie en thee aan boord. 
Vertrek CENFRANT1801: transfer schip naar de luchthaven in Ushuaia. Vlucht Ushuaia–Buenos Aires incl. 
belastingen. Vertrek CENFRANT1903: Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt. Transfer van hotel 
naar de luchthaven Buenos Aires. Vlucht Buenos Aires–Ushuaia incl. belastingen. Transfer luchthaven naar het 
schip in Ushuaia.

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. Rubberen laarzen zijn aan boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 48-51. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

1 Lama’s in Torres del Paine 
National Park

2 Kajakken tussen ijsbergen
3 Ontmoeting met een 

pinguïn
4 Wandelen in  

Torres del Paine

Bezoek het 
Torres del Paine 
National Park

We bieden één zuidwaartse expeditie (19 dagen)  
en één noordwaartse expeditie (20 dagen).  
De zuidwaartse expeditie heeft een omgekeerde 
route zonder overnachting in Buenos Aires. 

DAG 1: Buenos Aires
Hotelovernachting in Buenos Aires

DAG 2: Inscheping voor expeditie
Vlucht van Buenos Aires naar Ushuaia en 
inscheping aan boord van MS Fram

DAG 3: Drake passage
We steken de bekende Drake passage over en 
koersen af op het witte continent Antarctica. 

DAG 4-9: Het witte wonder
De oneindig witte wildernis van Antarctica zorgt 
voor vele onvergetelijke indrukken. Diverse 
activiteiten mogelijk zoals kajakken tussen 
de immens grote ijsbergen, wandelen over 
besneeuwde paden naar prachtige uitzichtpunten 
en het gekraak horen van de gletsjers. Misschien 
krijgen we de kans om een nachtje te kamperen?

DAG 10-11: Drake Passage en Kaap Hoorn
Na enkele fascinerende dagen in Antarctica, 
keren we noordwaarts richting het Zuid-Ame-
rikaanse continent. Landing op Kaap Hoorn, 
wanneer de omstandigheden het toelaten. 

DAG 12: Natuurlijk paradijs
De Chileense fjorden kenmerken zich door diepe 
fjorden en hoge bergen die eindigen in een ijzige 
zee. Het zal een diepe indruk op u achterlaten. Dit 
wilde en afgelegen gebied lijkt bijna onaangetast 
door de mensheid.

DAG 13-14: Torres del Paine National Park
Bekijk de torenhoge rotsformaties van de ‘Torres 
del Paine’, de azuurblauwe meren, de slinge-
rende wandelpaden door de bossen, de bruisende 
rivieren en een schitterende blauwe gletsjer.

DAG 15: Geïsoleerd dorp aan het einde van een fjord
Al varend door Patagonië, bezoeken we het geïso-
leerde dorp Puerto Edén in Bernardo O’Higgins 
National Park. Dit dorp is alleen toegankelijk 
via het water. Er bevinden zich hier uitstekende 
wandelpaden. 15 van de 250 inwoners stammen af 
van de inheemse Kawéskar bevolking. 

DAG 16: Wateren van Patagonië
We varen verder noordwaarts via de wateren van 
Patagonië met iconische uitzichten op zee en van 
de kustlijn langs het Andesgebergte. 

DAG 17: Kleurrijke huizen
Castro staat bekend om zijn kleurrijke ‘palafitos’, 
houten huizen gebouwd op palen langs de kust-
lijn. Ook bezoeken we de Iglesia San Francisco, 

een kerk met vermelding op de UNESCO Wereld-
erfgoedlijst en het Chiloé National Park.

DAG 18-19: Noordwaarts
Terwijl we noordwaarts varen langs de Pacifische 
kust laten we alle indrukken van deze expeditie 
verder op ons inwerken. Geniet aan dek terwijl we 
afkoersen op Valparaíso. 

DAG 20: Juweel van de Pacific
We eindigen de expeditie in de kleurrijke en 
poëtische stad Valparaíso.

Expeditie  
van Patagonië 
naar Antarctica

Kajakken, wandelen en 
wilde dieren van dichtbij 
zien in Antarctica. Ontdek 
de magie van de Chileense 
fjorden, Patagonië en Torres 
del Paine National Park.

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 KAMPEREN

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN
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23 dagen
MS FRAM
4 afvaarten: december 2018 tot februari 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 KAMPEREN

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE ULTIEME EXPEDITIE NAAR ANTARCTICA, FALKLANDEILANDEN EN ZUID-GEORGIË
23-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 10.631  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

06/12–
28/12/2018

CENFRANT1802
23 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

10.631 12.039 12.578 12.578 13.729 15.859 16.922 26.405

Brochureprijs 13.761 15.638 16.357 16.357 17.892 20.731 22.149 34.793

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

17.797 20.261 21.205 21.205 23.219 26.946 32.726 51.692

Brochureprijs 23.274 26.560 27.818 27.818 30.503 35.472 43.179 68.467

27/12/2018–
18/01/2019

CENFRANT1803
23 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

10.631 12.039 12.578 12.578 13.729 15.859 16.922 26.405

Brochureprijs 13.761 15.638 16.357 16.357 17.892 20.731 22.149 34.793

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

17.797 20.261 21.205 21.205 23.219 26.946 32.726 51.692

Brochureprijs 23.274 26.560 27.818 27.818 30.503 35.472 43.179 68.467

17/01–
08/02/2019

CENFRANT1901
23 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

10.631 12.039 12.578 12.578 13.729 15.859 16.922 26.405

Brochureprijs 13.761 15.638 16.357 16.357 17.892 20.731 22.149 34.793

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

17.797 20.261 21.205 21.205 23.219 26.946 32.726 51.692

Brochureprijs 23.274 26.560 27.818 27.818 30.503 35.472 43.179 68.467

07/02–
01/03/2019

CENFRANT1902
23 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

10.631 12.039 12.578 12.578 13.729 15.859 16.922 26.405

Brochureprijs 13.761 15.638 16.357 16.357 17.892 20.731 22.149 34.793

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

17.797 20.261 21.205 21.205 23.219 26.946 32.726 51.692

Brochureprijs 23.274 26.560 27.818 27.818 30.503 35.472 43.179 68.467

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt. Transfer van hotel naar de luchthaven Buenos Aires. 
Vlucht Buenos Aires–Ushuaia vv incl. belastingen. Transfer in Ushuaia inclusief excursie. 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.

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. Rubberen laarzen zijn aan boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 48-51. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

1 Koning Pinguïns, Zuid-Georgië
2 Verkennen van de Antarctische 

wateren in een kajak
3 Kamperen in Antarctica
4 Spectaculaire gletsjers

1

3

42Wandelen en kajakken in Antarctica, wilde 
dieren zien, verkennen van de Falklandeilanden 
en het ontdekken van prachtig Zuid-Georgië.

DAG 1: Geboorteplaats van de Tango
Uw expeditie start met een overnachting in 
Buenos Aires, de vriendelijke hoofdstad van 
Argentinië en geboorteplaats van de Tango.

DAG 2: Ushuaia
De volgende ochtend vliegt u naar Ushuaia. 
Mogelijkheid om een excursie te maken naar 
Tierra del Fuego National Park, voordat u 
inscheept aan boord van MS Fram.

DAG 3: Op open zee 
We bevinden ons op open zee terwijl we de over-
steek maken naar de Falklandeilanden. Mogelijk-
heid tot het bijwonen van een interessante lezing 
of geniet aan dek.

DAG 4-6: Eén en al natuur 
De Falklandeilanden kenmerken zich door de 
prachtige natuur en de vele verschillende dier-
soorten. Geniet van de strak blauwe lucht, onein-
dige horizonnen en adembenemende witte zand-
stranden. 

DAG 7-8: Zuidelijke Oceaan
Het kost ons twee dagen om zuidwaarts te varen 
richting Zuid-Georgië. Mogelijkheid tot het 
bijwonen van interessante lezingen over de vroe-
gere walvisvangst en de poolgeschiedenis.

DAG 9-13: Serengeti van de Zuidelijke Oceaan
Zuid Georgië krijgt vaak de bijnaam ‘Serengeti 
van de Zuidelijke Oceaan’ en het zal u al snel na 
aankomst duidelijk worden waarom. Het eiland 
kenmerkt zich door een enorm ruig landschap, 
gletsjers en een enorme wildlife en is daarom 
ook zeer geliefd bij fotografen. Ook voor liefheb-
bers van geschiedenis is Zuid Georgië een bijzon-
dere plek. Overal zijn resten van de turbulente 
walvisvaardersgeschiedenis te vinden. U kunt de 
Noorse zeemanskerk bezoeken en de begraaf-
plaats van ontdekkingsreiziger Shackleton.

DAG 14: Richting Antarctica 
Terwijl we verder zuidwaarts varen komt u steeds 
meer te weten over het witte continent dat we 
naderen. 

DAG 15-20: Prachtige, onaangetaste plekken
Antarctica is anders dan andere plaatsen die u 
ooit bezocht heeft. U merkt het direct wanneer 
we het continent naderen. De lucht wordt frisser 
en kouder en de eerste pinguïns zullen zich laten 
zien. Wanneer de mogelijkheid zich voor doet, 
zullen we per kajak te water gaan, onze tenten 
opzetten en mooie wandelingen aan land maken. 
U ontdekt de meest prachtige en onaangetaste 
plekken ter wereld. 

DAG 21-22: Noordwaarts 
Op de weg terug naar de bewoonde wereld, 
kunnen er nog interessante lezingen bijgewoond 
worden en laten we alle indrukken van de afge-
lopen dagen verder op ons inwerken.

DAG 23: Zuidelijkste stad ter wereld
De reis eindigt in de zuidelijkste stad ter wereld, 
Ushuaia. Hiervandaan vliegt u terug naar 
Buenos Aires.

De ultieme 
expeditie naar 
Antarctica, 
Falklandeilanden 
en Zuid-Georgië
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19/20 dagen
MS ROALD AMUNDSEN
2 afvaarten: oktober 2018 en maart 2019

Ontdek Antarctica, 
Patagonië en de 
Chileense fjorden

Ontdek de afgelegen dorpen 
in Patagonië te midden van 
de prachtige natuur, voordat 
we koers zetten richting het 
wonder van Antarctica.

Wij bieden één zuidwaartse expeditie (19 dagen) en 
één noordwaartse expeditie (20 dagen). De noord-
waartse reis heeft een omgekeerde route en is inclu-
sief een overnachting in Valparaíso.

DAG 1: Juweel van de Pacific
De expeditie begint in het poëtische Valparaíso, 
waar u aan boord gaat van MS Roald Amundsen.
 
DAG 2-3: Zuidwaarts 
We varen langs de Pacifische kust van Chili. Het 
expeditie team begint aan een reeks lezingen 
en bereiden u voor op welke avonturen ons te 
wachten staan.
 
DAG 4: Kleurrijke huizen
Castro staat bekend om zijn kleurrijke ‘palafitos’, 
houten huizen gebouwd op palen langs de kust-
lijn. Ook bezoeken we de Iglesia San Francisco, 
een kerk met vermelding op de UNESCO Wereld-
erfgoedlijst en het Chiloé National Park.
 
DAG 5: Wateren van Patagonië
De expeditie gaat verder zuidwaarts via de 

wateren van Patagonië en toont ons iconische 
uitzichten op zee en van de kustlijn langs het 
Andesgebergte. 
 
DAG 6: Geïsoleerd dorp aan het einde van een fjord
Al varend door Patagonië, bezoeken we het geïso-
leerde dorp Puerto Edén in Bernardo O’Higgins 
National Park. Dit dorp is alleen toegankelijk 
via het water. Er bevinden zich hier uitstekende 
wandelpaden. 15 van de 250 inwoners stammen af 
van de inheemse Kawéskar bevolking. 
 
DAG 7-8: Torres del Paine National Park
Bekijk de torenhoge rotsformaties, genaamd 
‘Torres del Paine’, de azuurblauwe meren, de slin-
gerende wandelpaden door de bossen, de brui-
sende rivieren en een schitterende blauwe gletsjer.
 
DAG 9: Natuurparadijs
De Chileense fjorden kenmerken zich door diepe 
fjorden en hoge bergen die eindigen in een ijzige 
zee. Het zal een diepe indruk op u achterlaten. Dit 
wilde en afgelegen gebied lijkt bijna onaangetast 
door de mens.

DAG 10-11: Kaap Hoorn en Drake Passage
We varen in open water en maken, indien de 
omstandigheden dit toelaten, de landing bij Kaap 
Hoorn. We reizen verder via de Drake Passage op 
weg naar Antarctica!
 
DAG 12-16: Het witte continent
De oneindig witte wildernis van Antarctica zal 
een onvergetelijke indruk op u maken. Maak een 
kajaktocht op de ongerepte wateren te midden 
van ijsbergen of maak een wandeling over 
besneeuwde paden naar spectaculaire uitkijk-
punten. 
 
DAG 17-18: Terug via Drake Passage
Na vier onvergetelijke dagen op Antarctica varen 
we veilig terug over de bekende Drake Passage.
 
DAG 19: Einde expeditie
Helaas, elke goede expeditie moet eindigen. We 
komen aan in Punta Arenas, waar u terugvliegt 
naar Santiago de Chile.

1 Spectaculair Patagonisch 
landschap in Torres del Paine

2 Monument Kaap Hoorn 
3 Condor

ANTARCTICA, PATAGONIË EN DE CHILEENSE FJORDEN - ZUID- & NOORDWAARTS
19/20-daagse expeditiereis met MS Roald Amundsen vanaf € 8.067  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

23/10–
10/11/2018

Zuidwaarts
CENAMANT1801

19 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.067 8.067 8.523 9.205 9.964 11.102 11.102 11.482 12.241 14.137 16.034 16.034 22.293

Brochureprijs 10.596 10.596 11.203 12.114 13.125 14.643 14.643 15.149 16.160 18.689 21.218 21.218 29.564

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.758 13.758 14.554 15.749 17.077 19.068 19.068 22.483 24.000 27.793 31.587 31.587 44.105

Brochureprijs 18.183 18.183 19.245 20.838 22.609 25.264 25.264 29.817 31.840 36.898 41.955 41.955 58.646

07/03–
26/03/2019

Noordwaarts
CENAMANT1904

20 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.396 8.396 8.861 9.559 10.334 11.496 11.496 11.885 12.660 14.597 16.535 16.535 22.930

Brochureprijs 10.980 10.980 11.600 12.530 13.563 15.114 15.114 15.631 16.664 19.248 21.832 21.832 30.358

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

14.314 14.314 15.128 16.349 17.705 19.740 19.740 23.229 24.779 28.654 32.530 32.530 45.319

Brochureprijs 18.836 18.836 19.921 21.549 23.357 26.070 26.070 30.721 32.788 37.956 43.123 43.123 60.175

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie incl. volpension aan boord. Hotelovernachting (1x) 
in Buenos Aires incl. ontbijt. Transfer van hotel naar de luchthaven Buenos Aires. Vlucht Buenos Aires–Ushuaia vv incl. belastingen. 
Transfer in Ushuaia inclusief excursie. 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.

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. Rubberen laarzen zijn aan boord 
te leen. Verplicht in te vullen medisch vragenformulier.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 48-51. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

2 3

1

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

Vaar door de 
Chileense 
fjorden
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18 dagen
MS ROALD AMUNDSEN
4 afvaarten: november en december 2018

Antarctica,  
de Falkland-
eilanden en de  
Chileense fjorden
Ontdek de spectaculaire Chileense fjorden als u in de 
voetsporen treedt van de grote ontdekkingsreizigers.  
De landing bij Kaap Hoorn is één van de hoogtepunten 
tijdens deze reis. Het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika 
kenmerkt zich door een ongeëvenaarde natuurlijke 
schoonheid.

DAG 1: Spannend en gevarieerd 
Welkom in Santiago, de hoofdstad 
van Chili.
 
DAG 2: Inscheping 
U vliegt naar Punta Arenas en gaat 
aan boord van MS Roald Amundsen.
 
DAG 3: Chileense fjorden
Geniet van de tocht door het Beagle 
kanaal. Het is een imposant gezicht 
om de enorme fjorden en hoge 
bergen te zien. 
 
DAG 4-5: Kaap Hoorn & Drake Passage
Kaap Hoorn, het meest zuidelijke 
puntje van Zuid-Amerika ligt op de 
56e breedtegraad Zuid. We zullen 
proberen hier een landing te maken 
met onze poolcirkelboot. Vervol-
gens steken we de beruchte Drake 
Passage over. Het enthousiasme en 
de opwinding nemen toe wanneer 
we het witte continent naderen. De 
eerste tekenen kunnen de aanwezig-
heid van pinguïns zijn of de enorme 
ijsschotsen die in het water drijven.

DAG 6-12: Onbeschrijfbaar 
Iemand zei eens ‘Als u  Antarctica 
met woorden kunt beschrijven, bent 
u er waarschijnlijk nooit geweest’. 
Het continent bevat ongeveer 90% 
van al het ijs ter wereld. In de winter 
wordt het volume zelfs  verdubbeld. 
In de zomer is Antarctica een 
voedingsbodem voor miljoenen 
pinguïns, walvissen en zeehonden. 
In het Verdrag van Antarctica is 
opgenomen dat het continent zich 
toelegt op vrede, wetenschap en 

toerisme. Respect voor de unieke 
natuur heeft hoge prioriteit voor ons. 
Wij laten enkel voetsporen achter 
en mogen foto’s maken ter herinne-
ring. Onvoorspelbaar weer, wind en 
ijs kunnen mogelijk voor wijzigingen 
in het programma zorgen. Maar 
we kunnen ook gebruik maken van 
ideale omstandigheden waardoor we 
urenlang aan wal kunnen gaan om te 
wandelen of te kajakken. 

DAG 13: Geschiedenis en Wildlife
Na het verkennen van Antarctica, 
zetten we koers richting de Falk-
land eilanden. Aan boord kunt u inte-
ressante lezingen bijwonen over de 
geschiedenis en het dierenleven op 
deze eilandengroep. 

DAG 14-16: Sub-antarctisch klimaat
Na Antarctica lijkt het een surrea-
listisch beeld om rond te wandelen 
in een Engelse stad. Hier ziet u rode 
telefooncellen, gele bussen en pubs. 
De straten van de hoofdstad Stanley, 
lenen zich uitstekend om wat uurtjes 
rond te wandelen. Tevens moge-
lijkheid om deel te nemen aan een 
excursie waarbij u kennis kunt 
maken met zo’n 70 verschillende 
dierensoorten.
 
DAG 17: Straat Magellaan 
Een indrukwekkende terugreis door 
de zeestraat Magellaan. 

DAG 18: Einde van de expeditie
In de ochtend arriveren we in Punta 
Arenas en volgt de terugvlucht naar 
Santiago.

1 Gletsjer in  
de Chileense fjorden

2 Albatros, 
Falklandeilanden

3 Uitzicht op  
Argentijnse eilanden

4 Poolcirkelboottocht 
5 Geschiedenis van  

de walvisvangst
6 Gentoo pinguïns

1

2

3

4

5

6

ONTDEK ANTARCTICA, DE FALKLANDEILANDEN EN DE CHILEENSE FJORDEN
18-daagse expeditiereis met MS Roald Amundsen vanaf € 7.882  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

09/11–
26/11/2018

CENAMANT1802
18 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

7.882 7.882 8.287 8.895 9.571 10.584 10.584 10.922 11.598 13.287 14.976 14.976 20.549

Brochureprijs 10.134 10.134 10.674 11.485 12.386 13.737 13.737 14.187 15.088 17.340 19.592 19.592 27.024

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.054 13.054 13.763 14.827 16.010 17.783 17.783 20.823 22.174 25.552 28.930 28.930 40.077

Brochureprijs 16.995 16.995 17.941 19.359 20.936 23.300 23.300 27.354 29.155 33.659 38.163 38.163 53.026

25/11–
12/12/2018

CENAMANT1803
18 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

7.882 7.882 8.287 8.895 9.571 10.584 10.584 10.922 11.598 13.287 14.976 14.976 20.549

Brochureprijs 10.134 10.134 10.674 11.485 12.386 13.737 13.737 14.187 15.088 17.340 19.592 19.592 27.024

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.054 13.054 13.763 14.827 16.010 17.783 17.783 20.823 22.174 25.552 28.930 28.930 40.077

Brochureprijs 16.995 16.995 17.941 19.359 20.936 23.300 23.300 27.354 29.155 33.659 38.163 38.163 53.026

11/12–
28/12/2018

CENAMANT1804
18 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

7.882 7.882 8.287 8.895 9.571 10.584 10.584 10.922 11.598 13.287 14.976 14.976 20.549

Brochureprijs 10.134 10.134 10.674 11.485 12.386 13.737 13.737 14.187 15.088 17.340 19.592 19.592 27.024

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.054 13.054 13.763 14.827 16.010 17.783 17.783 20.823 22.174 25.552 28.930 28.930 40.077

Brochureprijs 16.995 16.995 17.941 19.359 20.936 23.300 23.300 27.354 29.155 33.659 38.163 38.163 53.026

27/12–
13/01/2019

CENAMANT1805
18 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

7.882 7.882 8.287 8.895 9.571 10.584 10.584 10.922 11.598 13.287 14.976 14.976 20.549

Brochureprijs 10.134 10.134 10.674 11.485 12.386 13.737 13.737 14.187 15.088 17.340 19.592 19.592 27.024

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.054 13.054 13.763 14.827 16.010 17.783 17.783 20.823 22.174 25.552 28.930 28.930 40.077

Brochureprijs 16.995 16.995 17.941 19.359 20.936 23.300 23.300 27.354 29.155 33.659 38.163 38.163 53.026

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension 
aan boord. Hotelovernachting (1x) in Santiago de Chile incl. ontbijt. Transfer hotel naar de luchthaven in 
Santiago de Chile. Vlucht Santiago de Chile–Punta Arenas vv incl. belastingen. Transfer in Punta Arenas 
inclusief excursie. 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.

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. Rubberen laarzen zijn aan boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele excursies: 
zie pagina 48-51. 
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.

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN 

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN
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© Hilde Foss

20 dagen
MS ROALD AMUNDSEN
3 afvaarten: januari en februari 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

ANTARCTICA EN VOORBIJ DE POOLCIRKEL
20-daagse expeditiereis met MS Roald Amundsen vanaf € 8.407  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

12/01–
31/01/2019

CENAMANT1901
20 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.407 8.407 8.844 9.499 10.227 11.319 11.319 11.684 12.412 14.232 16.052 16.052 22.059

Brochureprijs 10.834 10.834 11.416 12.290 13.261 14.717 14.717 15.203 16.174 18.601 21.028 21.028 29.037

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.973 13.973 14.737 15.884 17.158 19.069 19.069 22.346 23.802 27.443 31.083 31.083 43.097

Brochureprijs 18.220 18.220 19.239 20.768 22.467 25.015 25.015 29.384 31.326 36.180 41.034 41.034 57.052

30/01–
18/02/2019

CENAMANT1902
20 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.407 8.407 8.844 9.499 10.227 11.319 11.319 11.684 12.412 14.232 16.052 16.052 22.059

Brochureprijs 10.834 10.834 11.416 12.290 13.261 14.717 14.717 15.203 16.174 18.601 21.028 21.028 29.037

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.973 13.973 14.737 15.884 17.158 19.069 19.069 22.346 23.802 27.443 31.083 31.083 43.097

Brochureprijs 18.220 18.220 19.239 20.768 22.467 25.015 25.015 29.384 31.326 36.180 41.034 41.034 57.052

17/02–
08/03/2019

CENAMANT1903
20 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

8.407 8.407 8.844 9.499 10.227 11.319 11.319 11.684 12.412 14.232 16.052 16.052 22.059

Brochureprijs 10.834 10.834 11.416 12.290 13.261 14.717 14.717 15.203 16.174 18.601 21.028 21.028 29.037

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

13.973 13.973 14.737 15.884 17.158 19.069 19.069 22.346 23.802 27.443 31.083 31.083 43.097

Brochureprijs 18.220 18.220 19.239 20.768 22.467 25.015 25.015 29.384 31.326 36.180 41.034 41.034 57.052

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension 
aan boord. Hotelovernachting (1x) in Santiago de Chile incl. ontbijt. Transfer hotel naar de luchthaven in 
Santiago de Chile. Vlucht Santiago de Chile–Punta Arenas vv incl. belastingen. Transfer in Punta Arenas 
inclusief excursie. 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.

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. Rubberen laarzen zijn aan boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele excursies: 
zie pagina 48-51. 
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.

DAG 1: Opwindend en divers
De hoofdstad van Chili is opwindend en divers. 
Bewonder de gletsjers van het Andes gebergte net 
buiten de stad, de wolkenkrabbers en de koloniale 
architectuur. Uw avontuur begint met een hotel-
overnachting in Santiago.

DAG 2: Inscheping voor uw expeditie
U vliegt naar Punta Arenas en scheept in aan 
boord van MS Roald Amundsen voor onze 
Antarctische expeditie.

DAG 3: Chileense fjorden en door het Beagle kanaal
De beroemde Drake Passage is de plek waar twee 
oceanen elkaar treffen. Het staat ook wel bekend 
als Drake Lake (amper wind) of Drake Shake 
(heel veel wind) Woon één van onze lezingen bij 
over de geschiedenis en wildlife van Antarctica. 
Op weg naar het zuiden wordt de lucht frisser en 
kouder. Pinguïns duiken op in het water en we 
varen langs de eerste ijsbergen.

DAG 4-5: Kaap Hoorn 
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, 
zullen we een landing maken bij Kaap Hoorn.

DAG 6-14: Eindeloze witte wildernis
Eindelijk is het zover: wat een bijzonder gevoel 
om voor het eerst Antarctica te zien! Als de moge-
lijkheid zich voordoet, zullen we gelijk per kajak 
een landing maken in Antarctica. We nemen 
u mee op onvergetelijke wandeltochten en 
verkennen het onbesmette witte continent. We 
zullen proberen Deception Island te bezoeken, 
waar u mooie wandelingen kunt maken en ook 
Half Moon Island staat op het programma, een 
paradijs voor fotografen. U zult verstelt staan 
van de vele ijsbergen en pinguïns. Ga mee op een 
ijscruise in kleine boten op het Lemaire Kanaal 
en ga aan wal in Neko Harbour. Wanneer de 
condities het toelaten zullen we zelfs een landing 
maken in het meest zuidelijk gelegen Stonington 
Island. Dit is een avontuur die slechts enkelen 
meemaken!

DAG 15: Herbeleven van de reis
Na enkele fantastische dagen in Antarctica is 
het tijd om alle belevenissen een plekje te geven. 
Breng wat tijd door aan dek of woon enkele boei-
ende lezingen bij waar u meer te weten komt over 
uw volgende bestemming: de Falklandeilanden. 

DAG 16-18: Gelijkenissen met Engeland
Na Antarctica lijkt het een surrealistisch beeld 
om rond te wandelen in een stad die gelijkenissen 
vertoont met Engeland. Hier ziet u rode tele-
fooncellen, gele bussen en pubs. De straten van 
de hoofdstad van de Falklandeilanden, Stanley, 
lenen zich uitstekend om hier wat uurtjes rond 
te wandelen. De Falklandeilanden staan bekend 
vanwege de fantastische blauwe luchten en prach-
tige witte zandstranden. In dit sub-antarctische 
klimaat voelen zo’n 70 verschillende diersoorten 
zich thuis waaronder de zwartbruine albatros, 
de Faklandcaracara, zee-olifanten, zeeleeuwen 
en maar liefst vijf, van de wereldwijd 18, bekende 
pinguïnsoorten. Zie hoe de schapen grazen naast 
enorme kolonies albatrossen en pinguïns. 

DAG 19: Straat Magellaan 
Terwijl we de straat Magellaan passeren, is het 
einde van uw expeditie bijna in zicht.

DAG 20: Einde expeditie
We arriveren in Punta Arenas en u vliegt terug 
naar Santiago de Chile.

1 Stormband pinguïns 
2 Peddelend langs wildlife in een kajak
3 Vogels spotten
4 Excursies per poolcirkelboot 
5 Krabbenrob

4

5

Antarctica  
en voorbij  
de Poolcirkel
Op deze ongelooflijke Antarctica expeditie 
ontdekt u de laatst onaangetaste 
gebieden op aarde. Reis aan boord van het 
comfortabele en milieuvriendelijke hybride 
schip MS Roald Amundsen.

1

2

3
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17 dagen
MS MIDNATSOL
2 afvaarten: oktober 2018 en februari 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

1 Ezelspinguïns
2 Excursie per poolcirkelboot
3 Walvis spotten vanaf het dek
4 Krabbenrob vlakbij Half Moon Island
5 Landing in onvergetelijke omgeving

2

4 5

3

Van het  
Zuidelijk 
halfrond  
naar Antarctica

We bieden één zuidwaartse en één noordwaartse 
expeditie. Hieronder staat de noordwaartse expe-
ditie beschreven. De zuidwaartse expeditie heeft een 
stop in Puerto Madryn.

DAG 1: Levendige hoofdstad van Argentinië 
Geniet van uw hotelverblijf in Buenos Aires en 
voel de betoverende combinatie van Europese 
flair en Latijns Amerikaanse charme.

DAG 2: Inscheping voor het avontuur
Na een 3 uur durende vlucht arriveert u in de 
meest zuidelijk gelegen stad ter wereld Ushuaia. 
U gaat aan boord van MS Midnatsol. Welkomst-
diner aan boord. 

DAG 3-4: Activiteiten aan boord
Een dag op zee is een dag vol activiteiten. 
Ons expeditie team zal bewijzen dat wetenschap 
erg leuk is. We garanderen u eersteklas entertain-
ment op het gebied van educatie. Hoe dichter we 
bij de poolcirkel komen hoe frisser en kouder de 
lucht wordt. Het duurt niet lang voordat we de 
eerste ijsbergen en walvissen zullen zien!

DAG 5-10: Pinguïns, ijsbergen, zeehonden en 
walvissen
U zult zeker onder de indruk zijn van Antarctica 
met haar oneindig witte horizonnen, ijsbergen, 
walvissen en enorme kolonies pinguïns. Zet voet 
aan wal en ontdek het indrukwekkende land-
schap en het dierenleven, de gletsjers en de oude 
walvis stations uit het verleden. U bevindt zich in 
één van de meest afgelegen gebieden ter wereld. 

We maken verschillende landingen en bezoeken 
o.a. Half Moon Island, Yankee Harbour en Cuver-
ville Island, de plek waar grote kolonies ezels-
pinguïns nestelen. Paradise Harbour heeft haar 
naam te danken aan de walvisvaarders die in het 
verleden op deze plek schuilden bij slecht weer. 
De hoge gletsjer wanden bij Wilhelmina Bay 
getuigen hoe sterk ijs kan zijn.

DAG 11: Relaxen aan boord 
Geniet van een dag op zee. Tijd om ervaringen 
te delen en verhalen uit te wisselen met uw mede 
avonturiers. 

DAG 12-13: Pubs, pinguïns en perfecte wildernis 
In Stanley, de hoofdstad van de Falkland-
eilanden, ziet u een klein stukje Engeland met 
de rode bussen en de Engelse pubs. Maar ook de 
natuur is hier adembenemend mooi met de vele 
pinguïns en hiking routes in de heuvels en langs 
de kust. Een prachtige plek om een kajaktocht te 
maken in het heldere water.

DAG 14-16: Einde van het avontuur
Na enkele avontuurlijke dagen in Antarctica en de 
Falklandeilanden varen we nu noordwaarts over 
de Zuidelijke Oceaan terug naar Zuid-Amerika.

DAG 17: Noordwaarts richting Montevideo
Ontscheping in Montevideo, een stad met char-
mante verfijning en een verrassende culturele 
diversiteit. Ontdek de hoofdstad van Uruguay 
voordat u terugvliegt naar huis.

Ontdek de afgelegen 
wildernis van de 
Falklandeilanden en 
Antarctica.

1

VAN HET ZUIDELIJK HALFROND  NAAR ANTARCTICA - ZUIDWAARTS & NOORDWAARTS
17-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 5.813  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

22/10–
07/11/2018

Zuidwaarts
CENMSANT1801

17 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.813 6.185 5.973 6.345 6.535 6.743 6.743 7.141 7.622 8.339 9.796 10.327 16.273

Brochureprijs 7.583 8.079 7.796 8.292 8.545 8.822 8.822 9.353 9.995 10.950 12.893 13.601 21.530

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.468 9.026 8.707 9.265 9.551 9.862 9.862 10.459 11.182 16.174 19.087 20.149 32.043

Brochureprijs 11.123 11.866 11.442 12.186 12.566 12.981 12.981 13.778 14.741 21.397 25.282 26.698 42.556

26/02–
14/03/2019

Noordwaarts
CENMSANT1906

17 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.450 5.779 5.591 5.921 6.090 6.274 6.274 6.627 7.055 7.690 8.982 9.453 14.729

Brochureprijs 7.020 7.460 7.208 7.649 7.873 8.119 8.119 8.590 9.160 10.007 11.730 12.358 19.393

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.930 8.425 8.142 8.637 8.890 9.167 9.167 9.696 10.337 14.766 17.351 18.293 28.845

Brochureprijs 10.285 10.945 10.568 11.228 11.566 11.934 11.934 12.641 13.495 19.400 22.847 24.103 38.172

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Vluchten 
tussen Buenos Aires–Ushuaia op de noordgaande route en Ushuaia–Buenos Aires op de zuidgaande route na afloop van de 
reis. Hotelovernachting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt. Transfer van hotel naar de luchthaven Buenos Aires. Transfer tussen 
luchthaven en het schip incl. excursie voor de noordgaande route. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten 
per poolcirkelboot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en regenaf-
stotend jack. Koffie en thee aan boord.

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. Rubberen 
laarzen zijn aan boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 48-51. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.
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13 dagen
MS MIDNATSOL
9 afvaarten: november 2018 tot februari 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

Beleef spectaculaire gletsjers, 
maak van heel dichtbij kennis 
met de vele pinguïnsoorten  
en breid uw kennis uit  
middels interessante lezingen, 
een bezoek aan het  
‘Science Centre’ en het  
‘Young Explorers programme’.

Expeditie Antarctica 
Hoogtepunten 
van het 
bevroren 
Continent

EXPEDITIE ANTARCTICA - HOOGTEPUNTEN VAN HET BEVROREN CONTINENT
13-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 5.000  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

06/11–
18/11/2018

CENMSANT1802
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

17/11–
29/11/2018

CENMSANT1803
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

28/11–
10/12/2018

CENMSANT1804
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

09/12–
21/12/2018

CENMSANT1805
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

02/01–
14/01/2019

CENMSANT1901
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

13/01–
25/01/2019

CENMSANT1902
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

24/01–
05/02/2019

CENMSANT1903
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

04/02–
16/02/2019

CENMSANT1904
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

15/02–
27/02/2019

CENMSANT1905
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.000 5.263 5.112 5.376 5.510 5.657 5.657 5.939 6.280 6.787 7.818 8.193 12.402

Brochureprijs 6.252 6.603 6.403 6.754 6.933 7.129 7.129 7.505 7.959 8.635 10.010 10.511 16.122

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.003 7.397 7.172 7.567 7.769 7.989 7.989 8.412 8.923 12.455 14.518 15.269 23.686

Brochureprijs 8.881 9.407 9.107 9.634 9.903 10.197 10.197 10.760 11.442 16.152 18.902 19.904 31.127

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Hotelovernach-
ting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt. Transfer van hotel naar de luchthaven Buenos Aires. Vlucht Buenos Aires–Ushuaia vv incl. 
belastingen. Transfer luchthaven en het schip inclusief excursie. 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.

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. Rubberen laarzen zijn aan 
boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 48-51. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

1 De zeehonden vangen verse krab  
en spelen tevreden op het ijs

2 Indrukwekkende ijssculpturen
3 Nestelende Ezelspinguïns

2

3

DAG 1: Cultureel Buenos Aires
Dit avontuur begint met een overnachting in 
Buenos Aires, de bruisende hoofdstad van Argen-
tinië. Ontdek de ‘geboorteplaats van de tango’ 
oftewel het ‘Parijs van Zuid-Amerika’.

DAG 2: Tierra del Fuego
U vliegt naar de zuidelijkste stad ter wereld, 
Ushuaia, waar MS Midnatsol al op u wacht. Na de 
kennismaking gaan de trossen los en zetten we 
koers door het schilderachtige Beagle Kanaal.

DAG 3-4: De Drake Passage oversteken
Tijdens de oversteek van de Drake Passage kunt u 
zich door lezingen voorbereiden op Antarctica.

DAG 5-10: Antarctica… Een andere wereld!
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 conti-
nent 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 Antarc-
tica verschillende bezoeken. Op het land zal ons 
expeditieteam de omgeving en natuur voor u 
verklaren en uitleggen. Ook zal het team u infor-
meren 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. Voor onze jongere gasten 

hebben we het ‘Young Explorers programme’ 
ontworpen; een leuke en wetenschappelijke inlei-
ding tot biologie, geschiedenis en wild. De defini-
tieve 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. 

DAG 11-12: Terug naar de beschaving
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.

DAG 13: Einde van het Avontuur
Helaas is het in Ushuaia tijd om afscheid te 
nemen en vliegt u terug naar Buenos Aires.

1
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15 dagen
MS MIDNATSOL
Afvaart: 20 december 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN 

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 SNEEUWSCHOENTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

Beleef Kerstmis 
op Antarctica
Vier deze feestdagen eens tezamen met pinguïns, 
walvissen en ijsbergen - een onvergetelijk avontuur 
te midden in de wildernis van Antarctica.

1 Pinguïns ver verwijderd 
van de bewoonde wereld

2 Landingen met 
Poolcirkelboten  
in de wildernis

3 Maak kennis met de 
‘Kinbandpinguïns’

4 Beleef het Antarctische 
landschap op 
Deception Eiland

BELEEF KERSTMIS OP ANTARCTICA
15-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 6.250  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

20/12/2018–
03/01/2019

CENMSANT1806
15 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

6.250 6.600 6.400 6.751 6.930 7.126 7.126 7.502 7.956 8.632 10.006 10.506 16.115

Brochureprijs 7.919 8.386 8.119 8.587 8.826 9.087 9.087 9.588 10.194 11.095 12.927 13.594 21.073

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.877 9.403 9.103 9.629 9.898 10.192 10.192 10.755 11.437 16.145 18.893 19.895 31.112

Brochureprijs 11.381 12.082 11.682 12.384 12.742 13.134 13.134 13.885 14.794 21.071 24.735 26.071 41.027

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Hotelovernach-
ting (1x) in Buenos Aires incl. ontbijt. Transfer van hotel naar de luchthaven Buenos Aires.  Vlucht  Buenos Aires–Ushuaia vv incl. 
belastingen. Transfer luchthaven en het schip  inclusief excursie. 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.

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. Rubberen laarzen zijn aan 
boord te leen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 48-51. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

DAG 1: Buenos Aires, geboorteplaats van de tango
Uw reis begint met een overnachting in het leven-
dige 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.

DAG 2: Start van het Avontuur
‘s Ochtends vliegt u naar Ushuaia, de hoofd-
stad van de provincie Vuurland, direct aan het 
Beagle Kanaal gelegen. ’s Middags scheept u in 
op het comfortabele Hurtigruten expeditieschip 
ms Midnatsol en begint uw zeereis. 

DAG 3-4: Over de Drake Passage
Tijdens de oversteek van de Drake Passage kunt u 
zich door lezingen voorbereiden op Antarctica.

DAG 5-12: Gegarandeerde Witte Kerst!
Als we langs de kust van de Zuid-Shetland eilanden 
en Antarctica varen, wordt u uitgenodigd voor 
een sfeervolle Noorse kerstviering met traditi-
onele gerechten en stemmige liederen. Antarc-
tica is het koudste, droogste, hoogste en schoonste 
werelddeel en ondanks sneeuw en ijs wemelt het 
ook van het leven. De witte wildernis laat de natuur 
in haar mooiste en meest betoverende verschij-

ning zien. We hopen Deception Island te kunnen 
bezoeken, een kenmerkende ringvormige vulka-
nische caldera en één van de weinige plaatsen op 
Antarctica waar we een lekkere wandeling kunnen 
maken. Op het eiland ligt een verlaten walvis-
vangst station als getuige van een vorige eeuw. 
Bij Brown Bluff, een circa 750 m hoge, roestrode 
klip op de punt van het Antarctische schiereiland, 
observeren we Adélie- en kinbandpinguïns, kelp-
meeuwen en stormvogels die onder de spectacu-
laire kliffen broeden. Zodra de mogelijkheid zich 
voordoet, zullen we onze kajaks te water laten en u 
op onvergetelijke tochten begeleiden naar enkele 
van de mooiste plekken ter wereld.

DAG 13-14: Terug over de Drake
Na acht fantastische dagen in Antarctica gaan we 
terug naar Zuid-Amerika. Het weer op de Drake 
Passage kan zowel ruw als rustig zijn. De Drake 
Passage is een uitstekende plek om vogels te obser-
veren.

DAG 15: Begin van het nieuwe jaar
Ons kerst avontuur eindigt in Ushuaia waar we u 
naar de luchthaven brengen voor de terugvlucht 
naar Buenos Aires. 

2 3
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AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

Antarctica
VERLENG UW REIS

Geef uw reis een extra dimensie door één van de 
volgende avontuurlijke verlengopties toe te voegen 
aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis door een 
hotelverblijf of excursies toe te voegen voorafgaand of 
na afloop van uw expeditie.

1 Vuurtoren in Colonia del Sacramento
2 Argentijnse tango in Buenos Aires

De Tigre Delta tour
Ga mee op een riviercruise in een prachtige 
omgeving 30 km ten noorden van Buenos Aires. 
Vanaf Tigre vaart u over de rivieren en kanalen 
van de zogenaamde Paraná Rivier Delta dat zich 
in een subtropisch regenwoud bevindt. Let op de 
typisch Argentijnse ‘Ceiba’ bloemen. 

VANAF: € 74 pp*
* Inbegrepen is een stadstour per bus onder leiding 
van een ervaren gids, beginnend en eindigend bij uw 
hotel (ongeveer 09:00 - 13:00 uur). De tour vindt 
plaats één dag na aankomst van het schip. 
BOEKINGSCODE: CENBUE03

Tangolessen in Buenos Aires
Deze tour biedt u de mogelijkheid om de basis-
beginselen van één van de traditionele dansen 
van Argentinië - de tango - te leren. Na aankomst 
ontvangt u een welkomstdrankje, waarna de 
eerste tangostappen worden beoefend. De dames 
worden geacht schoenen met hoge hakken te 
dragen. De lessen worden gegeven in de plaat-
selijke studio van het San Telmo buurtschap. Na 
afloop van deze kennismakingsles ontvangt u een 
heus tango-diploma!

VANAF: € 89 pp*
* Inbegrepen is de transfer vanaf en naar het hotel 
(17:00 - 19:30 uur), een welkomstdrankje, 1 uur privé 
tangoles en een Engelstalige begeleider. De tour wordt 
uitgevoerd één dag voor aankomst van het schip en 
kan uitsluitend voorafgaand aan uw reis worden 
gereserveerd. 
BOEKINGSCODE: CENBUE04

Estancia Santa Susana
Ontdek de charme van de Argentijnse pampa’s 
door middel van een bezoek aan een lokale 
estancia (ranch) net buiten Buenos Aires, alwaar 
u welkom wordt geheten met ‘empanadas’ 
(Argentijnse vleespasteitjes). Geniet van een 
traditionele BBQ met de alom bekende Argen-
tijnse biefstukken. U luncht als één grote familie 
en luistert ondertussen naar live muziek van 
de plaatselijke gauchos (cowboys). Als het niet 
regent, kunt u bovendien getuige zijn van de 
indrukwekkende vaardigheden die de gauchos 
met hun paarden presenteren. 

VANAF: € 142 pp*
*Inbegrepen is de minibus tour, beginnend en eindi-
gend bij uw hotel (dinsdag - zondag, ongeveer 09:30 
- 16:30 uur), Engelssprekende chauffeur/gids, 
BBQ-lunch met wijn, frisdrank en koffie.
BOEKINGSCODE: CENBUE05

Buenos Aires City Break
Verleng uw verblijf in het spannende Buenos 
Aires met een extra nacht. Ontdek de hoofdstad 
van Argentinië tijdens een rondleiding per bus 
naar de belangrijkste bezienswaardigheden van 
de stad of neem - op ons naprogramma - deel aan 
een riviertocht naar de Tigre Delta.

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Buenos Aires
Hotelovernachting in Buenos Aires
DAG 2: Montevideo/aan boord
De ochtend kunt u geheel naar eigen wens 
invullen. ‘s Middags brengt u een bezoek aan de 
contrasterende gebieden en hoogtepunten van 

Buenos Aires tijdens uw stadstour onder bege-
leiding van een ervaren gids (15:00 - 18:30 uur). 
Hotelovernachting met ontbijt (reeds inbegrepen 
in uw reis).

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Buenos Aires
U vliegt van Ushuaia naar Buenos Aires, waar 
u een transfer heeft naar het hotel. De rest van 
de dag kunt u naar eigen wens invullen. U kunt 
bijvoorbeeld ‘s avonds deelnemen aan de optio-
nele ‘Diner en Tangoshow’. Overnachting.
DAG 2: Buenos Aires/Vertrek
Na het ontbijt vertrekken we naar ‘Tigre Delta’ 
(09:00 - 13:00 uur), gelegen op een afstand van 
30 km van Buenos Aires. U bevaart de rivieren 
en kanalen die tezamen de zogenaamde ‘Paraná 
River Delta’ vormen. De delta bevindt zich in een 
subtropisch regenwoud. Rond het middaguur 
vertrekt u weer richting uw hotel. 

VANAF: € 166 pp*
* Inbegrepen is een hotelovernachting in Buenos 
Aires, inclusief ontbijt. De stadstour door Buenos 
Aires (pre-tour) of de transfer van het vliegveld naar 
het hotel met aansluitend de excursie naar ‘Tigre 
Delta’ (post-tour). Niet inbegrepen zijn eventuele 
fooien, lunch en diner.
BOEKINGSCODE:  CENBUECITYPRE (voor) 

CENBUECITYPOST (na)

Ushuaia
Tierra del Fuego National Park 
Na een korte rijafstand vanaf Ushuaia bevindt u 
zich onmiddellijk in de overweldigende natuur-
pracht van het nationaal park: ‘Tierra del Fuego’.
Deze excursie biedt u de unieke gelegenheid om 
kennis te maken met de zeldzame flora en fauna. 
‘Roca Lake’ en ‘Lapataia Bay’ zijn twee van onze 
stops, waar we een korte wandeling in de buurt 
van het meer met de vele beverdammen zullen 
maken. U vervolgt uw excursie tot het uiterste 
puntje van dit prachtige park, gelegen op maar 
liefst 3.063 kilometer van Buenos Aires. 

VANAF: € 146 pp*
 * Inbegrepen is een 3-4 uur durende bustrip onder 
leiding van een ervaren gids, voordat u aan boord 
van het schip gaat. De tour start op de luchthaven of 
bij uw hotel en eindigt bij de pier, waar het schip ligt 
aangemeerd. Tevens inbegrepen zijn de tickets voor 
het nationaal park en een lunchbox met frisdrank. 
BOEKINGSCODE: CENUSH01

Schilderachtige rit (en wandeling) 
naar het einde van de wereld
Middels deze excursie maakt u kennis met de 
grote verscheidenheid van het Patagonische land-
schap met zijn vele meren en valleien. Vertrek per 
bus uit Ushuaia. Er wordt langzaam gereden om 
u deze mooie stad en zijn baai zo goed mogelijk 
te laten bekijken. Letterlijk hoogtepunt van deze 
tour is het panoramische uitzichtpunt ‘Carbajal 
Valley. Vanaf hier kunt u, tijdens een 30-minuten 
durende wandeling, de sub-Antarctische bossen 
bewonderen. Uw wandeling eindigt met een 
prachtig uitzicht over de hoogste toppen van het 
Alvear gebergte. We vervolgen onze tour rich-
ting de Garibaldi pas, we doorkruisen het Andes-
gebergte en bereiken uiteindelijk de prachtige 

omgeving rond het Escondido meer. We houden 
een korte stop bij het Las Cotorras cross country 
ski resort en restaurant en beëindigen de excursie 
weer in Ushuaia. 

VANAF: € 69 pp*
 * Inbegrepen is een 3-4 uur durende bustrip onder 
leiding van een ervaren gids, inclusief een 30 minuten 
durende wandeling met fotostops. De tour start bij 
de pier in Ushuaia, na aankomst van het schip en 
eindigt op de luchthaven. 
BOEKINGSCODE: CENUSH04

Santiago de Chile
Het beste van Santiago de Chile
Deze excursie start bij uw hotel en leidt u langs de 
bezienswaardigheden van de Chileense hoofd-
stad. Wandeling in ‘Santa Lucia Hill’ park.
Uw hart gaat sneller kloppen bij uw bezoek aan 
het beroemde Plaza de Armas in Santiago. Stap 
in de traditionele kabelbaan en bereik de top met 
een panoramisch uitzicht over Santiago de Chile. 

VANAF: € 48 pp*
 * Inbegrepen is een bustrip onder leiding van een 
ervaren gids, beginnend en eindigend bij uw hotel 
in Santiago, de tickets voor de kabelbaan en een 
Engelssprekende gids. De excursie vindt plaats één 
dag voordat u aan boord van uw schip gaat (onge-
veer 14:00 - 18:00 uur) en voor de reizen die eindigen 
in Valparaíso, één dag na het verlaten van uw schip 
(ongeveer 09:00 - 13:00 uur). 
BOEKINGSCODE: CENSCL01

Chileense folklore en diner in Santiago
Proef een vleugje Chili en geniet van een onver-
getelijke avond met traditionele muziek en dans. 
Geniet van typisch Chileense delicatessen, gedu-
rende uw 3-gangen diner. Maak kennis met de 
plaatselijke bevolking en, indien u dit wilt, laat u 
verleiden voor een dans op de dansvloer.

VANAF: € 101 pp*
 * Inbegrepen is de folklore show (ongeveer 20:00 - 
24:00 uur), inclusief een 3-gangen diner met wijn, 
een Engelssprekende gids en de excursie beginnend en 
eindigend bij uw hotel. De excursie vindt plaats op de 
dag van het verlaten van uw schip en voor de reizen 
die beginnen in Valparaíso, één dag voorafgaand aan 
het aan boord gaan van uw schip. 
BOEKINGSCODE: CENSCL02

Wijngaard met proeverij in Santiago
Deze bustrip, onder begeleiding van een ervaren 
gids, brengt u diep in het hart van de Chileense 
wijnproductie. U reist vanuit Santiago naar één 
van de meest belangrijke wijnstreken van Chili: 
de Casablanca of de Maipo vallei. Maak gebruik 
van de gelegenheid om zelf deze heerlijke wijnen 
te proeven. De wijnexpert geeft u een rondleiding 
langs de wijnkelders, de wijngaarden en het hele 
productieproces. 

VANAF: € 113 pp*
* Inbegrepen is een bustrip onder begeleiding van een 
ervaren gids (ongeveer 09:00 - 13:00 uur), inclu-
sief een wijnproeverij en een Engelssprekende gids. De 
excursie begint en eindigt bij uw hotel en vindt plaats 
één dag na ontscheping (MS Roald Amundsen). 
BOEKINGSCODE: CENSCL03

Montevideo

Colonia del Sacramento
‘s Ochtends vertrek uit Montevideo voor een 
excursie door de binnenlanden van Uruguay naar 
Colonia del Sacramento, gelegen aan de oostkust 
van Rio de la Plata. De tocht duurt ongeveer 2 - 2½ 
uur. De pittoreske straten van het door de Portu-
gezen in 1680 gestichte Colonia del Sacramento 
maken deel uit van UNESCO’s Werelderfgoed-
lijst. Na een wandeling van ongeveer 1 uur, onder 
begeleiding van een ervaren gids, heeft u vooraf-
gaand aan de lunch tijd om deze charmante stad 
met eigen ogen te aanschouwen, voordat u weer 
per bus terug naar Montevideo rijdt. 

VANAF: € 113 pp*
* Inbegrepen is een dagtrip naar Colonia del Sacra-
mento per comfortabele (mini)bus, Engels sprekende 
gids, beginnend en eindigend in het hotel in Monte-
video (ongeveer 08:00 - 17:00 uur). Lunch en 
drankjes zijn niet inbegrepen. Deze excursie wordt 
uitgevoerd één dag voor aankomst van het schip of één 
dag na vertrek van het schip en wordt niet uitsluitend 
aan Hurtigrutengasten aangeboden. Reserveer dus 
extra overnachtingen in Montevideo, teneinde aan 
deze excursie te kunnen deelnemen.
BOEKINGSCODE: CENMVD05

Diner en Tango bij Santa Rosa Winery
Vertrek vanuit Montevideo voor een trip naar 
Santa Rosa Winery, één van de grootste expor-
teurs van Uruguayaanse wijnen, gelegen in de 
buitenwijken van de stad. Santa Rosa werd in 
1898 opgericht en is een belangrijke exporteur 
van Uruguayaanse wijnen en tevens bekend om 
zijn beroemde en voortreffelijke ‘Fond de Cave 
Champagne’. Na de wijnproeverij wordt u uitge-

nodigd voor een heerlijk diner, op passende wijze 
geserveerd in één van de sfeervolle wijnkelders. 
Tijdens uw maaltijd kunt u genieten van een 
live-optreden van Uruguayaanse musici, inclusief 
een tango dansshow. Na afloop hiervan vertrekt u 
weer richting uw hotel. 

VANAF: € 154 pp*
*Inbegrepen is het transport vanaf en naar het hotel 
in Montevideo (ongeveer 19:30 - 23:00 uur), de wijn-
proeverij, een 3-gangen diner inclusief wijn, koffie/
thee, live muziek en tango show.
BOEKINGSCODE: CENMVD07

Montevideo Stadstour
Verleng uw verblijf in de hoofdstad van Uruguay 
en laat u verwelkomen door de ideale mix van het 
moderne leven en de koloniale geschiedenis. 

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Montevideo
Hotelovernachting in Montevideo
DAG 2: Montevideo/aan boord
Na het ontbijt en uitchecken, maakt u kennis met 
de hoogtepunten van Montevideo tijdens uw 
stadstour onder begeleiding van een ervaren gids. 
U bezoekt historische monumenten, prachtige 
parken en interessante gebouwen, zowel uit de 
19e en 20e eeuw, als moderne architectuur. 

VANAF: € 199 pp*
* Inbegrepen is de hotelovernachting/ontbijt in 
Montevideo, transfer van/naar het schip en een 3½ 
uur durende stadstour onder begeleiding van een 
ervaren gids. Onderweg zijn diverse fotostops gepland. 
N.B.: Dezelfde excursie, maar dan na afloop van uw 
bootreis, start vanaf de pier in Montevideo.
BOEKINGSCODE:  CENMVDCITYPRE (voor)  

CENMVDCITYPOST (na)

Buenos Aires

Stadstour Buenos Aires
Buenos Aires vertegenwoordigt de ideale mix van 
Europese flair en Latijn-Amerikaanse charme. 
Tijdens deze tour maakt u kennis met de historie, 
de architectuur, de cultuur en anekdotes van deze 
bruisende stad. Bezoek het levendige en waan-
zinnige stadscentrum, de ‘Arocratische’ noorde-
lijke buitenwijken en de arbeiderswijken in het 
zuiden. 

VANAF: € 35 pp*
* Inbegrepen is een stadstour per bus onder leiding 
van een ervaren gids, beginnend en eindigend bij 
uw hotel (ongeveer 15:00 - 18:30 uur). De tour vindt 
plaats één dag voor aankomst van het schip. 
BOEKINGSCODE: CENBUE01

Diner en Tango-show in Buenos Aires
De tango staat bekend als dé nationale dans 
van Argentinië, het is een uiting van zowel 
passie, sensualiteit, nostalgie als melancholie. 
De oorsprong van deze dans gaat terug naar de 
late 18e eeuw en is destijds geïntroduceerd door 
immigranten uit Europa en Afrika. Maak kennis 
met de ziel van Argentinië en bezoek één van de 
vele tango-shows in deze bruisende stad. 

VANAF: € 167 pp*
* Inbegrepen is de transfer van het hotel naar de show 
en terug (20:00–24:00 uur). De live-tango-show, een 
3-gangen diner met aperitief, wijn en koffie en een 
ervaren Engelssprekende gids. De tour wordt uitge-
voerd op de dag van aankomst van het schip. 
BOEKINGSCODE: CENBUE02
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1 Moon Valley in de Atacama woestijn 
2 De Iguazu watervallen, vanaf de 

Argentijnse kant

wordt u getrakteerd op lokale lekkernijen. Na 
terugkomst in San Pedro de Atacama kunt u de 
middag naar eigen wens invullen. Diner op eigen 
gelegenheid en hotelovernachting.
DAG 4: San Pedro de Atacama/Calama/Santiago - 
El Tatio Geysers
Bij deze excursie vertrekt u ‘s morgens vroeg rich-
ting de ‘El Tatio Geysers’, gelegen op een hoogte 
van 4.300 meter boven zeeniveau. Vanuit de 
warmwaterbronnen stijgen enorme kolommen 
stoom omhoog. Door de intense zwavelgeur, de 
kokende waterbronnen en het vele modder krijgt 
de omgeving een nogal mystieke sfeer. Met een 
beetje geluk spot u één van de plaatselijke bewo-
ners, zoals vicuña’s, Andes struisvogels of vossen. 
U maakt een stop bij de beroemde warmwater-
baden van Puritama. Na een dag vol indrukken 
gaat u terug naar uw hotel. De rest van de dag is 
op eigen gelegenheid, waarbij u nog even door 
de straatjes van San Pedro de Atacama kunt 
wandelen. Lunch en diner op eigen gelegenheid 
en hotelovernachting.
DAG 5: San Pedro de Atacama/Calama/Santiago
‘s Ochtends een transfer door de woestijn terug 
naar Calama. Aansluitend vliegt u terug naar 
Santiago de Chile, gevolgd door een transfer naar 
uw hotel. Diner op eigen gelegenheid.
DAG 6: Santiago
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 1669 pp*
* Inbegrepen zijn twee hotelovernachtingen in 
Santiago de Chile, inclusief ontbijt en drie hotel-
overnachtingen in San Pedro de Atacama, inclusief 
ontbijt. De vlucht Santiago naar Calama v.v., inclu-
sief de transfers in Santiago, Calama en San Pedro, 
2½ dag en hele dag excursies onder begeleiding van 
een Engelssprekende gids. Alle excursies zijn afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. Deze tour vereist 
een goede lichamelijke conditie. 
N.B. deze tour kan geboekt worden als napro-
gramma. In combinatie met de reizen die in 
Valparaíso starten, kan deze tour ook als voorpro-
gramma worden gereserveerd. 
BOEKINGSCODE:  CENCJCPRE (voor) 

CENCJCPOST (na)

Chileens Patagonië
Ontdek de meren, gletsjers en de met sneeuw 
bedekte bergtoppen van Chileens Patagonië. De 
tour heeft Puerto Natales als basis, maar start in 
Santiago en eindigt bij de kade in Punta Arenas. 

DAG 1: Santiago/Punta Arenas/Puerto Natales
‘s Ochtends transfer vanaf uw hotel naar de 
luchthaven en aansluitend de vlucht naar Punta 
Arenas. Aangekomen in Punta Arenas start een 
3 uur durende busreis, inclusief lunchpakket, 
richting Puerto Natales. Onderweg passeert u 
het ruige steppegebied van Patagonië met een 
aanzienlijke kans om de Magelhaense Condor 
al cirkelend in de lucht te bewonderen. Wees 
welkom in uw hotel in Puerto Natales. De rest van 
de dag is op eigen gelegenheid, gevolgd door een 
diner en hotelovernachting. 
DAG 2: Puerto Natales/Torres del Paine
U vertrekt deze dag vroeg voor een dagexcursie 
naar Torres del Paine National Park. Dit park 
staat vermeld op UNESCO’s Werelderfgoed-
lijst. Maak kennis met de inheemse Guanacos 
met op de achtergrond de ruige, met sneeuw 
bedekte bergtoppen, van Torres del Paine. Langs 
de kant van ‘Lake Grey’ ziet u enorme ijsbergen 
opdoemen en in de verte vangt u zelfs een glimp 

op van de gletsjer ‘Glacier Grey’. Diner en hote-
lovernachting in Puerto Natalas.
DAG 3: Puerto Natales/Ultima Esperanza Fjord
Een 3 uur durende boottocht per catamaran van 
Puerto Natales naar de Ultima Esperanza Fjord 
voert u door het prachtige Patagonische land-
schap naar de 1000 jaar oude gletsjer ‘Balma-
ceda’, het thuis voor de vele aalscholvers en 
zeeleeuwen. Een korte wandeling brengt u tot aan 
de voet van de Serrano Gletsjer, omgeven door 
met sneeuw bedekte bergtoppen en ijsmuren. Na 
terugkomst in Puerto Natales, kunt u de rest van 
de dag naar eigen wens invullen. Diner en hote-
lovernachting. 
DAG 4: Puerto Natales/Punta Arenas
Geniet van het landschap tijdens uw transfer 
terug naar de kade in Punta Arenas. 

VANAF: € 1492 pp*
* Inbegrepen is de transfer van het hotel naar de 
luchthaven in Santiago de Chile. De economy class 
vlucht van Santiago de Chile naar Punta Arenas, 
inclusief tax en ticketkosten. Transfer met Engels-
sprekende chauffeur van de luchthaven in Punta 
Arenas naar Puerto Natales en naar de kade in 
Punta Arenas. 3 Hotelovernachtingen in Puerto 
Natales, inclusief volpension en drankjes tijdens de 
maaltijden. 2 Dagen excursies onder leiding van 
een ervaren, Engelssprekende gids. Gebruik van 
zwembad en spa-faciliteiten. De hotelovernachting 
in Santiago voorafgaand aan deze excursie maakt 
reeds deel uit van de reissom van uw geboekte Antarc-
ticareis. Alle excursies zijn afhankelijk van weers-
omstandigheden. Niet inbegrepen zijn alle drankjes 
buiten de inbegrepen maaltijden om en fooien.  
BOEKINGSCODE: CENPUQ1

Iguazu Watervallen
De Iguazu Watervallen zijn één van de grootste 
en meest indrukwekkende watervallen ter wereld 
en u hebt nu de unieke kans om dit met eigen ogen 
te aanschouwen tijdens deze verlengde post-tour 
met start in Buenos Aires. 

DAG 1: Buenos Aires: 
Hotelovernachting in Buenos Aires, incl. ontbijt.
DAG 2: Buenos Aires/Iguazu
‘s Ochtends transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Iguazu. De middag staat gereserveerd voor 
een bezoek aan de Braziliaanse kant van de 
Iguazu watervallen. Neem deel aan een wande-
ling langs de aaneengeschakelde watermassa’s 
met geweldige panoramische uitzichten, voordat 
u geniet van een goede nachtrust in uw hotel. 
DAG 3: Iguazu Watervallen
Vandaag maakt u kennis met de Argentijnse kant 
van de watervallen. U reist per trein naar de hoger 
gelegen watervallen en naar de ‘Devil’s Throat’, 
de meest indrukwekkende en langste/diepste 
waterval. Geniet van een 3 kilometer lange 
wandeling langs de ‘Iguazu River Canyon’. Avond 
op eigen gelegenheid. Hotel overnachting.
DAG 4: Iguazu/Buenos Aires
Transfer naar de luchthaven Iguazu met vlucht 
terug naar Buenos Aires, gevolgd door een 
transfer naar uw hotel. De rest van de dag is op 
eigen gelegenheid met een hotelovernachting. 
DAG 5: Buenos Aires
Ontbijt en vertrek

VANAF: € 1410 pp*
* Inbegrepen zijn twee hotelovernachtingen in Iguazu 
en twee in Buenos Aires, beide inclusief ontbijt, trans-
fers en de excursies zoals beschreven, Engelstalige 

lokale gids tijdens de transfers en excursies, retour-
vlucht Buenos Aires - Iguazu v.v. in de economy 
class, luchthavenbelasting en ticketkosten. De tour 
wordt uitgevoerd na aankomst van het schip. Er is 
een minimum aantal deelnemers vereist. Niet inbe-
grepen: diner, lunch en drankjes. 
BOEKINGSCODE: CENIGRPOST

Het ongerepte Patagonië
Patagonië kenmerkt zich door de vele uitersten 
en is met geen enkel ander gebied ter wereld te 
vergelijken. Deze tour kan als pre-tour worden 
geboekt in combinatie met uw Antarcticareis en 
start vanuit Ushuaia. 

DAG 1: Buenos Aires/El Calafate
De tour begint vroeg met een transfer vanaf het 
hotel en een vlucht naar Calafate, gelegen aan de 
zuidkant van het ‘Argentino Lake’ bij Los Glaci-
ares National Park. Na de kennismaking met uw 
lokale gids, rijden we naar uw hotel in Calafate. 
‘s Avonds bezoekt u een Patagonische estancia 
(ranch) om een goed inzicht te krijgen in het dage-
lijkse leven en de cultuur van de gauchos. Na de 
thee met gebak, maakt u een wandeling en krijgt 
u, onder het genot van een glas lokale wijn, een 
demonstratie schaapscheren. Het diner wordt in 
het restaurant op de estansia op traditionele wijze 
geserveerd. Terug naar Calafate en overnachting. 
DAG 2: El Calafate
Voor alle reizigers naar Argentinië is een bezoek 
aan de Perito Moreno gletsjer in het National 
Park Los Glaciares een ‘must’. We rijden door het 
steppegebied van Patagonië, waar het klimaat 
voortdurend verandert. De gletsjer maakt deel 
uit van het Patagonisch continentaal ijsveld, 
waar het smeltwater van 13 gletsjers uiteinde-
lijk in het Viedma-meer terechtkomt. De lunch 
is inbegrepen. De avond kunt u naar eigen wens 
invullen. Hotelovernachting in Calafate. 
DAG 3: El Calafate/Ushuaia
Na het ontbijt wordt u naar het vliegveld 
vervoerd, voor uw vlucht naar Ushuaia. Aldaar 
wordt u welkom geheten door de plaatselijke 
gids, die u naar uw centraal gelegen hotel bege-
leidt. Afhankelijk van het vliegschema, kunt u 
‘s middags deelnemen aan een boottocht in de 
baai van Ushuaia en het Beagle Kanaal. Avond 
naar eigen wens. Hotelovernachting.
DAG 4: Ushuaia/Inchecken Hurtigruten
‘s Morgens bent u vrij om te doen wat u wilt. 
Rond het middaguur wordt u bij uw hotel opge-
haald voor een excursie naar het schitterende 
National Park: Tierra del Fuego. Het park ligt 
op een afstand van slechts 11 km. van Ushuaia. 
De excursie eindigt in de haven van Ushuaia, 
waar u vervolgens aan boord van uw schip gaat. 

VANAF: € 1875 pp*
*Inbegrepen zijn twee overnachtingen in El Cala-
fate en één in Ushuaia, inclusief ontbijt, tranfers, 
diner bij een Patagonische boerderij, de excursies 
zoals genoemd, een Engelssprekende gids tijdens de 
transfers en excursies, een economy class vlucht van 
Buenos Aires naar El Calafate en Ushuaia en alle 
luchthavenbelasting en ticketkosten. De overnach-
ting in Buenos Aires, voorafgaand aan deze tour is 
reeds bij uw Antarctica reis inbegrepen. Overigens 
zijn alle excursies afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Niet inbegrepen: lunch, diner op dag 2 + 3 
en drankjes.  
BOEKINGSCODE: CENPAT1

Per fiets door Santiago
Ontdek Santiago de Chile per fiets en bezoek 
prachtige parken, traditionele woonwijken met 
ieder een unieke architectuur, keuken, geschie-
denis en cultuur. U fiets langs de Mapocho 
rivier en vervolgens door de diverse parken. 
De bescheiden charme van de parken in Santiago 
en de vele historische bouwwerken staan in schril 
contrast met de drukte in de moderne zakelijke 
districten. Na afloop van deze fietstocht heeft u 
zeker een kijkje kunnen nemen in de ziel van deze 
fascinerende stad. 

VANAF: € 132 pp*
* Inbegrepen is de fietshuur (24 versnellingen), helm, 
een snack onderweg, een Engelssprekende gids en 
vervoer van/naar het hotel (ongeveer 09:30 - 15:00 
uur). De excursie begint één dag voor inscheping en 
één dag na ontscheping en kan uitsluitend worden 
gereserveerd indien u één of twee nachten extra in 
Santiago de Chile verblijft.  
BOEKINGSCODE: CENSCL04

Santiago de Chile City Break
Boek een extra overnachting en maak kennis met 
Santiago de Chile tijdens één of meer excursies. 
Wordt één met de ontroerende geschiedenis van 
deze stad door de straten te bewandelen, musea 
te bezoeken en de interactie met de boeiende 
architectuur. 

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Santiago
Hotelovernachting in Santiago
DAG 2: Santiago/Stadstour
Na het ontbijt in uw hotel, kunt u de ochtend naar 
eigen wens invullen. ‘s Middags staat de excursie 
‘Hoogtepunten van Santiago’ op het programma. 
Deze halve dag durende stadstour start en eindigt 
bij uw hotel. Maak kennis met de hoofdstad van 
Chili en ontdek de verscheidenheid aan moderne 
en historische aspecten van deze bijzondere stad. 
Stap in de traditionele kabelbaan en bereik de top 
met een panoramisch uitzicht over Santiago de 
Chile en het indrukwekkende Andesgebergte. 
Hotelovernachting in Santiago (inbegrepen in uw 
reissom).

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Santiago
Na aankomst vanuit Punta Arenas, heeft u een 
transfer van de luchthaven naar uw hotel in 
Santiago. s’ Avonds brengt u een bezoek aan een 

Chileense folkloreshow, inclusief diner. De trip 
start en eindigt bij uw hotel. Onder het genot van 
heerlijke typisch Chileense hapjes, luistert u naar 
prachtige traditionele muziek. 
DAG 2: Santiago/Vertrek
Ontbijt in uw hotel. 

VANAF: € 158 pp*
* Inbegrepen is een hotelovernachting in Santiago, 
inclusief ontbijt, de stadstour ‘Hoogtepunten van 
Santiago’ (voorprogramma) of de transfer luchtha-
ven-hotel en excursie ‘Chileense folklore en diner’ 
(naprogramma). Niet inbegrepen zijn fooien, lunch 
en diner. 
BOEKINGSCODE:  CENSCLCITYPRE (voor) 

CENSCLCITYPOST (na)

Santiago en Valparaíso stadstours
Boek een extra hotelovernachting en leer 
Santiago de Chile beter kennen tijdens één van 
onze excursies. Maak kennis met de moderne 
en historische charme van de Chileense hoofd-
stad. Bezoek de werelderfgoed stad Valparaíso 
onderweg van Santiago naar uw schip of vv.

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Santiago/Stadstour
Aan het begin van de middag start uw stadstour 
‘Hoogtepunten van Santiago’ vanuit het hotel. 
U bezoekt onder andere de belangrijkste beziens-
waardigheden van de stad. Stap in de traditionele 
kabelbaan en geniet van het panoramisch uitzicht 
over Santiago de Chile. Hotelovernachting.
DAG 2: Santiago/Valparaíso, inscheping
Ontbijt in uw hotel. ‘s Morgens transfer van uw 
hotel in Santiago naar Valparaíso. Deze transfer 
duurt ongeveer 1½ uur. U brengt een bezoek 
aan deze kleurrijke stad, met vele heuvels, steile 
trappen en bochtige wegen en die bovendien 
deel uitmaakt van de werelderfgoedlijst. Geniet 
van een spectaculair uitzicht vanaf het uitzicht-
punt ‘21 de Mayo’. Deze tour eindigt bij de pier in 
Valparaíso, ruim op tijd voordat u inscheept. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: ontscheping, Valparaíso/Santiago
Transfer onder begeleiding van een ervaren gids 
van Valparaíso naar Santiago, inclusief een stads-
tour door Valparaíso. Na ontscheping brengt u 
een bezoek aan deze kleurrijke stad, met vele 
heuvels, steile trappen en bochtige wegen en die 
bovendien deel uitmaakt van de werelderfgoed-
lijst. Geniet van een spectaculair uitzicht vanaf 

het uitzichtpunt ‘21 de Mayo’. Vanaf hier vervolgt 
de tour weer richting uw hotel in Santiago. 
‘s Avonds brengt u een bezoek aan een Chileense 
Folkloreshow, incl. diner. Deze excursie start en 
eindigt bij uw hotel. Onder het genot van heerlijke 
typisch Chileense hapjes, luistert u naar prach-
tige traditionele muziek. Hotelovernachting. 
DAG 2: Santiago/Vertrek
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 249 pp*
* Inbegrepen is een hotelovernachting in Santiago, incl. 
ontbijt, de stadstour ‘Hoogtepunten van Santiago’ 
(voorprogramma) of de transfer luchthaven-hotel 
en excursie ‘Chileense folklore en diner’ (napro-
gramma). Niet inbegrepen zijn fooien, lunch en diner. 
BOEKINGSCODE:  CENVAPCITYPRE (voor) 

CENVAPCITYPOST (na)

Avontuurlijke excursies
Atacama Woestijn
Ga met ons mee voor een bezoek aan ‘s werelds 
droogste woestijn: de Atacama Woestijn, begin-
nend vanuit Santiago de Chile.

DAG 1: Santiago
Hotelovernachting met ontbijt.
DAG 2: Santiago/Calama/San Pedro de Atacama - 
Moon Valley
‘s Ochtends transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Calama. Vanuit Calama reist u naar San 
Pedro de Atacama, uw eindbestemming; een oase 
midden in de woestijn. San Pedro is een klein 
dorpje, beter bekend als de archeologische hoofd-
stad van Chili. s’ Avonds excursie naar Moon 
Valley, uitgeroepen tot natuurreservaat en nati-
onaal monument. U beklimt de ‘Duna Mayor’, 
waarna u een betoverend uitzicht heeft op de 
‘vallei des doods’ en de zoutvlaktes. Terug naar 
uw hotel en diner op eigen gelegenheid.
DAG 3: San Pedro de Atacama - Tudor en Quitor
Vertrek in de ochtend naar archeologische plek 
Tulor. Hier vindt u de oudste nog overgebleven 
menselijke nederzetting in de Atacama zout-
vlakte. Het staat bekend als ‘de wieg van de Likan 
Antai cultuur’ en stamt uit een periode van 2000 
jaar geleden. Uw volgende bezoek is aan Pukará 
de Quitor. Dit stenen verdedigingsfort uit de 
twaalfde eeuw werd in 1540 aangevallen door de 
Spaanse veroveraars en is inmiddels uitgeroepen 
tot nationaal monument. Tijdens de excursie 
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Spitsbergen
De parel van het Arctische Noorwegen 
is fascinerend en uitdagend.
––– IJsberen zwerven door de wildernis, 
zeehonden duiken snel onder water, 
vogels vliegen kris kras in het rond, 
Longyearbyen verdedigt zich tegen 
de koude Arctische lucht en dit alles 
slechts 1.350 km. verwijderd van de 
Noordpool. Geniet van deze boeiende 
Svalbard archipel tezamen met hen die 
de eilanden het beste kennen.
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12 dagen
MS SPITSBERGEN
Afvaart: 19 mei 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT 

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

 EXPEDITIE VOORBIJ DE ARCTISCHE ZEE
12-daagse expeditiereis met MS Spitsbergen vanaf € 3.185  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting B I K AJ J A N O P U YA QJ MG MX

19/05–
30/05/2018

CENSPI1801
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.185 3.334 3.483 3.780 3.780 3.929 4.285 4.285 4.404 4.553 4.731 4.731 6.009 9.160

Brochureprijs 4.127 4.325 4.523 4.919 4.919 5.118 5.593 5.593 5.752 5.950 6.188 6.188 7.891 12.092

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.303 5.563 5.823 6.344 6.344 6.604 7.228 7.228 7.436 7.696 8.008 8.008 11.656 17.958

Brochureprijs 6.950 7.297 7.644 8.338 8.338 8.684 9.517 9.517 9.794 10.141 10.557 10.557 15.421 23.823

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Transfer schip naar 
de luchthaven van Longyearbyen. Vlucht Longyearbyen–Oslo inclusief belastingen. 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.

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.

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 prijs-
systeem, 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.

DAG 1: Poort naar de Noorse fjorden
De historische stad Bergen staat bekend om zijn 
charme en sfeer. Bewandel de pittoreske  straatjes, 
alvorens u start met u noordgaande expeditiereis.

DAG 2: Bergen en Watervallen
De omgeving van Sunnfjord kent hoge bergen en 
schitterende watervallen. We varen diep de Dals-
fjord in en brengen een bezoek aan het idyllische 
dorpje Bygstad. 

DAG 3: Eiland met vissersdorpjes
 Het afgelegen vissersdorpje Gripholmen, geves-
tigd in 1400, is nu een populaire zomerbestem-
ming.

DAG 4: Kenmerkend natuurobject
Bezoek ‘Torghatten’ (hoed met gat), de berg 
met een enorm gat in het midden, gelegen langs 
de kust van Helgeland. Ga aan land, ontdek het 
eiland en wandel door het gat in de berg. 

DAG 5: Het passeren van de Poolcirkel
 Bezoek Træna met meer dan 1000 eilandjes en 
minder dan 500 inwoners. We gaan aan land bij 
het eiland ‘Vikingen’, gelegen op de grens van de 
Poolcirkel. 

DAG 6: De schitterende eilandengroep Lofoten 
 We wandelen door de straatjes van het vissers-
dorp Henningsvær, gelegen op de Lofoten 

eilanden. Later die dag varen we door de Raft-
sundet-straat en varen we de Trollfjord binnen. 

DAG 7: Arctisch Paradijs
Bezoek Sommarøy, een groep kleine eilandjes 
met zandstranden en een levendige vissersge-
meenschap. U kunt wandelen, kajakken of een 
bezoek brengen aan de nabijgelegen stad Tromsø.

DAG 8: De noordelijke punt van Europa
De Noordkaap is sinds lange tijd de bestemming 
voor avonturiers geweest. Staand op de grens 
van het vasteland van Europa en starend over 
een oneindig Arctische horizon is een bijzonder 
unieke ervaring. 

DAG 9: Bjørøya met miljoenen vogels
 Het afgelegen eiland Bjørøya (beren eiland), 
gelegen in de Arctische oceaan, heeft 9 inwo-
ners en de grootste populatie aan zeevogels van 
het Noordelijk halfrond. Dankzij de warme golf-
stroom levert dit eiland optimale omstandig-
heden voor een overmaat aan voedsel. 

DAG 10: De Arctische Wildernis 
 Zuid Spitsbergen National Park maakt deel uit 
van Hurtigruten’s geschiedenis. Het traditionele 
Hurtigruten schip D/S Lyngen vervoerde menig 
pelsjagers naar deze afgelegen plek. Bekijk de 
bergen ‘Hornsund-tinden’ en ‘Bautaen’ en ontdek 
de gelijkenis met een gigantisch Vikingzwaard. 

DAG 11: 78º 55’ N
Kongsfjorden is één van de mooiste fjordenge-
bieden van Spitsbergen. We brengen een bezoek 
aan een voormalige mijnbouw nederzetting bij 
Ny-Ålesund en varen de Isfjord in op weg naar het 
hoofdstadje Longyearbyen 

DAG 12: Vlucht naar Oslo
Na aankomst in Longyearbyen vliegen we terug 
naar Oslo. 

Ontdek de kroon van Arctisch Noorwegen: 
Svalbard. Beleef de Noordkaap en het 
afgelegen eiland ‘Bjørnøya’ als ook de 
beroemde Lofoten eilanden.

1 Ontdek het ongerepte 
Arctische landschap van 
Svalbard

2 Bjørnøya is het meest zuidelijk 
gelegen eiland van de Noorse 
Svalbard Archipel

3 Zee-arend
4 Ongeëvenaarde landschappen
5 De verbazingwekkende 

smalle Trollfjord is een 
2 kilometer lange zijarm van 
de Raftsund bij de Lofoten

Expeditie 
voorbij de 
Arctische zee

1

2

3

4

5
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9/10 dagen
MS SPITSBERGEN
2 afvaarten: mei en juni 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 
GLETSJER WANDELING

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE HISTORISCHE SPORTSMAN’S ROUTE NAAR SVALBARD
9/10-daagse expeditiereis met MS Spitsbergen vanaf € 2.754  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting B I K AJ J A N O P U YA QJ MG MX

29/05–
07/06/2018

Zuidwaarts
CENSPI1802

10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.784 2.894 3.004 3.225 3.225 3.335 3.599 3.599 3.688 3.798 3.930 3.930 4.878 7.215

Brochureprijs 3.482 3.629 3.776 4.070 4.070 4.217 4.569 4.569 4.687 4.834 5.010 5.010 6.274 9.390

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

4.475 4.668 4.861 5.247 5.247 5.440 5.903 5.903 6.057 6.250 6.481 6.481 9.187 13.860

Brochureprijs 5.697 5.954 6.211 6.726 6.726 6.983 7.600 7.600 7.806 8.063 8.372 8.372 11.979 18.210

07/06–
15/06/2018

Noordwaarts
CENSPI1803

9 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.754 2.880 3.006 3.258 3.258 3.384 3.686 3.686 3.787 3.913 4.064 4.064 5.147 7.817

Brochureprijs 3.552 3.720 3.888 4.224 4.224 4.392 4.794 4.794 4.929 5.097 5.298 5.298 6.742 10.302

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

4.549 4.769 4.990 5.430 5.430 5.651 6.180 6.180 6.356 6.576 6.841 6.841 9.932 15.272

Brochureprijs 5.945 6.238 6.532 7.120 7.120 7.414 8.119 8.119 8.354 8.648 9.001 9.001 13.123 20.242

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 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. Vertrek CENSPSPI1802 Vlucht Oslo–Longyearbyen incl. belastingen. 
Transfer luchthaven naar het hotel. Hotelovernachting (1x) voor de reis op basis van logies, ontbijt en lunch. Transfer van hotel naar de kade 
inclusief excursie. Vertrek CENSPSPI1803 transfer van het schip naar de luchthaven. Vlucht Longyearbyen–Oslo incl. belastingen.

LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Toeslagen voor 
1-persoonsgebruik op aanvraag.

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 prijs-
systeem, 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.

DAG 1: Oslo/Longyearbyen
De expeditie start in Oslo, waar u 
de musea, parken en architectuur 
kunt bezoeken. ‘s Avonds vliegen we 
naar Longyearbyen, waar u de nacht 
doorbrengt.

DAG 2: Longyearbyen
Voordat we ‘s middags aan boord 
van MS Spitsbergen gaan, maken we 
een rondleiding door deze unieke 
Arctische stad. U verwacht het 
misschien niet, maar eigenlijk is het 
klimaat op Spitsbergen mild, vooral 
aan de Westkust met de warme golf-
stroom. In deze grootste nederzet-
ting op Spitsbergen treft u cafés en 
exclusieve restaurants met specia-
liteiten als rendier. Zodra het schip 
de Isfjord uit vaart, ziet u enorme 
U-vormige valleien die in de loop 
van tienduizend jaar door enorme 
gletsjers zijn uitgesneden.

DAG 3: Ny-Ålesund
In het nationaal park Noord-
west-Spitsbergen bevindt zich het 
grootste fjordensysteem van de 
noordwestelijke regio: de Kongs-
fjord (Koningsfjord), ingepast in het 
monumentale berglandschap. We 
zullen ook Ny-Ålesund op 78° 55’ N 
bezoeken, een nederzetting met 
moderne Arctische onderzoeks-
stations, ooit startpunt voor veel 
Noordpool expedities.

DAG 4-7: Svalbard ontdekken
Op het eerste gezicht is Spits-
bergen een homogeen landschap. 
Maar in werkelijkheid heeft het 
een enorme geologische, klimato-
logische en culturele verscheiden-
heid. Op onze route oriënteren we 
ons op de ijzige oevers en proberen 
we de fjorden binnen te varen. Op 
de Svalbard Archipel leven onge-

veer 3.000 ijsberen, waarschijnlijk 
de grootste concentratie ter wereld. 
Hopelijk kunnen we deze prachtige 
zoogdieren vanaf het schip in hun 
natuurlijke omgeving observeren. 
We streven er naar om de Monaco 
Gletsjer te bezoeken en er is een 
kans om een gletsjer te horen en zien 
afkalven: een bijzondere ervaring.

DAG 8: Bjørnøya
Vandaag plannen we een bezoek aan 
het onbewoonde eiland Bjørnøya. 
De bijzondere natuur op het eiland 
wordt sinds 2002 beschermd.

DAG 9: Naar de Noordkaap
Vanuit het Noorden naar de Noord-
kaap reizen, is een ervaring die u 
slechts met weinig mensen zult 
delen. Dierenliefhebbers worden 
aangeraden de camera klaar te 
hebben: op de vogelklip Gjesvær-

stappan is het rond broedtijd een 
drukte van belang en ziet u een grote 
verscheidenheid aan vogelsoorten. 

DAG 10: Tromsø
Als u in Tromsø weer van boord 
gaat, zult u zich als een poolheld 
voelen. Tromsø wordt ook wel ‘de 
Poort naar de Noordelijke IJszee’ 
genoemd omdat grote ontdekkings-
reizigers zoals Roald Amundsen 
hun expedities hier vandaan 
starten. Ook vandaag de dag is 
Tromsø het startpunt van onder-
zoeksprojecten naar de Noordpool. 
Maar het ‘Parijs van het Noorden’ 
biedt meer, zoals de karakteristieke 
IJszeekathedraal. 

De noordwaartse expeditie heeft een 
omgekeerde reisroute zonder over-
nachting in Longyearbyen.

De historische 
Sportsman’s Route 
naar Svalbard

1 Ga mee op avontuur op het ijs
2 Spectaculaire ‘wildlife’ 

ontmoetingen
3 De globe op de Noordkaap
4 De poolcirkelboten brengen u 

dicht bij de Monaco gletsjer 
en de natuur. 

Ontdek Svalbard, Bjørøya, de Noordkaap 
en Tromsø en speur naar ijsberen onder 
de middernachtzon, tijdens een reis in 
de voetsporen van Hurtigruten’s eerste 
ontdekkingsreizen, daterend uit 1896.

1

2

3

4
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10 dagen
MS SPITSBERGEN
4 afvaarten: juni en juli 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 
GLETSJER WANDELING

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE COMPLETE SPITSBERGEN EXPEDITIE
10-daagse expeditiereis met MS Spitsbergen vanaf € 5.321  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting B I K AJ J A N O P U YA QJ MG MX

14/06–
23/06/2018

CENSPI1804
10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.321 5.546 5.771 6.220 6.220 6.445 6.984 6.984 7.164 7.389 7.659 7.659 9.591 14.355

Brochureprijs 6.745 7.044 7.344 7.943 7.943 8.243 8.962 8.962 9.202 9.501 9.861 9.861 12.438 18.790

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.645 9.038 9.431 10.218 10.218 10.611 11.555 11.555 11.870 12.263 12.735 12.735 18.252 27.780

Brochureprijs 11.135 11.660 12.184 13.233 13.233 13.757 15.016 15.016 15.435 15.960 16.589 16.589 23.945 36.649

22/06–
01/07/2018

CENSPI1805
10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.321 5.546 5.771 6.220 6.220 6.445 6.984 6.984 7.164 7.389 7.659 7.659 9.591 14.355

Brochureprijs 6.745 7.044 7.344 7.943 7.943 8.243 8.962 8.962 9.202 9.501 9.861 9.861 12.438 18.790

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.645 9.038 9.431 10.218 10.218 10.611 11.555 11.555 11.870 12.263 12.735 12.735 18.252 27.780

Brochureprijs 11.135 11.660 12.184 13.233 13.233 13.757 15.016 15.016 15.435 15.960 16.589 16.589 23.945 36.649

30/06–
09/07/2018

CENSPI1806
10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.321 5.546 5.771 6.220 6.220 6.445 6.984 6.984 7.164 7.389 7.659 7.659 9.591 14.355

Brochureprijs 6.745 7.044 7.344 7.943 7.943 8.243 8.962 8.962 9.202 9.501 9.861 9.861 12.438 18.790

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.645 9.038 9.431 10.218 10.218 10.611 11.555 11.555 11.870 12.263 12.735 12.735 18.252 27.780

Brochureprijs 11.135 11.660 12.184 13.233 13.233 13.757 15.016 15.016 15.435 15.960 16.589 16.589 23.945 36.649

08/07–
17/07/2018

CENSPI1807
10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

5.321 5.546 5.771 6.220 6.220 6.445 6.984 6.984 7.164 7.389 7.659 7.659 9.591 14.355

Brochureprijs 6.745 7.044 7.344 7.943 7.943 8.243 8.962 8.962 9.202 9.501 9.861 9.861 12.438 18.790

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.645 9.038 9.431 10.218 10.218 10.611 11.555 11.555 11.870 12.263 12.735 12.735 18.252 27.780

Brochureprijs 11.135 11.660 12.184 13.233 13.233 13.757 15.016 15.016 15.435 15.960 16.589 16.589 23.945 36.649

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Vlucht Longyear-
byen–Oslo vv inclusief belastingen. 1x hotelovernachting incl. ontbijt en lunch in Longyearbyen voor de reis. Alle transfers in Longyear-
byen en een excursie voor de reis. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot. Ervaren Engels-
talig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie en thee aan boord.

LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Toeslagen 
voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

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 prijs-
systeem, 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.

De complete 
Spitsbergen 
expeditie

DAG 1: Oslo/Longyearbyen
De expeditie start in Oslo, waar u de musea, parken en 
architectuur kunt bezoeken. ‘s Avonds vliegen we naar 
Longyearbyen, waar u de nacht doorbrengt.

DAG 2: Longyearbyen
Geniet van de bijzondere en verrassend kosmopolitische 
flair van deze informele hoofdstad. Voordat we op het 
MS Spitsbergen inschepen maken we nog een stads tour.

DAG 3-5: National Park North West Spitsbergen
Het Noordwesten werd op 17 juni 1596 door Willem 
Barentsz ontdekt die het de Nederlandse naam ‘Spits-
bergen’ gaf. Een hoogtepunt is de Konings fjord met 
een ongeveer 5 kilometer breed gletsjerfront van de 
Kronebre- en de Kongsveg- gletsjers. In het Magda-
lenefjord kunt u het historische walvisvangststa-
tion bezoeken. Richting het Noordwesten bereiken 
we de Kross fjord en Mitrahalvøya waar restanten van 
de walvisjacht zijn te zien. Op 78° 55’ N bezoeken we 
Ny-Ålesund, één van de noordelijkste nederzettingen 
dat vroeger werd gedomineerd door kolenmijnen en 
tegenwoordig een belangrijk internationaal onderzoeks-
centrum voor het noordpoolgebied is. Bezoek het noor-
delijkste postkantoor ter wereld of de ankertoren waar-
vandaan Roald Amundsen op 11 mei 1926 met het lucht-
schip Norge vertrok voor de eerste succesvolle vlucht 
over de Noordpool. In de Wood fjord wacht een adembe-
nemend spektakel als onder oorverdovend geraas grote 
stukken onstuimig ijs aan het uiteinde van de enorme 
Monaco gletsjer afkalven. De bekende warmwater-
bronnen van Jotunkjeldane liggen in de buurt.

DAG 6-8: Natuurreservaat North East Svalbard  &  
National Park South Spitsbergen
Het MS Spitsbergen zal haar weg vervolgen door de 
beroemde Straat Hinlopen, richting het grote, met ijs 
bedekte eiland Nordaustland. Ja, u voelt het goed: in het 
Oosten is het klimaat ruiger door de koude zeestroom. 
Nergens is de kans groter om ijsberen te zien want het 
Storfjord is hun perfecte leefomgeving. Als we naar het 
zuiden varen, ziet u links Edgøya één van de grootste 
eilanden van deze archipel. Opmerkelijk is dat de 
westoever niet met gletsjerijs is bedekt. Op de zuidelijke 
punt, al op de terugweg naar Longyearbyen, passeert 
u de indrukwekkende Hornsundfjord. Hornsund werd 
voor het eerst door de Engelsen ontdekt die er lange tijd 
een monopolie hadden op de walvisvangst. Geologisch 
is dit gebied zeer interessant, uw expeditieleider vertelt 
u meer over de verschillende steensoorten.

DAG 9: Isfjord
Tot slot nog een heel bijzondere, ja zelfs het meest 
bekende en prominente fjordenstelsel van Svalbard: de 
Isfjord. In de buitenste armen van deze fjord leven broe-
dende diksnavels. In het binnenste deel is er een grote 
landschappelijke verscheidenheid. Geweldige u-vor-
mige dalen die door gigantische gletsjers zijn uitge-
sleten, zijn vandaag de dag de thuishaven van een grote 
populatie Svalbard-Rendieren. 

DAG 10: Longyearbyen/Oslo
Met deze bijzondere belevenis en overladen met de 
meest uiteenlopende spectaculaire indrukken varen we 
terug naar Longyearbyen voor de terugvlucht naar Oslo.

1

2

4

3

Passeer menig gletsjer 
onder de middernachtzon, 
speur naar ijsberen en 
ontdek de ongerepte 
Arctische wildernis.

1 Een krachtig roofdier op jacht
2 Indrukwekkende vogelmassa’s op 

de bergwanden van de ‘Alkefjellet’
3 Ontmoet de fora en fauna van 

heel dichtbij
4 Vakkundige reisleiding tijdens de 

excursies
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12 dagen
MS SPITSBERGEN
2 afvaarten: juli 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 
GLETSJER WANDELING

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE ULTIEME SVALBARD EXPEDITIE
12-daagse expeditiereis met MS Spitsbergen vanaf € 6.078  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting B I K AJ J A N O P U YA QJ MG MX

16/07–
27/07/2018

CENSPI1808
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

6.078 6.343 6.607 7.136 7.136 7.401 8.036 8.036 8.247 8.512 8.829 8.829 11.105 16.714

Brochureprijs 7.754 8.106 8.459 9.165 9.165 9.517 10.364 10.364 10.646 10.999 11.422 11.422 14.456 21.934

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

9.969 10.432 10.895 11.821 11.821 12.284 13.395 13.395 13.765 14.228 14.784 14.784 21.279 32.496

Brochureprijs 12.901 13.518 14.136 15.370 15.370 15.987 17.469 17.469 17.963 18.580 19.321 19.321 27.981 42.937

26/07–
06/08/2018

CENSPI1809
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

6.078 6.343 6.607 7.136 7.136 7.401 8.036 8.036 8.247 8.512 8.829 8.829 11.105 16.714

Brochureprijs 7.754 8.106 8.459 9.165 9.165 9.517 10.364 10.364 10.646 10.999 11.422 11.422 14.456 21.934

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

9.969 10.432 10.895 11.821 11.821 12.284 13.395 13.395 13.765 14.228 14.784 14.784 21.279 32.496

Brochureprijs 12.901 13.518 14.136 15.370 15.370 15.987 17.469 17.469 17.963 18.580 19.321 19.321 27.981 42.937

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Vlucht Longyear-
byen–Oslo vv inclusief belastingen. 1x hotelovernachting incl. ontbijt en lunch in Longyearbyen voor de reis. Alle transfers in Longyear-
byen en een excursie voor de reis. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot. Ervaren Engels-
talig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie en thee aan boord.

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.

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 prijs-
systeem, 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.

De ultieme 
Svalbard expeditie

DAG 1: Oslo/Longyearbyen
De expeditie start in Oslo, waar u de 
musea, parken en architectuur kunt 
bezoeken. ‘s Avonds vliegen we naar 
Longyearbyen.

DAG 2: Longyearbyen
Geniet van de bijzondere en verras-
send kosmopolitische flair van deze 
informele hoofdstad voordat we op 
het MS Spitsbergen inschepen.

DAG 3-5: National Park North West 
Spitsbergen
De Konings fjord heeft een onge-
veer 5 kilometer breed gletsjerfront 
van de Kronebre- en de Kongsveg- 
gletsjers. In het Magdalenefjord 
kunt u het historische walvisvangst-
station bezoeken. In Kross fjord en 
Mitrahalvøya zijn restanten van de 
walvisjacht te zien. We bezoeken 
Ny-Ålesund, één van de noorde-
lijkste nederzettingen dat tegen-
woordig een belangrijk internatio-
naal onderzoekscentrum voor het 
noordpoolgebied is. Bezoek het noor-
delijkste postkantoor ter wereld 
of de ankertoren waarvandaan 
Roald Amundsen op 11 mei 1926 
met het luchtschip Norge vertrok 
voor de eerste succesvolle vlucht 
over de Noordpool. In de Wood fjord 
wacht een adembenemend spek-
takel als onder oorverdovend geraas 
grote stukken onstuimig ijs aan het 
uiteinde van de enorme Monaco glet-
sjer afkalven.

DAG 6-9: Natuurparken Oost Svalbard 
& Zuid Spitsbergen
We varen door de beroemde Straat 
Hinlopen, die de scheiding vormt 
tussen de oostkust en Nordaustland. 
Hier is het klimaat ruiger omdat hier 
een koude zeestroom loopt. Nergens 
is de kans groter om ijsberen te zien 
want het Stor fjord is hun perfecte 
leefomgeving. Vanaf deze regio 

probeerde kapitein Parry tevergeefs 
als eerste de Noordpool te bereiken. 
Alkefjellet wordt wel het ‘New York 
van de vogels’ genoemd omdat de 
pinakels van de rotsen tot 350 meter 
hoogte reiken. Røssøya ligt minder 
dan 1000 km van de Noordpool. Als 
we naar het zuiden varen, ziet u aan 
de linkerhand Edgøya één van de 
grootste eilanden van deze archipel. 
Opmerkelijk is dat de westoever niet 
met gletsjerijs is bedekt. Op de zuide-
lijke punt passeert u de indrukwek-
kende Hornsundfjord. 

DAG 10-11: Zuid- West Spitsbergen
Tot slot nog het meest bijzondere en 
prominente fjordenstelsel van Sval-
bard. De Isfjord is met 107 km lengte 
de op één na langste fjord waarin 
acht andere fjorden uitkomen. Één 
van de bekendste bergen is Alkhorn. 
In de buitenste armen van deze fjord 
leven broedende diksnavels. Gewel-
dige u-vormige dalen die door gigan-
tische gletsjers zijn uitgesleten, zijn 
het leefgebied van een grote popu-
latie Svalbard-Rendieren.

DAG 12: Longyearbyen/Oslo
Overladen met onuitwisbare 
indrukken varen we naar Longyear-
byen voor de terugvlucht naar Oslo.

1

2

3

4

Vaar tot 80º noordelijke 
breedtegraad en speur 
onderweg naar de ijsberen 
onder de middernachtzon. 
Ontdek de gehele kust van 
Spitsbergen, het grootste eiland 
van de Svalbard Archipel. 1 De koning van het Arctisch 

gebied op jacht
2 Gletsjers smeltend in zee
3 Avontuurlijke excursies per 

poolcirkelboot
4 Ongeëvenaarde 

natuurbeleving
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6 dagen
MS NORDSTJERNEN
17 afvaarten: maandag–zaterdag 
16 afvaarten: donderdag–dinsdag 
Periode: mei t/m september 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 VOGELSAFARI

 BOOTTOCHT

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 land-
schap van Spitsbergen. 

2E DAG: Longyearbyen en Barentszburg
Vrijdagochtend heeft u tijd om het kosmopoli-
tische Longyearbyen - hoofdstad van de Sval-
bard archipel - te bezoeken met winkelcentrum, 
cafés, restaurants en het interessante Svalbard 
Museum. Na de inscheping, zet MS Nordstjernen 
koers naar de Russische nederzetting Barents-
zburg. 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.

3E DAG: Magdalenefjord en National Park North 
West Spitsbergen 
Vandaag gaat u naar de noordwest zijde van Spits-
bergen 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 walvisvaar-
ders 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-Spits-
bergen 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 noor-
delijkste warmwaterbronnen ter wereld. Bij 
gunstige ijscondities zullen we de beroemde 
80ste breedtegraad passeren. Het eiland Moffen 
is een beschermd walrusreservaat aan de noord-
kant 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 einde-
loze toendra, indrukwekkende bergen en de 
imponerende Koningsgletsjer. Aan het einde van 
de fjord ligt Ny-Ålesund, de noordelijkste neder-
zetting ter wereld die het gehele jaar bewoond 
is. Op 78°55’ N herbergt dit dorp ook het noorde-
lijkste permanent bezette Arctische onderzoeks-
station.

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 neder-
zetting Barentszburg en Prins Karls Forland.

3E DAG: Moffen, Woodfjord & Liefdefjord
Noord Spitsbergen biedt een zeer afwisse-
lend landschap dat uiteen loopt van de enorme 
Monaco gletsjer tot de noordelijkste warmwater-
bron 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 impone-
rende 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 Long yearbyen 
transfer naar het Spitsbergen Hotel. ’s Avonds 
diner en overnachting. Vol met unieke herinne-
ringen vliegt u zaterdag terug naar huis. 

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 maandag-
afvaart heeft een extra hotelovernachting.

Rondom 
Spitsbergen
2 Arctische ontdekkingstochten

RONDOM SPITSBERGEN - 2 ONTDEKKINGSTOCHTEN
6-daagse expeditiereizen met MS Nordstjernen vanaf € 1.381  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting E D I J A N

24/05, 31/05, 
07/06, 09/08, 
16/08, 23/08, 
30/08 & 
06/09/2018

donderdag–dinsdag
CENNXSPI1801

6 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

1.381 1.612 1.990 2.179 2.274 2.810

Brochureprijs 1.731 2.039 2.544 2.796 2.922 3.636

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

2.000 2.347 2.914 3.198 3.340 4.144

Brochureprijs 2.526 2.988 3.744 4.123 4.312 5.384

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

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

1.543 1.810 2.247 2.465 2.574 3.193

Brochureprijs 1.948 2.304 2.886 3.177 3.323 4.148

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

2.244 2.644 3.299 3.627 3.791 4.719

Brochureprijs 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

maandag–zaterdag
CENNXSPI1802

6 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

1.381 1.581 1.909 2.073 2.155 2.620

Brochureprijs 1.685 1.952 2.389 2.608 2.717 3.336

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

2.025 2.326 2.818 3.064 3.187 3.883

Brochureprijs 2.481 2.882 3.537 3.865 4.029 4.958

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

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

1.543 1.779 2.166 2.359 2.456 3.003

Brochureprijs 1.901 2.216 2.731 2.989 3.118 3.847

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

2.269 2.623 3.203 3.493 3.638 4.459

Brochureprijs 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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1 Prachtig Arctisch landschap 
vanaf het dek

2 Ervaren expeditieteam
3 Kleurrijke gletsjers  

in de Kongsfjord
4 Een uniek fotomoment, kom 

dicht bij een Arctische vos
5 Pas op voor  

‘overstekende ijsberen’

2

4

1

3

5

Kans om 
ijsberen te zien
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AAN WAL

Spitsbergen
VERLENG UW REIS

MAGISCH NOORDERLICHT
WINTER: 01/01–14/02 + 01/12–31/12
Tijdens de poolnachten wordt Longyearbyen 
een magische plek die verlicht wordt door twin-
kelende sterren en het Aurora Borealis. Gedu-
rende deze tijd van het jaar biedt de lange periode 
van duisternis een nog grotere kans het noorder-
licht zelf te ervaren. In februari neemt het licht 
weer toe en doopt het zonlicht de bergtoppen in 
prachtige pasteltinten. Binnen kunt u genieten 
van traditionele gerechten en drankjes of kunt u 
belastingvrij winkelen. Buiten bent u omgeven 
door een prachtig landschap en kunt u deelnemen 
aan avontuurlijke activiteiten. 
 
Hondensledetocht naar een ijsgrot
U wordt per mini bus naar de verblijfplaats 
van de honden gebracht, ongeveer 12 km 
buiten Longyearbyen. Elke slee biedt plaats 
aan 2 personen. Geniet van de rit als passagier 
en probeer zelf ook een keer de honden aan te 
sporen. We maken een stop bij een mooie ijsgrot, 
verborgen in een gletsjer en verkennen de grot 
terwijl de honden uitrusten. Tijdens de zomer 
is de grot een stromende rivier van smeltwater. 
U ziet hoe het water een diepe groef door het 
dikke ijs heeft gesneden. We vervolgen de tocht 
en de honden lopen moeiteloos bergafwaarts. 
Voordat we terugkeren naar het startpunt van 
deze tocht kunt u nog volop genieten van de onge-
repte wildernis en kunt u de ervaringen van deze 
prachtige tocht laten bezinken. 

VANAF: € 286 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide hondenslede-
tocht, instructies, warme bovenkleding, noodzake-
lijke veiligheidsvoorzieningen, lunch en vervoer van/

naar uw hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, mini-
maal 1 deelnemer.
Seizoen: 10/01–20/05
Duur: Ongeveer 6-7 uur. Niveau: 3.
BOEKINGSCODE: CENLYR41
 
Sneeuwscooter Safari Barentszburg
Voordat u plaats neemt op de sneeuwscooter, 
krijgt u een warm pak aan en volgt een uitleg 
over het rijden op een sneeuwscooter. Vervolgens 
rijden we per sneeuwscooter richting Todalen 
en vervolgen de tocht naar het westen rich-
ting Barentszburg. We rijden verder naar Cole-
dalen en langs de kust passeren we Kapp Laila en 
Kapp Heer, voordat we aankomen in het Russi-
sche mijnbouwdorp. Alternatieve route: via 
Skiferdalen en Grøndalen richting Barentszburg. 
Na aankomst in Barentszburg zult u genieten van 
een smakelijke Russische lunch. 

VANAF: € 412 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide sneeuwscooter 
tour, uitleg, kleding en helm, Russische lunch, 
bezienswaardigheden in Barentszburg, vervoer van/
naar uw hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, mini-
maal 2 sneeuwscooters. Rijbewijs verplicht. 
Seizoen: 13/02–17/05
Duur: Ongeveer 9 uur, 130 km
Niveau: 4
BOEKINGSCODE: CENLYR37
 

Terugkeer van de zon
 
LICHTE WINTER: 15/02–17/05
Tijdens deze periode is het hoogseizoen op Spits-
bergen en het landschap is prachtig. De zon keert 
terug boven de horizon en ieder jaar op 8 maart 
schijnt in Longyearbyen voor de eerste keer weer 

de zon sinds de herfst! Deze periode kunt u de 
majestueuze archipel ervaren tijdens vele activi-
teiten zoals hondensledetochten en een unieke 
ijs-speleologie excursie waar u een wande-
ling kunt maken door het hart van een gletsjer. 
Tijdens de lange dagen kunt u genieten van het 
beste van Spitsbergen en het Noordpoolgebied, 
met zijn bevroren fjorden en besneeuwde berg-
ketens. Vergeet niet uit te kijken naar de lokale 
fauna, waaronder de typische rendieren, pool-
vossen en misschien zelfs de koning van de 
Noordpool – de ijsbeer.
 
Sneeuwscooter Safari Pyramiden
Na een uitgebreide briefing en volledig uitgerust 
te zijn met goede kleding, verlaten we Longyear-
byen. Per sneeuwscooter rijden we langs de 
prachtige Tempelberg en de Nordenskiöld-
gletsjer. We doorkruisen de bevroren fjorden 
van Spitsbergen en brengen een bezoek aan 
de verlaten Russische mijnbouwplaats Pyra-
miden. Dit was vroeger de grootste nederzetting 
op Spitsbergen met ongeveer 1500 inwoners. De 
stad werd verlaten in 1998, maar de gebouwen 
en infrastructuur zijn nog intact. Tegenwoordig 
staat Pyramiden vermeld in de Top 20 spook-
steden ter wereld van National Geographic. 
Geniet van een rondleiding door deze spannende 
stad.

VANAF: € 499 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide sneeuwscooter 
tour, instructies, kleding en helm, Russische lunch, 
bezienswaardigheden in Pyramiden, vervoer van/
naar uw hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, mini-
maal 2 sneeuwscooters. Rijbewijs verplicht. 
Seizoen: 12/03–17/05
Duur: Ongeveer 11 uur, 210 km. Niveau: 5
BOEKINGSCODE: CENLYR39

Boottocht naar Pyramiden
Pyramiden is een afgelegen en geïsoleerde stad. 
Terwijl de zon over de achtersteven van de boot 
schijnt, varen we noordwaarts door de Isfjord en 
koersen we langzaam af op de vogelklif Hatten. 
Brunnich’s zeekoeten vliegen hier af en aan in 
grote getalen. We steken de Sassenfjord over en 
zien de machtige Tempelberg die de ingang van 
de Tempelfjord bewaakt. Dan volgt het hoogte-
punt van deze tour: de Nordenskiöld gletsjer met 
haar krachtige blauwe muren van ijs. Het gekraak 
van het ijs is indrukwekkend en de fotografen 
aan boord kunnen de mooiste foto’s maken. Met 
een prachtig uitzicht kunt u genieten van een 
barbecue. Na de lunch leggen we aan in de jacht-
haven van Pyramiden. Uw Russische gids verwel-
komt u met een geweer op zijn schouder, voor het 
geval er opeens een ijsbeer opduikt. Vanwege de 
veiligheid verkennen we de stad in groepsverband. 

VANAF: € 244 pp*
* De prijs is inclusief een boottocht met gids aan 
boord, wandeling met een Russische gids in Pyra-
miden, lunch, vervoer van/naar uw hotel. Dagelijks 
mogelijk, op verzoek, minimaal 8 deelnemers. Tot en 
met juni kan er ijs liggen in de haven van Pyramiden.
Seizoen: 01/03–25/10
Duur: Ongeveer 11 uur. Niveau: 2
BOEKINGSCODE: CENLYR27

Yoldiabukta en Wahlenberg 
Na aankomst per boot bij de actieve gletsjer, 
wordt er een warm avondmaal vanaf de barbecue 
geserveerd. Terwijl we genieten van deze maal-
tijd zien we hoe grote massieve stukken ijs af 
kunnen breken aan het begin van de gletsjer. Als 
we geluk hebben kunnen we ook zeehonden en 
walrussen zien en misschien zelfs wel de koning 
van de Noordpool – de ijsbeer! 

VANAF: € 181 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide boottocht met 
BBQ-maaltijd aan boord, vervoer van en naar uw 
hotel. Mogelijk op vrijdag en op verzoek. Minimaal 
8 deelnemers. Er wordt niet aangelegd om aan wal 
te gaan.
Seizoen: 01/04-26/08
Duur: Ongeveer 6-7 uur. Niveau: 1
BOEKINGSCODE: CENLYR60
 

EINDELOZE ARCTISCHE 
ZOMERAVONDEN 
 
Zomer: 20/05–30/09
De Arctische zomer start half mei en biedt einde-
loze uren onder de Middernachtzon. De zon 
verlicht de nachten tot eind augustus. Deze 
lichte dagen bieden perfecte mogelijkheden voor 
opwindende boottochtjes, een bezoek aan de 
Fuglefjella vogelkliffen of lang-verlaten neder-
zettingen. In mei komen de eerste vogels hier aan 
voor de nestelperiode. Later wanneer de trekvo-
gels deze plek weer verlaten, verandert ook de 
levendige groene kleur van de bergwanden in 
prachtige herfstkleuren.
 
Hondensleetochten op Foxfonna
Tijdens deze tour wordt u opgehaald bij uw 
accommodatie in Longyearbyen en per auto naar 
de Adventdalen vallei gebracht. We stoppen bij 
de verblijfplaats van de honden in Bolterdalen 
waar de husky’s die de sleeën straks gaan trekken 
al klaar staan. Per auto vervolgens we de route 
over een spectaculaire weg en passeren mijn 7. 
Aangekomen op de top maakt u de hondenslee 
gereed met behulp van uw gids. Na een korte 
uitleg over de honden vertrekt u voor een fantas-
tische tocht met veel sneeuw en uitzicht over de 
fjorden, bergen en valleien, 600 meter boven de 
zeespiegel. De gids zal vooraan met twee deelne-
mers op een slee rijden. Zij wisselen tussen sturen 
en meerijden. Daarachter zullen de andere sleeën 
worden bemand met twee gasten per slee. Dit is 
een tocht die je lang bij zult blijven! 

VANAF: € 174 pp*
*De prijs is inclusief een begeleide hondensledetocht, 
instructies, warme kleding, vervoer van/naar uw 
hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, minimaal 1 
deelnemer.
Seizoen: 26/05–20/06
Duur: Ongeveer 4-5 uur
Niveau: 4
BOEKINGSCODE: CENLYR42 

Isfjord Safari op de Von Post gletsjer
Bezoek historische plekken zoals het huis van de 
beroemde jager Hilmar Nøis. U passeert krioe-
lende vogelkliffen en ontzagwekkende bergen. 
We maken een stop bij Diabas - een vogelklif - 
voordat we arriveren bij de Sassenfjord en de 
voorzijde van de gletsjer kunnen zien. Onze 
ervaren gids serveert een echte expeditie lunch 
aan wal in Bjonahamna met magisch uitzicht op 
de fjord.

VANAF: € 206 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide Poolcirkel-
boot safari, floating suit, lunch, warme dranken en 
koekjes, vervoer van/naar uw hotel. Dagelijks moge-
lijk en op verzoek, minimum 2 deelnemers. Leeftijd: 
min. 14 jaar. Seizoen: 20/05–11/09
Duur: Ongeveer 6 uur. Niveau: 3
BOEKINGSCODE: CENLYR46
 
Catamaran naar Barentszburg
Al cruisend hebt u de gelegenheid om een blik te 
werpen op het schilderachtige landschap dat we 
passeren. Op onze weg naar Grumant, ziet u de 
prachtige natuur met de duizenden vogels verza-
meld op de rotsen. Het getjilp van de vogels luis-
tert als een concert. We koersen af op Barents-
zburg, de enige Russische stad op Spitsbergen, 
waar het standbeeld van Lenin nog op ons neer-
kijkt. Tijdens de reis zal uw gids aan boord u 
uitvoerig vertellen over het landschap en de stad. 
Na 1,5 uur verblijf in Barentszburg is het tijd om 
terug te keren naar Longyearbyen. Geniet op de 
terugreis buiten op het dek of binnen in de gezel-
lige ruimte met panoramische ramen. 

VANAF: € 181 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide catamaran reis, 
een wandeling in Barentszburg o.l.v. gids, warme 
dranken en koekjes, vervoer van en naar hotel. Dage-
lijks mogelijk en op verzoek, minimum 2 deelnemers
Seizoen: 25/05–17/09
Duur: Ongeveer 4 uur. Niveau: 2
BOEKINGSCODE: CENLYR65
 
Catamaran Barentszburg Pyramiden
’s Ochtends vertrek per catamaran uit Longyear-
byen. Onderweg bent u getuige van de prachtige 
natuur en de duizenden vogels die zich verzameld 
hebben op de rotsen. We bezoeken Barentsz-
burg, de Russische stad van Spitsbergen, waar het 
standbeeld van Lenin nog steeds staat. Terug in 
Longyearbyen zult u overstappen op uw volgende 
catamaran excursie, dit keer naar Pyramiden, 
de Russische spookstad van Spitsbergen. Varend 
door de Billefjord, kunt u de verschillende Arcti-

De seizoenen op Spitsbergen variëren van zonovergoten 
nachten tot volledige duisternis in de poolnachten. 
Het gehele jaar door zijn er geweldige activiteiten te 
ondernemen, van sneeuwscooter safari’s in de winter, 
tot boottochten op de fjorden onder de middernachtzon. 
Ervaar nu zelf wat Spitsbergen u te bieden heeft!

1 Daal af in een ijsgrot voor een 
buitengewone ervaring

2 Het magische Noorderlicht

2

1
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sche fauna in een prachtig landschap zien. Het 
personeel aan boord zal u begeleiden tijdens uw 
bezoek aan Pyramiden. Op de terugweg komen 
we dicht bij de Nordenskiold-gletsjer, waar 
enorme blauwe muren van massief ijs uit de zee 
oprijzen. Dit deel van de reis kan worden waar-
genomen vanaf het buitendek of binnenin het 
schip in de warme en gezellige lounge, omringd 
door panoramische ramen. Het landschap zal u 
verbazen!

VANAF: € 373 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide catamaran reis, 
een stadwandeling o.l.v. gids in Barentsburg en Pyra-
miden, warme drank en koek, vervoer van en naar 
hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, minimaal 
2 deelnemers. Dit ticket omvat de ochtend naar 
Barentszburg en de middag naar Pyramiden. De 
boot terug naar Longyearbyen voor een korte stop om 
13 uur.  Seizoen: 25/05–17/09
Duur: Ongeveer 11 uur. Niveau: 2
BOEKINGSCODE: CENLYR67
 
Quad Safari in de Adventdalen vallei
De zomer in het Noordpoolgebied is kort, 
hectisch en rijk aan natuur. Men ziet zowel herten 
als vossen. In de zomermaanden, van mei tot 
bijna eind augustus, is er non-stop daglicht. We 
beginnen deze tour in Longyearbyen en rijden 
naar de Adventdalen vallei en vervolgen rich-
ting het mooie Endalen. De gids neemt ons 
mee naar de berg waar de enige actieve kolen-
mijn, mijn nummer 7 ligt. Op de top van de berg 
vinden we het Kjell Henriksen Observatorium 
waar onderzoek plaatsvindt naar het Noorder-
licht. We maken een korte stop en genieten van 
het fantastische uitzicht op de vallei en de fjord. 
Onderweg bezoeken we ook nog een basecamp 
met 100 husky’s uit Alaska. Koffie wordt geser-
veerd voordat we terugkeren naar de stad.

VANAF: € 149 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide quad tour, instruc-
ties, kleding, warme dranken, biscuits, vervoer van 
en naar hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, mini-
maal 2 deelnemers. Leeftijd: min. 8 jaar
Seizoen: 15/05–31/10
Duur: Ongeveer 4 uur. Niveau: 4
BOEKINGSCODE: CENLYR62
 
Wandeling van zee naar top
We beginnen met een boottocht over de Advent-
fjord, een 10 minuten durende reis naar Reve-
neset, voordat we aankomen in een gebied met 
vele hoogtepunten van Spitsbergen. Weelderige 
grassen en mossen zijn voedergewassen voor 
het Spitsbergen-rendier. In de stad ziet u histori-
sche overblijfselen uit de vroegere mijnbouw en 
tijdens de tour kunt u nog steeds de aura voelen 
van de vroegere Arctische jagers. We wandelen 
verder richting Louisdalen en Caroline-dalen. 
Wanneer we de top van de vallei bereiken zetten 
we de wandeltocht voort naar Forkastningsfjellet, 
waar u kunt genieten van een prachtig panora-
misch uitzicht op de gehele Isfjord. Schitterende 
gletsjers liggen op een rij, die zich uitstrekt van 
de Nordenskiöld gletsjer in het noorden tot Tryg-
ghamna in het westen. Dit is een matig moei-
lijke wandeling van ongeveer 10 kilometer, met 
een klim van ongeveer 400m hoogteverschil. Het 
terrein is vrij eenvoudig, hoewel de heuvelrug 
langs de Forkastningsfjellet vrij smal is.

VANAF: € 149 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide wandeling, boot-
tochtje met zwemvest, een lichte lunch incl. warme 
dranken, vervoer van/naar uw hotel. Dagelijks moge-
lijk en op verzoek, minimum 2 deelnemers. Leeftijd: 
min. 14 jaar. 
Seizoen: 17/06–21/08
Duur: Ca. 7 uur (5 uur wandelen), 10 km
Niveau: 4
BOEKINGSCODE: CENLYR24
 
Avond kajak tour op de Adventfjord
Beleef een Arctische avond optimaal door deel te 
nemen aan dit kajak avontuur onder de midder-
nachtzon. Peddel door het prachtige Adventfjord 
en geniet van het prachtige landschap en het rijke 
vogelleven. Het verkennen van Spitsbergen per 
kajak biedt u de rust en de sereniteit van de Arcti-
sche wildernis en is zonder twijfel één van de 
meest interessante manieren om dit noordelijk 
deel van de wereld te ervaren. Gekwalificeerde 
kajak gidsen begeleiden de tour, waardoor dit 
avontuur geschikt is voor bijna iedereen die het 
wil proberen. 

VANAF: € 129 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide kajak tour, 
volledige materiaal uitrusting, koekjes en warme 
dranken, vervoer van/naar uw hotel. Dagelijks moge-
lijk en op verzoek, minimum 2 deelnemers.
Seizoen: 01/06–30/09
Duur: Ongeveer 4 uur. Niveau: 3
BOEKINGSCODE: CENLYR45
 
Kajak tour op de Adventfjord
Ervaar het contrast wanneer u per kajak van het 
kleurrijke Longyearbyen richting het spook-
stadje Hiorthhamn vaart. Vergeet onderweg niet 
te genieten van de Arctische fauna! In de zomer 
kunnen in dit gebied meer dan 100 soorten trek-
vogels worden gezien. Soms kunnen we ook een 
nieuwsgierige zeehond tegenkomen op zee! 
Wanneer we de overkant van de fjord bereiken, 
zoeken we een plekje op het strand om de lunch 
te nuttigen. We bezoeken nog enkele historische 
bezienswaardigheden in Hiorthhamn voordat we 
naar de kajaks terugkeren en terug peddelen naar 
Longyearbyen.

VANAF: € 138 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide kajak tour, volle-
dige materiaal uitrusting, instructies, lunch, warme 
dranken en koekjes, vervoer naar/van uw hotel. 
Dagelijks mogelijk en op verzoek, minimum 2 deel-
nemers. 
Seizoen: 01/06–30/09
Duur: Ongeveer 7 uur. Niveau: 3
BOEKINGSCODE: CENLYR28
 
Isfjord Safari naar Grumant
Deze tour neemt je mee naar de verlaten Russi-
sche stad Grumant. Per poolcirkelboot vaart uw 
gids u naar de machtige Fuglefjella, die nu leeg 
lijkt zonder de duizenden vogels die hier in de 
zomer broeden. In de jaren nadat John Munro 
Longyear de stad Longyearbyen stichtte, namen 
vele andere naties een belang in het gebied. 
Grumant, gelegen in een ravijn tussen de vogel-
kliffen, is een Russische mijnbouw gemeen-
schap die in 1961 werd verlaten. Ook bezoeken 
we Hiothhamn, een mijnstadje dat voor het laatst 
gebruikt werd in 1940.

VANAF: € 124 pp*
* De prijs is inclusief een begeleide poolcirkelboot 
safari, floating suit, warme dranken, vervoer van/
naar uw hotel. Dagelijks mogelijk en op verzoek, mini-
maal 2 deelnemers. De zee kan onstuimig zijn. Min. 
leeftijd 8 jaar, niet aan te raden voor mensen met 
rugproblemen of zwangere vrouwen.
Seizoen: 12/08–30/09
Duur: Ongeveer 3 uur. Niveau: 3
BOEKINGSCODE: CENLYR21
 

KRISTALHELDER EN 
KLEURRIJK 
 
Herfst: 01/10–30/11
In de herfst worden de dagen korter en het magi-
sche blauwe licht keert terug naar de archipel. 
Met de terugkeer van de nachten, kunt u genieten 
van het gloeiende maanlicht en het begin van de 
Arctische winter. De donkere uren bieden u ook 
de gelegenheid om te genieten van het natuur-
lijke fenomeen, het Noorderlicht. Vooral na 
26 oktober wanneer de zon voor de laatste keer 
verdwijnt onder de horizon. Het culturele leven in 
Longyearbyen komt mooi naar voren in het Noor-
delijkste Blues Festival ter wereld dat plaatsvindt 
in oktober. 
 
Leven van de mijnwerker
Tijdens deze tour maakt u kennis met de geschie-
denis van Longyearbyen. U zult horen hoe dit 
vroegere stadje uitgegroeid is tot de huidige 
moderne vorm - Tussen de vroege 20e eeuw en 
1960, toen mijn 3 werd geopend. Na aankomst 
bij mijn 3, krijgt u echte mijnwerkerskleding aan, 
zet u een helm op en meld u zichzelf aan, net u zal 
omzetten net als de mijnwerkers bij het starten 
van hun dag deden. De apparatuur is nog steeds 
aanwezig. Kolen wagons staan klaar om de werk-
nemers te vervoeren tot diep in de mijn. Boren en 
schoppen staan overal tegen de muren. Tijdens 
de tour worden levendige verhalen van het dage-
lijkse leven van de mijnwerkers verteld. Naar-
mate het licht van buiten verdwijnt, kunt u zich 
voorstellen hoe het was om de hele dag in het 
pikkedonker te moeten werken. Zodra onze shift 
voorbij is, keren we terug naar de kleedkamer, 
melden we onszelf af en laten we het zwarte stof 
achter ons

VANAF: € 80 pp*
* De prijs is inclusief een rondleiding in een mijn incl. 
kleding en de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, 
vervoer van/naar hotel. Dagelijks mogelijk en op 
verzoek, minimaal 1 deelnemer.
Seizoen: 01/01–31/12
Duur: Ongeveer 3 uur. Niveau: 2
BOEKINGSCODE: CENLYR64

Geef uw reis een extra 
dimensie door één van 
de volgende avontuurlijke 
verlengopties toe te voegen 
aan uw expeditie. Haal het 
beste uit uw reis door een 
hotelverblijf of excursies toe 
te voegen voorafgaand of na 
afloop van uw expeditie.

TROMSØ
Tromsø Arctic Panorama kabelbaan
Uw lokale gids verwelkomt u in het Radisson Blu 
Hotel of op de pier in Tromsø. Geniet van een ritje 
met de kabelbaan naar Storsteinen Fløya, een 
berg 421m boven de zee. We brengen een bezoek 
aan een berghut van waar we een spectaculair 
uitzicht over de stad, de bergen en de omliggende 
eilanden hebben. In de berghut rondom de open-
haard wordt koffie, thee en gebak geserveerd. Uw 
gids vertelt u meer over de regio Troms en het 
Arctische landschap.

VANAF: € 122 pp*
* Wandeling gaat deels over oneffen terrein. Er geldt 
een minimaal aantal deelnemers.
BOEKINGSCODE: CENTOS4SP

Proef de Arctische keuken
Deze smaakvolle 3-uur durende excursie begint 
met een wandeling langs de kade van Tromsø. Uw 
gids neemt u mee in de wereld van de zeelieden 
en vertelt over één van de gevaarlijkste beroepen 
ter wereld; visser. We lopen naar Kystens Hus, de 
architectonische trots van Tromsø. Dit gebouw 
huisvest een restaurant en diverse leveranciers 
van lokale producten rechtstreeks uit de zee of 
vanuit de lokale boerderijen en rendierherders. 
De chef-kok zal u kennismaken met verschillende 
vis gevangen in de Arctische zee en ook rendier-
vlees, vaak gegeten door de lokale Sámi bevol-
king, die wonen en reizen met hun rendieren. 
Proef de pure smaak van vis bereid als sushi, 
sashimi of op vele andere manieren. De tour 
begint/eindigt in het Radisson Blu Hotel.

VANAF: € 132 pp*
* Inclusief wandeltocht o.l.v. gids, uitleg Arctische 
keuken door een chef-kok, proeverijen van lokale 
producten. Deze excursie vindt plaats op 07/06 voor 
de inscheping en na ontscheping (ca. 10:00-13:00).
BOEKINGSCODE: CENTOS8SP

Tromsø City Break
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Tromsø
Inchecken in uw hotel. Tijd ter vrije besteding of 
deelname aan onze optionele excursie Tromsø 
Arctic Panorama per kabelbaan naar Storsteinen 
voor een spectaculair uitzicht over Tromsø in 

de late namiddag (16:00-18:30). Koffie, thee en 
gebak wordt geserveerd bij de open haard in 
de berghut terwijl uw gids u meer over de regio 
Troms en het Arctische landschap vertelt. Diner 
op eigen gelegenheid. Overnachting in uw hotel 
in Tromsø.
DAG 2: Tromsø/Inscheping 
Ontbijt in uw hotel. De ochtend is ter vrije beste-
ding. Vóór inscheping op MS Spitsbergen, kunt 
u genieten van een wandeling o.l.v. een gids. We 
slenteren langs de kade van Tromsø en leren over 
één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld; 
visser. In Kystens Hus, de architectonische trots 
van Tromsø. Dit gebouw huisvest een restau-
rant en diverse leveranciers van lokale producten 
rechtstreeks uit de zee of vanuit de lokale boerde-
rijen en rendierherders. De chef-kok zal u kennis-
maken met verschillende vis gevangen in de 
Arctische zee en ook rendiervlees, vaak gegeten 
door de lokale Sámi bevolking, die wonen en 
reizen met hun rendieren. Proef de pure smaak 
van vis bereid als sushi, sashimi of op vele andere 
manieren. De tour eindigt bij de pier ruim vóór 
inscheping.
 
Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: ontscheping/Tromsø
Geniet van een wandeling o.l.v. een gids. We slen-
teren langs de kade van Tromsø en leren over één 
van de gevaarlijkste beroepen ter wereld; visser. 
In Kystens Hus, de architectonische trots van 
Tromsø. Dit gebouw huisvest een restaurant en 
diverse leveranciers van lokale producten recht-
streeks uit de zee of vanuit de lokale boerde-
rijen en rendierherders. De chef-kok zal u kennis-
maken met verschillende vis gevangen in de 
Arctische zee en ook rendiervlees. Proef de pure 
smaak van vis bereid als sushi, sashimi of op vele 
andere manieren. De tour eindigt bij uw hotel. De 
rest van de dag is ter vrije besteding of u heeft de 
mogelijkheid om deel te nemen aan onze optio-
nele excursie Tromsø Arctic Panorama per kabel-
baan naar Storsteinen voor een spectaculair 
uitzicht over Tromsø in de late namiddag (16:00-
18:30). Koffie, thee en gebak wordt geserveerd bij 
de openhaard in de berghut terwijl uw gids u meer 
vertelt over de regio Troms en het Arctische land-
schap. Diner op eigen gelegenheid. Overnachting 
in uw hotel in Tromsø.
Dag 2: Tromsø/Vertrek
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 252 pp*
* De prijs is inclusief één nacht in een eersteklas hotel 
in Tromsø incl. ontbijt, wandeling o.l.v. gids, proeverij 
van lokale producten en frisdrank, bagagevervoer 
van hotel naar pier (of pier-hotel). Niet inbegrepen: 
overige drankjes, fooien.
BOEKINGSCODE:  CENTOSCITYPRE (voor) 

CENTOSCITYPOST (na)
 

Bergen
 
Bergen City Break
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Bergen
Overnachting in een centraal gelegen hotel.
Dag 2: Bergen/inscheping
Ontbijt in uw hotel. De ochtend is ter vrije beste-
ding en kunt u op eigen gelegenheid de stad 
verkennen. Voordat u inscheept aan boord van 
uw Hurtigruten schip, kunt u ook kiezen voor 
een stadstour o.l.v. een gids. U wandelt over de 
pittoreske vismarkt, één van de meest bezochte 
markten in Noorwegen. Tevens bezoekt u 
bekende bezienswaardigheden zoals de Hanze-
werf Bryggen, Fort Bergenhus en de Fløibanen 
kabelbaan. De tour eindigt bij de pier ruim vóór 
inscheping.
 
Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Bergen
Na het verlaten van het schip, maakt u een stad-
stour o.l.v. een gids. U bezoekt de pittoreske 
vismarkt, één van de meest bezochte markten in 
Noorwegen. Tevens ziet u de bekende Hanzewerf 
Bryggen, Fort Bergenhus en de Fløibanen kabel-
baan. De tour eindigt bij uw hotel. De rest van de 
dag is ter vrije besteding en kunt u de stad zelf 
verkennen. Overnachting in een centraal gelegen 
hotel in Bergen.
DAG 2: Bergen/vertrek
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 188 pp*
* Inclusief één overnachting o.b.v. logies/ontbijt in een 
hotel in Bergen, stadstour Bergen o.l.v. gids, transfer 
van hotel naar pier (of pier-hotel) met Engelsspre-
kende gids.
BOEKINGSCODE:  CENBGOCITYPRE (voor) 

CENBGOCITYPOST (na)
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Echte wildernis!
––– Voor enkele 
plekken op 
aarde geldt deze 
beschrijving nog 
steeds, maar 
meer dan dat 
geldt dit voor 
het afgelegen en 
mooie landschap 
van Groenland.
Ontdek het hart 
en de ziel van 
deze kwetsbare 
wildernis wanneer 
we langs de door 
de Vikingen 
gestichte dorpen 
varen en de 
afkalvende gletsjers 
passeren.
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Uunartoq
Cape Farewell

Expeditie Zeereizen 2018/2019 - NORSKE | 7170 | NORSKE - Expeditie Zeereizen 2018/2019
©

 M
ar

tin
 Jo

hn
se

n 
| T

he
m

e 
M

ed
ia

©
 C

he
ls

ea
 C

la
us

©
 C

ar
st

en
 P

ed
er

se
n

18 dagen
MS FRAM
Afvaart: 14 juni 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DAG 1: ‘s Werelds meest noordelijk gelegen hoofdstad
Reykjavik wordt ook wel ‘rokende baai’ genoemd, 
naar de stoom uit de warmwaterbronnen. De 
levendige stad wordt omringd door gletsjers, 
watervallen en geisers. Ontdek al dit moois, 
voordat u aan boord van het MS Fram gaat.

DAG 2: Gletsjers en lava
Wanneer u het westen van IJsland passeert, 
begrijpt u pas goed waarom dit gebied ‘het land 
der Sagen’ wordt genoemd. Er bevinden zich 
tal van surrealistische bergformaties, gletsjers, 
vulkanische activiteit en warmwaterbronnen.

DAG 3-4: De Straat Denemarken
We steken ‘Straat Denemarken’ over om in 
Groenland aan te komen. De Vikingen staken 
1000 jaar geleden hetzelfde water over om van 
IJsland naar Groenland te varen. 

DAG 5: Bergen, Gletsjers en IJsbergen
We varen via de waterweg ‘Prins Kristian Sund’. 
Deze waterweg in Zuid-Groenland scheidt het 
vasteland van Groenland en andere eilanden van 
de ‘Cape Farewell Archipelago’, dichtbij het meest 
zuidelijke puntje van Groenland. Onderweg ziet 
u de afkalvende ijsbergen, waarbij het smeltwater 
direct in zee belandt. 

DAG 6: Warmwaterbronnen en ijsbergen
Ga aan land bij het eiland Uunartoq en neem 
plaats in een heerlijk warmwaterbron, te midden 
van bergpieken en op drift geraakte ijsbergen 

DAG 7: Noors Groenland
Igaliku is omgeven door besneeuwde bergtoppen, 
weelderig bloeiende dalen en veel schapen. 
Bezoek de ruïnes uit de Vikingtijd.

DAG 8: Vikingen en ongerepte natuur
Qassiarsuk is de plaats waar de bekende Viking, 
Erik de Rode, zich in het jaar 982 vestigde. 

DAG 9: Muskusossen en Noormannen
Ivittuut is bovenop een Noorse nederzetting 
gebouwd en is een thuis voor muskusossen.

DAG 10: Ontdek de fjorden
Bewonder Nuuk fjord - de op één na grootste fjord 
ter wereld - vanuit uw boot of kajak.

DAG 11: De hoofdstad van Groenland
Nuuk is de oudste stad van Groenland.

DAG 12: Een typisch Groenlandse gemeenschap
Itilleq, met 130 inwoners, wordt door hoge bergen 
en gletsjers omringd. 

DAG 13: Camp Freida
Bezoek de plek op 70°N 51° W, genoemd naar het 
expeditie teamlid Friederike Bronny.

DAG 14: Gletsjers en UNESCO
Bewonder de Ilulissat IJsfjord. Deze schitterende 
fjord maakt deel uit van UNESCO’S wereld-
erfgoedlijst. U hoort de krakende en rommelende 
ijsbergen, die onder de middernachtzon voortdu-
rend van kleur veranderen.

DAG 15: Disco Bay
Bekijk de pittoreske dorpjes op de berghellingen 
en het vele smeltwater dat richting zee stroomt.

DAG 16: De op één na grootste stad van Groenland
Sisimiut betekent letterlijk ‘de mensen die wonen 
waar de vossen zijn’.

DAG 17: Een ijsplaat van dichtbij
De expeditiereis eindigt vandaag in Kangerlus-
suaq. Neem deel aan een tocht naar de Groen-
landse IJsplaat. Vertrek richting Kopenhagen laat 
op de avond.

DAG 18: Vaarwel
Aankomst Kopenhagen vroeg in de morgen.

Beleef de ware wildernis, bijzondere 
vogelsoorten, ongerepte natuur en het 
Viking tijdperk van IJsland en Groenland.

Van mythisch 
IJsland naar 
ongerept 
Groenland

3

1 Dorpsbewoners van Qaqortoq
2 Spectaculaire ijssculpturen bij 

Illulissat
3 Adembenemend natuurschoon  

bij Kirkjufell

2

1

VAN MYTHISCH IJSLAND NAAR ONGEREPT GROENLAND
18-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 6.526  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

14/06–
01/07/2018

CENFRGRE1801
18 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

6.526 7.385 7.714 7.714 8.416 9.714 10.362 16.145

Brochureprijs 8.435 9.580 10.018 10.018 10.954 12.685 13.549 21.259

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

10.820 12.323 12.898 12.898 14.126 16.399 19.923 31.488

Brochureprijs 14.160 16.164 16.930 16.930 18.568 21.598 26.297 41.717

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. Transfer schip naar luchthaven in Kangerlussuaq. Excursie naar de ijskap inclusief diner na de reis. 
Vlucht Kangerlussuaq–Kopenhagen incl. belastingen. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 80-81. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.
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12 dagen
MS FRAM
3 afvaarten: juni en juli 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DAG 1: Kopenhagen/Kangerlussuaq
Vertrek Kopenhagen, aankomst Kangerlussuaq 
en inscheping aan boord van het MS Fram.

DAG 2-10: Ontdek de kust van Noordwest Groenland
Terwijl we naar het noorden varen, passeren we 
gigantische ijsbergen, fjorden, spectaculaire 
landschappen, kleine dorpjes en stadjes. 

Maak kennis met Sisimiut, 40 kilometer ten 
noorden van de poolcirkel. Sisimiut betekent 
letterlijk ‘de mensen die wonen waar de vossen 
zijn’. Het is de op één na grootste stad van Groen-
land, een moderne nederzetting met nog vele 
oude tradities. 

Bezoek Qeqertarsuaq, de enige stad gelegen op 
het oude vulkanische eiland Disko. Volgens een 
Groenlandse legende werd het eiland middels een 
hoofdhaar van een kind achter de kajakken van 
de pelsjagers vastgebonden. Een heks wilde het 
naderende groene eiland tegenhouden, sprak een 
toverspreuk uit en het eiland strandde op de plek, 
waar het vandaag de dag nog steeds ligt. 

Bezoek Qasigiannguit, omgedoopt tot ‘de Parel 
van Disko Baai’ en volgens sommigen Groen-
lands vergeten paradijs.

Ontdek Uummannaq, gelegen te midden van 
een schilderachtige omgeving, aan de voet van 
een hartvormige berg. De optionele excur-
sies behelzen onder andere een ontmoeting met 
lokale bewoners en een tocht per poolcirkelboot 
naar Qilakitsoq, waar mummies uit het Thule 
tijdperk werden gevonden. 

Beleef Illorsuit, gelegen aan de ingang van de 
Uummannaq fjord. Deze van oorsprong jacht- en 
vissersgemeenschap telt slechts 90 inwoners en 
wordt zelden door toeristen bezocht. 

Indien mogelijk bezoeken we een plaatsje vlakbij 
Saqqaq, gelegen op 70°N, 51°W.

Een bezoek aan de Eqip Sermia Gletsjer zult u 
niet snel vergeten. Met een oorverdovende knal 
kalven grote stukken ijsberg af en glijden vervol-
gens behoedzaam in zee.

Bezoek de prachtige omgeving van Ilulissat, 
welke in 2004 werd toegevoegd aan UNESCO’s 
werelderfgoedlijst. Behalve dat u getuige bent 
van de enorme ijsbergen kunt u tevens bewon-
deren hoe de kleur als gevolg van de midder-
nachtzon telkens verandert van wit naar blauw 
en vervolgens weer van rood naar oranje. Luister 

naar het kraken en rommelen van de ijsbergen. 
Bezoek Itilleq, hetgeen letterlijk ‘Hol’ betekent en 
niets voor niets, immers het is als kleine neder-
zetting gelegen op een holle plek, omgeven door 
hoge bergen en gletsjers, slechts 200 meter ten 
zuiden van de poolcirkel.

DAG 11: Kangerlussuaq/Kopenhagen
Als we Kangerlussuaq naderen, eindigt tevens 
onze excursie. U kunt nog deelnemen aan een 
laatste excursie richting de Groenlandse ijskap, 
voordat uw vlucht naar Kopenhagen laat die 
avond vertrekt.

DAG 12: Kopenhagen
Aankomst in Kopenhagen vroeg in de ochtend. 
Misschien is er nog tijd deze stad te bezichtigen 
alvorens u verder naar huis reist. 

Ontdek gigantische ijsbergen, fjorden, spectaculaire 
landschappen en maak kennis met de dieren in het wild. 
Kortom ontdek het hart van Groenland in combinatie met 
een prachtige middernachtzon.

1 Honden aan het werk in 
Sisimiut

2 Spannende en educatieve 
excursies

3 Uitzonderlijke kajaktocht
4 Schilderachtig Ilulissat

Ontdek het 
hart van 
Groenland

2

3

4

1

Ontdek ijsbergen, 
fjorden en maak 
kennis met de 
dieren in het wild

ONTDEK HET HART VAN GROENLAND
12-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 4.748  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

30/06–
11/07/2018

CENFRGRE1802
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.748 5.244 5.433 5.433 5.838 6.588 6.963 10.301

Brochureprijs 5.850 6.510 6.763 6.763 7.304 8.303 8.802 13.253

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.227 8.094 8.426 8.426 9.135 10.447 12.482 19.158

Brochureprijs 9.154 10.311 10.754 10.754 11.699 13.448 16.161 25.062

10/07–
21/07/2018

CENFRGRE1803
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.748 5.244 5.433 5.433 5.838 6.588 6.963 10.301

Brochureprijs 5.850 6.510 6.763 6.763 7.304 8.303 8.802 13.253

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.227 8.094 8.426 8.426 9.135 10.447 12.482 19.158

Brochureprijs 9.154 10.311 10.754 10.754 11.699 13.448 16.161 25.062

20/07–
31/07/2018

CENFRGRE1804
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.748 5.244 5.433 5.433 5.838 6.588 6.963 10.301

Brochureprijs 5.850 6.510 6.763 6.763 7.304 8.303 8.802 13.253

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.227 8.094 8.426 8.426 9.135 10.447 12.482 19.158

Brochureprijs 9.154 10.311 10.754 10.754 11.699 13.448 16.161 25.062

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. Vlucht Kopenhagen–Kangerlussuaq vv incl. belastingen. Alle transfers in Kangerlussuaq. Excursie naar 
de ijskap inclusief diner na de reis.  Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per pool-
cirkelboot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en 
regenafstotend jack. Koffie en thee aan boord.

LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voor-
behouden. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag. I.v.m. ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen 
niet mogelijk.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 80-81. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.
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17 dagen
MS FRAM
2 afvaarten: juli en augustus 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DAG 1: Kopenhagen/ Kangerlussuaq
Uw expeditie begint in Kangerlus-
suaq waar het MS Fram al klaar ligt.

DAG 2: Sisimiut
Sisimiut, met zijn bonte huizen, is 
een geliefd startpunt voor wande-
lingen. Hurtigruten biedt een scala 
aan optionele excursies.

DAG 3: Qeqertarsuaq
Met haar gigantische ijsbergen, het 
schilderachtige zeezicht en de flora 
en fauna biedt de omgeving rond 
Qeqertarsuaq - op het oude vulka-
nische eiland Disko - een onvergete-
lijke indruk. Vanuit een kajak krijgt 
u van heel nabij een uniek zicht op 
de bizar gevormde ijsbergen. 

DAG 4 EN 5: Uummannaq/Zeedag
Uummannaq ligt in een schil-
derachtige omgeving aan de voet 
van de hartvormige berg. Bezoek 
de fascinerende Inuit of maak 
een sportieve wandeling naar de 
schatten van de ‘Hartberg’. 

DAG 6: Dundas
Groenlanders kennen Dundas al 
meer dan 900 jaar maar in 1910 
werd hier een handels post gesticht 
door de Deense ontdekkingsreiziger 
Knud Rasmussen. In 1963 kreeg het 
gebied een officiële status als Thule, 
de noordelijkste gemeenschap ter 
wereld. Tegenwoordig woont er 
niemand meer in deze 17e gemeente 
van Groenland. 

DAG 7, 8 EN 9: Siorapaluk/Zeedag
Op slechts 1.362 km van de Noord-
pool ligt Siorapaluk, het noorde-
lijkst bewoonde dorp ter wereld. 
De nederzetting staat bekend om 
haar geologie en prachtige omge-
ving. Bezoek de kerk, het museum 
en de plaatselijke winkel. Voor onze 

poging om de 80° breedtegraad te 
bereiken, zullen we nog een zeedag 
nodig hebben.

DAG 10 EN 11: Qaanaaq/Zeedag
Het Qaanaaq district was het eerste 
deel van Groenland wat door Eski-
mo’s vanuit het westen werd geko-
loniseerd. Alle lokale beroepen zijn 
gerelateerd aan de traditionele jacht 
op zeehond, walvis en ijsbeer. 

DAG 12: Upernavik
De baai van Upernavik (ca 1200 
inwoners) is bezaaid met duizenden 
eilanden, in het noorden ziet u de 
spectaculaire Upernavik IJsfjord en 
de grootste vogelkliffen ter wereld. 
Bezoek het openlucht museum met 
koloniale en Viking geschiedenis.

DAG 13: Eqip Sermia
Bijzonder imposant is het 5 kilo-
meter brede gletsjerfront van de 
Eqip- Sermia. Wees getuige van 
het machtige spektakel als grote 
brokken ijs van de gletsjer afkalven.

DAG 14: Ilulissat
De Ilullissat IJsfjord behoort tot 
UNESCO beschermd gebied. Opti-
oneel is de boottocht langs adembe-
nemende ijsbergen.

DAG 15: Itilleq
Tussen bergen en gletsjers ligt het 
geïsoleerde plaatsje Itilleq, dichtbij 
de Arctische poolgrens. Drink de 
traditionele ‘Kaffemik’ (koffie-
kransje) bij de inheemse Inuit thuis.

DAG 16: Kangerlussuaq
Geniet van een expeditie over 
de Groenlandse ijskap voordat u 
‘s avonds op het vliegtuig stapt.

DAG 17: Kopenhagen
Aankomst in Kopenhagen.

Middernachtzon 
ontdekkingstocht 
naar Thule

Maak kennis met het extreme 
noorden, geïsoleerde nederzettingen 
en de Illulissat ijsfjord. Maak een 
wandeling of neem deel aan een 
kajaktocht onder de middernachtzon.

1 Dichtbij de 
kunstwerken  

van de natuur 
2 Muskusossen

3 Overal vriendelijke 
gezichten

4 Prachtige lucht  
boven Itilleq 

1

2

3

4

MIDDERNACHTZON ONTDEKKINGSTOCHT NAAR THULE
17-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 9.952  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

30/07–
15/08/2018

CENFRGRE1805
17 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

9.952 11.229 11.717 11.717 12.761 14.690 15.653 24.248

Brochureprijs 12.789 14.491 15.142 15.142 16.533 19.106 20.390 31.850

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

16.334 18.568 19.423 19.423 21.249 24.626 29.864 47.053

Brochureprijs 21.298 24.277 25.416 25.416 27.851 32.354 39.338 62.257

14/08–
30/08/2018

CENFRGRE1806
17 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

9.952 11.229 11.717 11.717 12.761 14.690 15.653 24.248

Brochureprijs 12.789 14.491 15.142 15.142 16.533 19.106 20.390 31.850

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

16.334 18.568 19.423 19.423 21.249 24.626 29.864 47.053

Brochureprijs 21.298 24.277 25.416 25.416 27.851 32.354 39.338 62.257

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. Vlucht Kopenhagen–Kangerlussuaq vv incl. belastingen. Alle transfers in Kangerlussuaq. Excursie naar 
de ijskap inclusief diner na de reis.  Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per pool-
cirkelboot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en 
regenafstotend jack. Koffie en thee aan boord.

LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voor-
behouden. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag. I.v.m. ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen 
niet mogelijk.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 80-81. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.
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14 dagen
MS SPITSBERGEN
Afvaart: 5 augustus 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

REIS DER VIKINGEN, DOOR HET NOORD-ATLANTISCH GEBIED 
14-daagse expeditiereis met MS Spitsbergen vanaf € 6.716  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting B I K AJ J A N O P U YA QJ MG MX

05/08–
18/08/2018

CENSPGRE1801
14 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

6.716 7.033 7.350 7.984 7.984 8.302 9.063 9.063 9.316 9.634 10.014 10.014 12.742 19.465

Brochureprijs 8.724 9.147 9.570 10.416 10.416 10.839 11.854 11.854 12.192 12.615 13.122 13.122 16.759 25.724

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

11.356 11.911 12.466 13.576 13.576 14.131 15.463 15.463 15.907 16.462 17.128 17.128 24.915 38.362

Brochureprijs 14.871 15.611 16.351 17.831 17.831 18.572 20.348 20.348 20.940 21.680 22.568 22.568 32.949 50.879

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Vlucht Oslo–
Longyearbyen incl. belastingen. Transfer luchthaven naar hotel in Longyearbyen. Hotelovernachting (1x) inclusief ontbijt en lunch voor 
de reis. Transfer hotel naar de kade inclusief excursie. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkel-
boot. Ervaren Engelstalig expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie 
en thee aan boord.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en 
overige optionele excursies: zie pagina 80-81. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijs-
systeem, 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.

DAG 1: Oslo/Longyearbyen
De expeditie start in Oslo, waar u de musea, 
parken en architectuur kunt bezoeken. ‘s Avonds 
vliegen we naar Longyearbyen op Spitsbergen.

DAG 2: Longyearbyen
De Noorse nederzetting is een verrassend kosmo-
politisch stadje met kunstgalerijen, cafés, restau-
rants en een winkel centrum. De invloed van de 
arctische omgeving is duidelijk merkbaar. Na een 
stadsrondrit vertrekt MS Spitsbergen ‘s middags 
voor een uniek Arctisch avontuur.

DAG 3: National Park North West Spitsbergen en 
Ny-Ålesund
Spitsbergen is een passende naam. Scherpe 
rotsen en toendra landschappen wisselen zich 
hier af. Geologisch gezien, vindt u op Spitsbergen 
de meest uiteenlopende formaties en stenen. 
Onze geologen vertellen u er alles over. Onder 
de vele mogelijkheden om het land te bezoeken, 
bevinden zich de majesteitelijke Kongsfjord 
(Koningsfjord) en de Magdalenefjord met het 
historische walvisstation uit de 16e eeuw met zijn 
kerkhof, waarop de oude walvisjagers hun laatste 
rustplaats vonden. In Ny Ålesund is één van de 
modernste poolonderzoeksinstituten gevestigd.

DAG 4: Op zee
Genoeg tijd om een spannende lezing van het 
expeditieteam over noordoost Groenland bij te 
wonen.

DAG 5-11: National Park North East Greenland
In noordoost Groenland wordt uw begrip van 
afstanden op de proef gesteld. Want zonder oriën-
tatiepunt is deze enorme vlakte, die 900.000 
vierkante kilometer omvat, nauwelijks te 
omvatten. We varen door ‘s werelds grootste 
fjorden systeem waar de warme golfstroom over-
gaat in kouder water. Enkele van de plaatsen die 
we op deze expeditie bezoeken zijn de afgelopen 
eeuwen nauwelijks bezocht. De ‘Alpine-achtige’ 
bergen stijgen loodrecht tot een hoogte van meer 
dan 2.500 meter boven zeespiegel en het omge-
vende landschap met de imposante  gletsjers, 
basalt rotsformaties en granietsteenvlakten 
lijkt zich tot in het oneindige uit te strekken. 
In deze onbewoonde regio profiteert de fauna 
volop: met wat geluk ziet u ijsberen, poolvossen 
en walrussen. De bruine puntjes op de bergen 
zijn muskusossen, een hoefdier uit het Arctisch 
gebied. Geplande aankomsten zijn: de Keizer 
Franz Josef- en de Alpenfjord. De wateren zijn 
bezaaid met grote ijsbergen, de dalen worden 
bewoond door muskusossen, poolvossen en de 
zeer zeldzame Arctische wolf, terwijl de witte 
Groenland valk, de sneeuwuil en een grote 
verscheidenheid aan zeevogels in de lucht te 
spotten zijn. En waar ijs is... zijn ijsberen!
Ons professioneel expeditieteam zal u veilig 
begeleiden op de bergwandelingen en kleine 
boottrips, naast de informatie en lezingen die ze u 
geven over de plaatsen die we bezoeken.

DAY 11: Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), Groenland
De bijna onuitsprekelijke naam van deze neder-
zetting betekent: ‘Plaats met de grote huizen’ en 
is zo’n beetje de meest afgelegen stad in Groen-
land. Toch voelt het na zo veel dagen in de onbe-
woonde wereld, bijna als grootstedelijk aan! De 
jagers die hier wonen, zijn de enigen die vallen 
mogen zetten in het Nationale Park Noord-
oost-Groenland. Het programma hier omvat 
onder meer het museum, de kerk en een foto 
tentoonstelling. 

DAG 12: Op zee
We steken nog eens de Straat Denemarken over, 
verlaten daarmee de noordpoolcirkel en varen 
zuidwaarts naar IJsland. Genoeg tijd om een 
spannende lezing van het expeditieteam bij te 
wonen.

DAY 13: Stykkíshólmur
Zodra we West-IJsland naderen, zult u zien 
waarom dit gebied ‘het land van de Sagen’ wordt 
genoemd. Verken de lavaformaties, gletsjers en 
warmwaterbronnen van Stykkishólmur. U kunt 
hier kajakken, wandelen of paardrijden.

DAG 14: Reykjavik
In Reykjavík wacht u een levendige metropool 
met veel creativiteit en een bloeiend cultuur-
landschap. De perfecte plek om na het onverge-
telijke natuuravontuur weer aan de civilisatie te 
wennen.

1

2

3

Ontdek het grootste nationale park 
ter wereld, geniet van spectaculaire 
ijsformaties en kijk uit naar ijsberen en 
valken.

1 Reusachtige 
ijsformaties

2 Fantastische foto 
mogelijkheden op 
IJsland

3 Zeehond

Reis der 
Vikingen,  
door het Noord- 
Atlantisch gebied 
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13 dagen
MS SPITSBERGEN
Afvaart: 18 augustus 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE ULTIEME FJORDEN EXPEDITIE NAAR IJSLAND EN GROENLAND
13-daagse expeditiereis met MS Spitsbergen vanaf € 4.776  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting B I K AJ J A N O P U YA QJ MG MX

18/08–
30/08/2018

CENSPGRE1802
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.776 5.027 5.278 5.781 5.781 6.032 6.636 6.636 6.837 7.088 7.390 7.390 9.552 14.880

Brochureprijs 6.368 6.703 7.038 7.708 7.708 8.043 8.848 8.848 9.116 9.451 9.853 9.853 12.735 19.841

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

8.358 8.797 9.237 10.117 10.117 10.557 11.613 11.613 11.965 12.404 12.932 12.932 19.103 29.761

Brochureprijs 11.143 11.730 12.317 13.490 13.490 14.076 15.484 15.484 15.953 16.539 17.243 17.243 25.471 39.682

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en 
overige optionele excursies: zie pagina 80-81. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijs-
systeem, 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.

DAG 1: Reykjavik
Reykjavík was de eerste Vikingnederzetting op 
IJsland en is tegenwoordig de moderne hoofd-
stad. In de omgeving vindt u geisers, bergen, glet-
sjers en de beroemde Blue Lagoon.

DAG 2: Ísafjörður, IJsland
Westfjord wordt als één van de onbekendste 
regio’s beschouwd. Ontdek de sprookjesachtige 
fjordenwereld die de gerenommeerde ‘European 
destination of Excellence’ prijs heeft gewonnen 
en door Lonely Planet in de top 10 van indruk-
wekkendste bestemmingen werd geplaatst. Maak 
een kleine wandeling door het stadje Ísafjörður en 
geniet van de gevarieerde architectuur.

DAG 3-6: Scoresbysund, Groenland
We varen door ‘s werelds grootste fjordensysteem 
waar de warme golfstroom overgaat in kouder 

water. Enkele van de plaatsen die we bezoeken 
zijn de afgelopen eeuwen nauwelijks bezocht. 
Op onze verkenningstocht door de Scoresbys-
undfjord zullen we op verschillende plaatsen 
proberen aan land te gaan, zoals de voorma-
lige Thule handelspost Syd Kap, de historische 
nederzetting Bjørne Øer en Hecla Havn waar 
Arctische hazen, lemmingen en sneeuwhoen-
ders te spotten zijn. Bij Viking Bay kunt u de 
Colombia basalt rotsformaties of de grote glet-
sjer bezoeken. De ‘Alpine-achtige’ bergen stijgen 
loodrecht tot een hoogte van meer dan 2.500 
meter boven zeespiegel. De wateren zijn bezaaid 
met grote ijsbergen, de dalen worden bewoond 
door muskusossen, poolvossen en de zeer zeld-
zame Arctische wolf, terwijl de witte Groenland 
valk, de sneeuwuil en een grote verscheidenheid 
aan zeevogels in de lucht te spotten zijn. En waar 
ijs is... zijn ijsberen!

DAG 7: Jan Mayen
Het afgelegen eiland Jan Mayen ligt op de 
Noord-Atlantische rug die de Noord-Ameri-
kaanse- en de Euraziatische continentale platen 
scheidt. Het eiland bestaat uit twee delen, 
verbonden door een smalle landtong en is gedeel-
telijk bedekt met gletsjers. Maar weinig mensen 
bezoeken het eenzame vulkaaneiland (Beeren-
berg, ca. 2.200 meter) en het is puur en ongerept 
gebleven. In de 16de eeuw gingen Nederlandse 
walvisjagers vanuit Jan Mayen op jacht naar 
walvissen, tegenwoordig wordt het eiland vooral 
bezocht door onderzoekers die op een Noors 
weerstation werken. De crew van de Fram doet 
haar best om een tocht op het eiland mogelijk te 
maken. Een unieke ervaring!

DAG 8: Op zee
We varen verder richting Noorwegen.

2

1

3

DAG 9: Trollfjord en Lofoten
Langs de kust van de Vesterålen- en Lofoten 
eilanden varen we over de Raftsund en bezoeken 
de smalle Trollfjord waar de verticale berg-
wanden loodrecht uit de zee rijzen. Het spectacu-
laire Lofotengebied staat bekend om zijn uitste-
kende vis, extreem mooie natuur en pittoreske 
vissersdorpjes. 

DAG 10: Torghatten
Geniet van het uitzicht op Torghatten, de berg 
met het gat, op de route langs de kust van Helge-
land.

DAG 11: Grip
Het op een verlaten eiland gelegen vissersdorp 
Gripholmen, werd reeds in 1400 gesticht. Ooit 
was het Noorwegen’s kleinste gemeente met 
slechts een paar honderd inwoners, tegenwoordig 
is het een zomervakantie retraite. 

DAG 12: Værlandet en Bulandet
De haven in Værlandet wordt gekenmerkt door 
de pittoreske handelshuizen. In het nabijgelegen 
Sørværet Natuurreservaat kunt u zeehonden, 
otters, dolfijnen, adelaars en herten zien. 

DAG 13: Bergen
Onze expeditie eindigt in de gezellige univer-
siteitsstad Bergen. Maak van de gelegenheid 
gebruik om de historische en door UNESCO als 
erfgoed erkende Hanzestad te verkennen voordat 
u terug naar huis vliegt.

Ontdek het grootste fjordengebied ter 
wereld, aanschouw het Arctische dierenleven 
en verken Jan Mayen, één van de meest 
geïsoleerde eilanden ter wereld.

De ultieme 
fjorden expeditie 
naar IJsland en 
Groenland

1 Excursie naar de gletsjers
2 Papegaaiduikers
3 Laat de steile wanden in de 

Trollfjord u imponeren
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Groenland
VERLENG UW REIS

Geef uw reis een extra dimensie door één van 
de volgende avontuurlijke verlengopties toe te 
voegen aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis 
door een hotelverblijf of excursies toe te voegen 
voorafgaand of na afloop van uw expeditie.

AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

Bergen
Bergen stadstour
Wandel door de smalle steegjes van Bryggen, 
een wijk gelegen in het middeleeuwse Bergen en 
vermeld op de Werelderfgoedlijst. 
Bezoek de beroemde vismarkt en de vele gezel-
lige cafés, restaurants en winkels tijdens uw korte 
verblijf in het centrum van Bergen. 

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Bergen
Hotelovernachting in het centrum van Bergen.
DAG 2: Bergen / Inscheping
Ontbijt in het hotel, gevolgd door enkele uren 
vrije tijd om Bergen op eigen gelegenheid te 
ontdekken. Voordat u aan boord gaat van uw 
Hurtigrutenschip, maakt u een stadstour door 
Bergen onder leiding van een ervaring gids. 
Bezoek de pittoreske vismarkt, één van de meest 
bezochte markten in Noorwegen, de beroemde 
wijk Bryggen, Bergenhus Vesting en de tandrad-
baan Floibanen. De tour eindigt bij de kade, ruim 
voordat u inscheept. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Bergen
Nadat u het Hurtigrutenschip heeft verlaten, 
maakt u een stadstour door Bergen onder leiding 
van een ervaring gids. Bezoek de pittoreske 
vismarkt, één van de meest bezochte markten 

in Noorwegen, de beroemde wijk Bryggen, 
Bergenhus Vesting en de tandradbaan Floibanen. 
De tour eindigt bij uw hotel. De rest van de dag 
kunt u naar eigen wens invullen. Hotelovernach-
ting in het centrum van Bergen. 
DAG 2: Bergen/Vertrek 
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 188 pp*
*Inbegrepen is een hotelovernachting, inclusief 
ontbijt in Bergen, de stadstour door Bergen, inclu-
sief transfer van het hotel naar de kade (of v.v.) en een 
Engelstalige gids. 
BOEKINGSCODE:  CENBGOCITYPRE (voor) 

CENBGOCITYPOST (na)

Longyearbyen
Zie pagina 86-87 voor beschrijving.

Reykjavik
Reykjavik en IJsland hoogtepunten
De natuur van IJsland is adembenemend en zeer 
gevarieerd, van gletsjers, watervallen, vulkanen 
tot warmwaterbronnen. Ontdek enkele van 
de meest populaire bezienswaardigheden van 
IJsland tijdens deze tour.  De tour Reykjavik en de 
hoogtepunten van IJsland (3 dagen en 2 nachten) 
is te boeken als voorprogramma of als napro-
gramma (startend vanaf de kade). 

DAG 1: Reykjavik
Hotelovernachting in Reykjavik, inclusief ontbijt.
DAG 2: Reykjavik / Stadstour, Blue Lagoon
De tour start vanaf het hotel en u bezoekt de 
mooiste bezienswaardigheden van Reykjavik, 
inclusief een stop bij het cultureel centrum 
‘Perlan’ (de Parel), vanwaar u een schitterend 
uitzicht heeft over de hoofdstad en omgeving. De 
tour wordt vervolgd richting de Blue Lagoon, dit 
water is rijk aan mineralen en staat bekend om 
zijn helende werking. Vroeg in de middag bent u 
weer terug bij uw hotel.
DAG 3: Reykjavik / Gouden Cirkel tour
De Gouden Cirkel tour duurt een volle dag en 
brengt u naar het schitterende Thingvellir Nati-
onal Park, een belangrijk stukje erfgoed.
Via Lyngdalheidi Heath vervolgt de tour naar de 
mooiste waterval van het land: Gullfoss. Tevens 
is er een stop bij het Geothermal Geysir gebied, 
waar de Strokkur Geiser iedere 5 minuten een 
eruptie heeft. Tijdens de tour wordt een lunch 
verzorgd. Via de Grimsnes regio gaat u terug 
naar Reykjavik. Aankomst bij de kade voor het 
inschepen. 

N.B. de tour wordt tevens als naprogramma 
aangeboden, voor hen waarvan de reis in Reyk-
javik eindigt op 23/05/2018 (MS Fram) en 
18/08/2018 (MS Spitsbergen). De tour start dan 
vanaf de kade na ontscheping. Houd er rekening 
mee dat de volgorde van de te bezoeken beziens-
waardigheden kan variëren.

VANAF: € 638 pp*
*Inbegrepen zijn twee hotelovernachtingen in een 
eersteklas hotel in Reykjavik, inclusief ontbijt. De 
gouden Cirkel tour met lunchbuffet, de excursie 
inclusief entreegeld voor Blue Lagoon, een korte Reyk-
javik Panorama stadstour en een Engelstalige gids 
tijdens de tours. Er geldt een minimum aantal deelne-
mers. Niet inbegrepen zijn de maaltijden (behalve het 
lunchbuffet op dag 2), drankjes en fooien.
BOEKINGSCODE:  CENREK6PRE (voor) 

CENREK6POST (na)

‘Let’s Go Vulcano in a super Truck’
Neem deel aan deze unieke gelegenheid en 
ontdek de vulkanische omgeving van het Reyk-
javikse Peninsula. Uw adrenaline stijgt zodra u 
instapt in een speciaal hiervoor ontworpen super 
truck, uw vervoermiddel voor deze vulkani-
sche trip. Deze tour: ‘Let’s Go Vulcano in a super 
Truck’, kan ook met een overnachting (2 dagen 
en 1 nacht) als voor- of naprogramma worden 
aangeboden. Onderstaande dag-tot-dag beschrij-
ving is afgestemd op het naprogramma (het voor-
programma start met een hotelovernachting in 
Reykjavik).

DAG 1: Reyklavik / Vulkaan tour 
Start vanaf de kade richting de lava-krater van 
Stóra Eldborg, waar u langs de wand van de krater 
omhoog wandelt. Eenmaal bovenaan gekomen 
kunt u genieten van een fantastisch uitzicht over 
een soort maanlandschap. De tweede excursie 

vandaag brengt u naar mysterieuze diepten in 
de ondergrondse wereld van IJsland. Vervolgens 
brengt u een bezoek aan de warmwaterbronnen 
van Krysuvik. In het vissersdorpje Grindavik 
krijgt u een heerlijke kreeftensoep geserveerd. Nu 
is de tijd aangebroken om de zogenaamde super 
truck uit te proberen. Via een onverharde weg 
rijdt u naar de top van een nabij gelegen berg waar 
u een prachtig uitzicht heeft over de beroemde 
‘Blue Lagoon Thermal Spa’. Na terugkomst in 
Reykjavik overnachting in uw hotel. 
DAG 2: Reykjavik / Vertrek
Ontbijt in uw hotel. 

N.B. deze tour wordt ook als voorprogramma 
aangeboden voor reizen startend in Reykjavik op 
14-06-2018 (MS Fram) en 18-08-2018 (MS Spits-
bergen). De tour start dan vanaf uw hotel. Houd 
er s.v.p. rekening mee dat de volgorde van de 
excursies kan variëren. 

VANAF: € 535 pp*
*Inbegrepen is een hotelovernachting in een eerste-
klas hotel in Reykjavik, inclusief ontbijt, een 6 uur 
durende tour met super truck onder leiding van 
een ervaren Engelstalige gids. Niet inbegrepen zijn 
drankjes, diner en fooien.
BOEKING CODE:  CENREK7PRE (voor) 

CENREK7POST (na)

IJsland voor natuurliefhebbers
Geniet van een gevarieerd, kleurrijk landschap 
en van de wonderen der natuur in Kerlingarfjöll, 
gelegen tussen de Hofsjökull gletsjer en Lang-
jökull. Overnachting in een bergresort in deze 
unieke omgeving.

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Reykjavik
Aankomst in uw hotel in Reykjavik. Deze dag 
kunt u naar eigen wens invullen. Overnachting
DAG 2: Reykjavik / Rit naar Kerlingarfjöll
U verlaat Reykjavik richting de Kerid krater. De 
krater is ontstaan middels een explosie gevolgd 
door een implosie en bevat nu een groot meer. De 
trip gaat verder naar het Geothermisch Geiserge-
bied met zijn vele warmwaterbronnen. De lunch 
wordt ter plaatse geserveerd. Na de lunch rijdt 
u richting de Gullfoss waterval. Deze ‘gouden 
waterval’ is de meest bekende onder de vele 
watervallen in IJsland. Via de Kjölur Highland 
Road bereikt u uw eindbestemming: Kerling-
arfjöll, een grote bergketen dat deel uitmaakt 
van 100 km2 groot vulkaangebied. U overnacht 

in nieuwe kamers met een eigen badkamer in het 
gezellige Kerlingarfjöll Mountain Resort.
DAG 3: Kerlingarfjöll
Vandaag staat een wandeling rond Hveradalir op 
het programma. Dit landschap biedt mini glet-
sjers, krachtige warmwaterbronnen en Arctische 
vegetatie. Het beschikt over de meest uiteen-
lopende kleurtinten, variërend van sneeuwwit 
tot glanzend zwart obsidiaan. U kunt relaxen of 
gebruikmaken van een kunstmatig aangelegd 
natuurbad, gelegen op ca. 25 minuten loopafstand 
vanaf uw resort in Kerlingarfjöll.
DAG 4: Kerlingarfjöll/Reykjavik, inscheping
Vertrek vanuit het Kerlingarfjöll berggebied 
naar de Secret Lagoon in Fludir, een natuurlijke 
warmwaterbron. Secret Lagoon is het oudste 
zwembad van IJsland, gebouwd in 1891. Geniet 
van een unieke ervaring, terwijl u plaatsneemt 
in het aangename warme water, heeft u een 
prachtig vergezicht op het geothermische geiser-
gebied met geisers die iedere 5 minuten een 
eruptie hebben. Het water in de Lagune houdt 
een constante temperatuur van 38-40° C. Ga naar 
Fridheimar en maak kennis met de IJslandse 
kassen productie. Tijdens uw bezoek aan de kas 
ruikt u onmiddellijk de sterke kenmerkende geur 
van de vele tomatenplanten. Hoe kan het ook 
anders, de lunch wordt hier geserveerd. Vervol-
gens staat een bezoek aan het schitterende Thing-
vellir Nationaal Park op het programma. Dit park 
maakt deel uit van UNESCO’S Werelderfgoed-
lijst. Het Nationaal Park toont één van de meest 
spectaculaire landschappen van IJsland. Het 
gebied is omgeven door bergen, die een goede 
beschutting bieden aan het groene mos en de 
wilde bloemen op deze enorme lava vlakte.
N.B. deze tour wordt ook als naprogramma 
aangeboden voor reizen die eindigen in Reyk-
javik op 23-05-2018 (MS Fram) en 18-08-2018 
(MS Spitsbergen). De tour start dan vanaf de 
kade. Houd er s.v.p. rekening mee dat de volgorde 
van de excursies kan variëren. 

VANAF: € 1231 pp*
*Inbegrepen is een hotelovernachting in een eersteklas 
hotel in Reykjavik, inclusief ontbijt, twee nachten in 
Kerlingarfjöll Mountain Resort op basis van halfpen-
sion, een ervaren Engelstalige chauffeur/gids tijdens 
de rit naar Kerlingarfjöll, 3 x een lunch of lunchbox, 
entree naar Secret Lagoon (inclusief handdoeken) 
en het bezoek aan de broeikas. Niet inbegrepen zijn 
drankjes, diner in het hotel in Reykjavik en fooien.
BOEKING CODE:  CENREK8PRE (voor) 

CENREK8POST (na)

1 Stokkur bij 
geothermische 
geisergebied

2 Harpa, concerthal  
in Reykjavik

2

1
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Magisch IJsland heeft 
bijzonder veel te bieden: 
––– van vulkanische 
landschappen, imposante 
geisers, krachtige watervallen 
tot de indrukwekkende 
stad Reykjavik, de meest 
noordelijk gelegen  
hoofdstad ter wereld.
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© Max Topchii

12 dagen
MS FRAM
2 afvaarten: mei en juni 2018

Ontdek mystiek IJsland –  
een afwisseling van watervallen, 
vulkanen en gletsjers.

1 De schoonheid van West-IJsland; 
een dynamische en gevarieerde 
kustlijn

2 Ontdek de lava velden
3 IJsland; thuisland van een aantal 

beroemde geisers 
4 IJslandse pony’s 

De Elfen,  
sagen en  
vulkanen van 
IJsland

1

3

4

2

DAG 1: Reykjavík
Uw reis begint in Reykjavík, ‘rokende baai’ 
genoemd naar de stoomwolken die uit de warm-
waterbronnen opstijgen. 

DAG 2: Stykkishólmur en Flatey
De omgeving is bekend om de bijzondere lava-
formaties, vulkanische activiteiten, de veelsoor-
tige vogelwereld en het eindeloze landschap. 
Onze ervaren experts verklappen u de bijzondere 
mythen van de landstreek.

DAG 3: Bildudalur & Látrabjarg Bird Clif
Wij proberen langs de Látrabjarg-kliffen met haar 
miljoenen vogels te varen. Het pittoreske Bildu-
dalur ligt aan een schilderachtig fjord.

DAG 4: Ísafjörður
Het dorpje Ísafjörður is een rondgang waard. Het 
in 1734 gebouwde Tjöruhúsið is het oudste nog 
bestaande huis op IJsland. Dit huis is een onder-
deel van het maritiem museum.

DAG 5: Hornbjarg & Reykjafjörður
De 534 m hoge Hornbjarg klip rijst recht uit de zee 
omhoog en is één van de grootste broedplaatsen 

voor zeevogels. We hopen het prachtige gebied 
rondom Reykja fjörður, dat alleen te voet of per 
boot bereikbaar is, uitgebreid te bekijken.

DAG 6: Hrísey en Akureyri
Het gemoedelijke Hrísey is een paradijs voor 
vogelspotters met meer dan 40 soorten. Bij 
Akureyri vindt u de bijzondere Godafoss waterval 
die nauw met de eilandmythen is verbonden. 
Onze expeditieleider zal u daarover meer 
onthullen. Akureyri is bekend om zijn botanische 
tuin die, vanwege de geografische ligging (net 
beneden de poolcirkel), bijzonder is.

DAG 7: Grímsey
De kompasnaald staat naar het Noorden en het 
landschap verandert. Met een wendbare poolcir-
kelboot passeert u de Noordpoolcirkel als we op 
het eiland  Grímsey afstevenen.

DAG 8: Húsavík
Húsavík is de oudste nederzetting op IJsland. De 
beroemdste bezienswaardigheid is de houten in 
1907 gebouwde kerk Húsavíkurkirkja. Húsavík 
is inmiddels uitgegroeid tot hét centrum voor 
walvis-spotters en heeft een walvismuseum.

DAG 9: Bakkagerði & Seyðisfjörður
Bakkagerði staat bekend als ‘het land van de 
elven’ en herbergt een grote kolonie papegaai-
duikers. De bergen hier zijn spectaculair en een 
mooie gelegenheid voor onze geologie-experts 
om het onderscheid tussen basalt en rhyoliet uit te 
leggen. De bonte houten huizen van Seyðisfjörður 
stammen uit het begin van de 20ste eeuw.

DAG 10: Djúpivogur
Het Búlandsnes vogelreservaat is wereldberoemd, 
dichtbij de grootste gletsjer van Europa: de 
Vatnajökull. Ga mee op onze optionele excursie 
naar het gletsjermeer, of verken de prachtige stad.

DAG 11: Heimaey (Vestmannaeyjar)
De Vestmannaeyjar-eilanden bestaan uit 15 
grote en zo’n 30 kleinere eilanden. Een enorme 
vogelpopulatie vindt haar thuisbasis op de steile 
klippen. De grootste vogelklip is Heimaey.

DAG 12: Reykjavík
Terug in Reykjavík. Hier eindigt onze expeditie 
die u in de wereld van de eeuwenoude sagen en 
in de meest spectaculaire landschappen op deze 
aardbol heeft gebracht.

DE ELFEN, SAGEN EN VULKANEN VAN IJSLAND
12-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 4.348  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

23/05–
03/06/2018

CENFRICE1801
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.348 5.000 5.250 5.250 5.783 6.769 7.261 11.652

Brochureprijs 5.797 6.667 7.000 7.000 7.710 9.025 9.681 15.537

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.609 8.750 9.187 9.187 10.120 11.846 14.522 23.305

Brochureprijs 10.145 11.667 12.250 12.250 13.493 15.794 19.363 31.074

03/06–
14/06/2019

CENFRICE1802
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.348 5.000 5.250 5.250 5.783 6.769 7.261 11.652

Brochureprijs 5.797 6.667 7.000 7.000 7.710 9.025 9.681 15.537

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.609 8.750 9.187 9.187 10.120 11.846 14.522 23.305

Brochureprijs 10.145 11.667 12.250 12.250 13.493 15.794 19.363 31.074

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 86-87. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

2

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN
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IJsland
VERLENG UW REIS

Avontuurlijke tours
Reykjavik en IJsland hoogtepunten
De natuur op IJsland is adembenemend en zeer 
gevarieerd: watervallen, vulkanen en warm water 
bronnen. Ontdek enkele van de meest popu-
laire hoogtepunten tijdens deze tour. Reykjavik 
en IJsland hoogtepunten (3 dagen/2 nachten) is 
voorafgaand aan uw expeditie reis te boeken.

DAG 1: Reykjavik
Overnachting in een hotel in Reykjavik op basis 
van logies en ontbijt.
DAG 2: Reykjavik/Stadstour, Blue Lagoon
Start vanaf het hotel en bezoek aan Reykjavik. 
De stad wordt liefkozend ook wel ‘de grootste 
kleine stad ter wereld’ genoemd. U ziet de belang-
rijkste bezienswaardigheden tijdens deze tour, 
inclusief een stop bij de Parel, waar u een fantas-
tisch uitzicht heeft over de hoofdstad en ver daar 
buiten. Vervolgens naar de Blue Lagoon, gelegen 
middenin een prachtig lava veld. Geniet van een 
verkwikkend bad in deze warmwaterbron die rijk 
is aan mineralen en bekend staat om de helende 
werking ervan. Terug naar het hotel in de vroege 
namiddag.
DAG 3: Reykjavik/Golden Circle Tour
De Golden Circle Tour is een dagexcursie en 
brengt u allereerst naar het Thingvellir Nati-
onal Park. Historisch gezien de belangrijkste plek 
op IJsland. Hier staat het breukvlak tussen twee 

continenten centraal. Langs het Lyngdalsheidi 
lava veld bereiken we de vruchtbare landbouw-
gronden in het zuiden. We bezoeken de mooiste 
waterval van het land, de Gullfoss. Ook maken 
we een stop bij Geysir, de geiser waar dit geother-
mische gebied haar naam aan dankt. De nabijge-
legen Strokkur geiser spuwt iedere paar minuten 
heet water in de lucht! Lunch onderweg. Via de 
Grimsnes regio keren we terug naar Reykjavik. 
Inscheping aan boord van uw expeditieschip.

VANAF: € 638 pp*
*De prijs is inclusief twee overnachtingen in een 
eersteklas hotel in Reykjavik op basis van logies/
ontbijt. Dagexcursie Golden Circle met lunch, 
excursie en entree Blue Lagoon, korte stadstour 
 Reykjavik, Engelssprekende gids tijdens de tours. 
Er geldt een minimaal aantal deelnemers voor deze 
tour. Niet inbegrepen: maaltijden (behalve de lunch 
op dag 2), drankjes en fooien.
BOEKINGSCODE: CENREK6PRE

Vulkanisch avontuur in een super Jeep
Avontuurlijke reizigers kunnen genieten van deze 
bijzondere excursie die u laat genieten van het 
landschap van IJsland aan boord van een speciale 
super truck jeep. Gebouwd om uitzonderlijk 
moeilijke weersomstandigheden aan te kunnen. 
Een ‘once in a lifetime’ ervaring! 
NB: Deze tour is te boeken als post-tour voor expedi-
tiereizen die eindigen in Reykjavik. De volgorde van 
bezienswaardigheden kan afwijken.

DAG 1: Reykjavik/Vulkanisch avontuur
Start vanaf de kade en vertrek richting de perfect 
gevormde lavaring en krater Stóra Eldborg waar u 
een verkwikkende wandeltocht gaat maken op de 
steile hellingen van de krater en zult genieten van 
adembenemend zicht op het maanachtig land-
schap om u heen op weg naar de top. Het volgende 
op de agenda is een ervaring met lava-buisspe-
leologie. Na een korte rit en de daaropvolgende 
wandeling over sponsachtige mos en oneffen 
terrein zal uw gids de bijna niet op te sporen 
grotingang via GPS lokaliseren. Maak u gereed, 
doe een veiligheidshelm op en pak een sterke 
zaklamp om te beginnen aan een reis naar de 
mysterieuze diepten van de IJslandse onderwe-
reld. Breng een bezoek aan de borrelende warm-
waterbronnen en fumarolen op het verhitte ther-
mische veld Krýsuvík, gelegen in het midden van 
de spleetzone die IJsland doorkruist. In het nabij-
gelegen vissersdorp Grindavik wordt een lunch 
van kreeftensoep met vers gebakken brood geser-
veerd. Terugreis naar uw hotel in Reykjavik.
DAG 2: Reykjavik/Vertrek
Ontbijt in het hotel.

VANAF: € 535 pp*
*De prijs is inclusief 1 overnachting in een eersteklas 
hotel in Reykjavik op basis van logies/ontbijt. 6-uur 
durende tour in a super truck jeep inclusief lunch , 
begeleiding van een Engelssprekende gids. Niet inbe-
grepen: drankjes, diner, fooien.
BOEKINGSCODE: CENREK7POST

Voor natuurliefhebbers:
De hoogvlaktes van IJsland
Geniet van een verscheidenheid aan land-
schappen, kleuren en natuurlijke wonderen 
in Kerlingarfjöll, één van de parels op IJsland. 
Gelegen op de hoogvlaktes tussen de gletsjers 
Hofsjökull en Langjökull. Overnacht in een 
mountain lodge in een prachtige omgeving. Deze 
tour is te boeken als pre-tour voorafgaand aan uw 
expeditiereis. Geplande route pre-tour:

DAG 1: Reykjavik
Aankomst in uw hotel in Reykjavik. Dag ter vrije 
besteding.
DAG 2: Reykjavik/Tour naar Kerlingarfjöll
Vertrek uit Reykjavik, op weg naar de Kerid 
krater. IJsland is bezaaid met vulkanische kraters 
en Kerid is één van de meest indrukwekkende. 
Een 55 meter diepe trechtervormige krater die 
deels met water is gevuld. De krater is ontstaan 
door het instorten van een kleine magmakamer 
na een uitbarsting van zo’n 3000 jaar geleden. 
We vervolgen de route naar het geothermische 
gebied van Geysir met zijn veelzijdigheid aan 
warmwaterbronnen. De meest actieve is Strokkur 
die om de paar minuten heet water spuit. Na de 
lunch richting de Gulfoss waterval. De Hvítá 
rivier mondt hier uit in de ‘gouden’ waterval, 
de bekendste van IJsland. De hoogvlaktes van 
IJsland wachten op u. Via de  Kjölur highland road 
naar uw eindbestemming van vandaag: Kerlin-
garfjöll. Een hoge bergketen die deel uitmaakt 

van een grote vulkaan van 100 km2. Overnach-
ting in het gezellige Kerlingarfjöll Mountain 
Resort. De kamers zijn nieuw en elke kamer heeft 
een eigen badkamer met douche.
DAG 3: Kerlingarfjöll
Geniet van uw dag op de IJslandse hoog-
vlaktes en maak een wandeling rond Hvera-
dalir. U bevindt zich in een kleurrijk gebied met 
veel rhyoliet. Het gebergte dankt zijn naam aan 
een 25 m hoge, donkere zuil die Kerling wordt 
genoemd wat ’oude vrouw’ betekent. Er zijn vele 
warme modderpoelen en stoombronnen, die 
vaak midden in de sneeuw liggen. Op ongeveer 25 
minuten loopafstand van het resort bevindt zich 
een natuurlijke bron waar u een heerlijk bad kunt 
nemen. Overnachting in uw mountain resort.
DAG 4: Kerlingarfjöll/Reykjavik, inscheping
Vanaf de Kerlingarfjöll bergketen vertrekt u rich-
ting de Secret Lagoon in Fludir, een natuurlijke 
warmwaterbron gelegen in het kleine dorp Flúðir. 
De Secret Lagoon is het oudste ‘zwembad’ in 
IJsland, ontstaan in 1891. Een unieke ervaring om 
hier een bad te nemen omringd door de verschil-
lende geothermische bronnen en een geiser die 
elke paar minuten heet water spuit. Het water in 
de lagune heeft een temperatuur van 38-40°c. Dit 
in combinatie met het opstijgende stoom en de 
natuurlijke omgeving geeft een magisch gevoel. 
De tour gaat verder richting Fridheimar voor een 
kennismaking met de IJslandse land – en tuin-
bouw. De aanwezige kassen worden verwarmd 
met het warme water vanuit de bodem. Ontmoet 

de lokale boeren die u enthousiast vertellen over 
hun werkzaamheden. Breng een bezoek aan de 
serre waar de geurige aroma’s van verse tomaten-
planten u tegemoet komen. Na de lunch richting 
Thingvellir National Park (UNESCO Wereld-
erfgoedlijst) Dit is een van de meest spectacu-
laire landschappen op IJsland. Het gebied wordt 
omringd door bergen, lava velden, groene mos 
en wilde bloemen. De tour eindigt op de kade in 
Reykjavik voor de inscheping aan boord van uw 
expeditieschip.

VANAF: € 1231 pp*
*De prijs is inclusief een overnachting in een eerste-
klas hotel in Reykjavik op basis van logies/ontbijt. 
Twee overnachtingen in Kerlingarfjöll Mountain 
Resort op basis van halfpension, begeleiding van een 
Engelssprekende chauffeur tijdens tour naar Kerlin-
garfjöll, 3 x lunch of lunchbox, entree Secret Lagoon 
(incl. handdoek), bezoek aan de kassen. Niet inbe-
grepen: diner in hotel in Reykjavik, drankjes, fooien.
BOEKINGSCODE: CENREK8PRE

1 Maak kennis met alle contrasten op 
IJsland tijdens de excursies.

2 Het geothermische gebied Krýsuvík 
op het schierieland Reykjanes

Geef uw reis een extra dimensie door één van 
de volgende avontuurlijke verlengopties toe te 
voegen aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis 
door een hotelverblijf of excursies toe te voegen 
voorafgaand of na afloop van uw expeditie.

AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

1

2
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Noord-
westelijke 
doorgang

Een expeditie voor 
echte ontdekkings-
reizigers! 
––– De geschiedenis 
kenmerkt zich door 
de vele pogingen van 
ontdekkingsreizigers 
om de legendarische 
route van de 
Atlantische naar 
de Grote Oceaan 
te bevaren. Een 
route dwars door 
het ijzige Canadese 
Noordpoolgebied, 
langs de kleurrijke 
Inuït dorpen. 
Hoog boven de 
Poolcirkel varen we 
in het kielzog van 
Roald Amundsen 
en andere grote 
ontdekkingsreizigers.



James Ross Strait

N O R T H
A T L A N T I C

O C E A N

Sisimiut Kangerlussuaq 

D A V I S
S T R A I T  

GREENLAND

CANADA

66°33'N ARCTIC CIRCLE

             

Ilulissat 

Montréal

Cambridge Bay Pond Inlet

Beechey Island

Bellot Strait

Gjøa Haven 

B A F F I N  B A Y

Dundas Harbour

Fort Ross 
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14/15 dagen
MS FRAM
2 afvaarten: augustus en september 2018

De Noordwestelijke doorgang:
In de voetsporen van de 
grote ontdekkingsreizigers

Vaar in het spoor van 
de grote ontdekkings-
reizigers op een reis 
tussen gletsjers en onder 
de Middernachtzon. 
Ontdek de ruwe 
schoonheid van de natuur 
ver boven de poolcirkel 
en maak kennis met de 
kleurrijke Inuit-cultuur 
langs de route.

Wij bieden één westwaartse en één oostwaartse 
expeditie. De oostwaartse reis heeft een omgekeerde 
route en is inclusief een overnachting in Montréal. 

DAG 1: Reis naar het Noorden
Vlucht Kopenhagen–Kangerlussuaq en 
inscheping aan boord van het MS Fram. 
 
DAG 2: Hedendaags én authentiek
Op weg naar Sisimiut, een moderne nederzetting 
met oude tradities, kunt u walvissen spotten. 
 
DAG 3: Het ontstaan van ijsbergen
Illulissat is gelegen in de Illulissat ijsfjord vermeld 
op de UNESCO Wereld erfgoedlijst. Zie hoe de 
ijsbergen ontstaan en hoor hoe het ijs kraakt 
onder de warmte van de middernachtzon. 
 
DAG 4-5: Davis Strait 
We steken Davis Strait over, de doorgang tussen 
Groenland en Baffineiland, vernoemd naar de 
Engelse ontdekkingsreiziger John Davis. Hij 
leidde maar liefst 3 expedities in de 15e Eeuw op 
zoek naar de Noordwestelijke Doorgang.

DAG 6: Noordelijke juweel
Bezoek aan Pond Inlet, een traditionele Inuït-ge-

meenschap in de buurt van de oostelijke ingang 
van de Noordwestelijke Doorgang. Haar naam 
dankt ze aan ontdekkingsreiziger Sir John Ross 
die in 1818 het pittoreske gehucht vernoemde 
naar John Pond, een gerenommeerde Britse 
astronoom.

DAG 7: Wildlife ontmoetingen 
Devon eiland is het grootste onbewoonde eiland 
op aarde en is rijk aan natuur. Vandaag kunnen 
we walrussen, witte dolfijnen, Arctische tandwal-
vissen en ijsberen zien.

DAG 8: Historische stop
We stoppen bij Beechy eiland, dat nauw met de 
geschiedenis van de Noordwestelijke Doorgang 
verbonden is.

DAG 9: Stromingen en ijsbergen
De straat van Bellot is een smalle doorgang met 
woeste stromingen. Een uitdaging om het schip 
langs de vele ijsschotsen te navigeren.
 
DAG 10: De baai van Conningham 
We steken de Victoria zeestraat over en arriveren 
in Conningham Bay, een belangrijke verblijf-
plaats van ijsberen en witte dolfijnen.

DAG 11: James Ross Zeestraat 
We varen door de James Ross zeestraat, 
vernoemd naar de Britse ontdekkingsreiziger 
James Clark Ross. De Noorse ontdekkingsrei-
ziger Roald Amundsen voer ook door deze door-
gang tijdens zijn Gjøa Expeditie. 

DAG 12: Hart van de Noordwestelijke Doorgang
Gjøa Haven is een gehucht dat erg populair is 
bij liefhebbers van de Arctische geschiedenis. 
Amundsen en zijn bemanning verbleven twee 
jaar in Gjøa Haven. Het was hun uitvalsbasis voor 
het verzamelen van wetenschappelijke gegevens, 
het jagen op rendieren en het verkennen van de 
omgeving.

DAG 13: Goede visserij
Cambridge Bay is een goede visplaats in Inuin-
naqtun. Hier eindigt de expeditie. Vlucht naar 
Montréal.

DAG 14: City of Saints
Montreal wordt ook wel ‘stad van de Heiligen’ 
genoemd. Voor een groot deel te wijten aan de 
vele straten die vernoemd zijn naar Heiligen. 
Vlucht naar huis.

1 Spectaculaire baaien op 
Devon eiland

2 Ilulissat Fjord 
3 Muskusos op de toendra’s

IN DE VOETSPOREN VAN DE GROTE ONTDEKKINGSREIZIGERS
14/15-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 9.871  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

29/08–
11/09/2018

Westwaartse reis
CENFRNWP1801

14 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

9.871 11.079 11.542 11.542 12.530 14.358 15.270 23.409

Brochureprijs 12.557 14.169 14.785 14.785 16.103 18.540 19.756 30.609

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

16.084 18.199 19.009 19.009 20.738 23.936 28.897 45.176

Brochureprijs 20.785 23.605 24.685 24.685 26.990 31.255 37.869 59.575

09/09–
23/09/2018

Oostwaartse reis
CENFRNWP1802

15 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

9.871 11.056 11.509 11.509 12.478 14.270 15.164 23.143

Brochureprijs 12.504 14.084 14.689 14.689 15.980 18.369 19.562 30.201

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

15.966 18.040 18.833 18.833 20.528 23.664 28.527 44.486

Brochureprijs 20.574 23.340 24.398 24.398 26.658 30.839 37.323 58.602

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

CENFRNWP1801: vlucht Kopenhagen–Kangerlussuaq incl. belastingen. Transfer luchthaven naar schip in Kanger-
lussuaq. Transfer schip naar de luchthaven Cambridge Bay. Vlucht Cambridge Bay–Montréal incl. belastingen. 
Hotelovernachting (1x) in Montréal inclusief ontbijt na de reis.

CENFRNWP1802: Hotelovernachting (1x) in Montréal inclusief ontbijt voor de reis. Transfer hotel naar de 
luchthaven in Montréal. Vlucht Montréal–Cambridge Bay incl. belastingen. Transfer luchthaven naar het schip in 
Cambridge Bay. Transfer schip naar luchthaven in Kangerlussuaq. Excursie naar de ijskap na de reis inclusief diner.  
Vlucht Kangerlussuaq–Kopenhagen incl. belastingen.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen, bagage en 
overige optionele excursies. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

1

2

3

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN
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Noord 
Amerika 
& 
Canada

Van de hitte van Miami  
naar de koelte van Halifax! 
––– Onze expedities langs 
de oostkust van Amerika en 
Canada hebben veel te bieden. 
Van charmante dorpen in het 

zuiden tot enerverende 
steden in het noorden. 

Maar ook culturele schatten 
met traditioneel karakter. 

Ervaar de rijke verscheidenheid 
van de Amerikaanse kust.



Rockland

A T L A N T I C
O C E R A NUSA

Bar 
Harbour Halifax

Charleston

New York Newport

Boston

Miami

CANADA
Bucksport

Acadia National Park
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13 dagen
MS FRAM
2 afvaarten: april en oktober 2018

DAG 1: Stranden en Art Deco
Miami is bekend vanwege de glamour, Art Deco 
en spectaculaire stranden. De stad resoneert op 
vibes uit Latijns-Amerika, de Cariben, Azië en 
Europa. En vergeet niet de eetcultuur! Ervaar 
het bruisende Miami alvorens u inscheept aan 
boord van het MS Fram.

DAG 2: Lezingen en ontspanning
Tijdens onze reis naar het Noorden kunt u inte-
ressante lezingen bijwonen. De onderwerpen 
hebben betrekking op de gebieden die we 
passeren. Ook komen de effecten van klimaat-
veranderingen aan bod. 

DAG 3: Het oude Zuiden
Charleston in South Carolina is één en al 
geschiedenis. Bezoek de plek waar het eerste 
schot werd afgevuurd in de Burgeroorlog en 
bezoek de enige overgebleven stedelijke plan-
tage van Charleston.
 
DAG 4: Rust op zee 
Een dag op zee betekent ontspannen op het dek, 
genieten van de faciliteiten aan boord en de 
mogelijkheid om lezingen bij te wonen. 

DAG 5-6: The Big Apple
Het standbeeld van vrijheid was het eerste 
dat veel immigranten zagen bij aankomst in 
Amerika. We varen langs dit icoon onderweg 
naar New York City. De Brooklyn Bridge steken 
we per voet over, we bezoeken Little Italy, 
Times Square en de Empire State Building.

DAG 7: De Oceaan staat
Newport, Rhode Island is ontstaan in 1639 en 
wordt beschouwd als één van de mooie juweel-
tjes van het kustgebied van New England. 

DAG 8: Bakermat van vrijheid
Boston wordt beschreven als een groot open-
lucht museum. Maak een wandeling over 
de ‘Freedom Trail’ en breng een bezoek aan 
Bunker Hill Monument en Harvard, de oudste 
universiteit in de Verenigde Staten. 
 
DAG 9-11: Rockland, Bucksport, Bar Harbor
We reizen in noordwaartse richting en bereiken 
het mooie kustgebied van Maine. Rockland, 
Bucksport en Bar Harbor op Penobscot Bay. 
Deze baai staat bekend om haar prachtige 
natuurschoon en de vele omliggende eilanden.

DAG 12: Een dag vol ontdekkingen
Samen met onze ervaren kapitein, leden van het 
expeditie team en lokale deskundigen maakt 
u vandaag een aantal unieke stops op plekken 
waar normale cruiseschepen niet kunnen 
komen. Vanaf deze zogenaamde landings-
plekken kunt u prachtige wandelingen maken 
of in een kajak de verdere omgeving verkennen.

DAG 13: Bakermat van vrijheid 
Halifax werd in 1749 opgericht. Het leven hier 
speelt zich af rondom de zee. De stad is de cultu-
rele hoofdstad van Canada waar de oude en de 
nieuwe wereld samenkomen. Verken deze ener-
verende stad voordat u huiswaarts keert.

Bezoek Miami, Charleston, 
New York en Boston en 
geniet van de charme van 
het kleine stadje Maine. 
Vaar over een route van 
bijna 1.400 zeemijlen vol 
cultuur, geschiedenis en 
natuurschoonheid.

Juweeltjes langs de 
Amerikaanse kust

1 Art Deco weelde in Miami
2 Bar Harbor in Maine
3 Delicatessen uit de zee
4 Geschiedenis langs de 

oevers, Fort Knox in 
Bucksport (Maine)

5 Vrijheidsbeeld

4

3

1

2

5

JUWEELTJES LANGS DE AMERIKAANSE KUST - NOORDWAARTS & ZUIDWAARTS
13-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 2.226  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

10/04–
22/04/2018

Noordwaarts
CENFRNAM1801

13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.226 2.560 2.688 2.688 2.961 3.466 3.718 5.966

Brochureprijs 2.968 3.414 3.584 3.584 3.948 4.621 4.957 7.955

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

3.896 4.480 4.704 4.704 5.182 6.065 7.436 11.933

Brochureprijs 5.195 5.974 6.272 6.272 6.909 8.087 9.915 15.911

08/10–
20/10/2018

Zuidwaarts
CENFRNAM1804

13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.515 4.043 4.244 4.244 4.675 5.473 5.871 9.421

Brochureprijs 4.687 5.390 5.659 5.659 6.234 7.297 7.828 12.562

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

6.152 7.075 7.428 7.428 8.182 9.577 11.742 18.843

Brochureprijs 8.203 9.433 9.904 9.904 10.910 12.770 15.656 25.124

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 100-101. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN



CANADA

GREENLAND
   66°33'N ARCTIC CIRCLE

St. Anthony

N O R T H  A T L A N T I C
O C E R A N

Ísa�örður

Halifax

Louisbourg

Bonne Bay

Red Bay

Battle
Harbour

Magdalen Islands

ICELAND

L A B R A D O R
S E A

Stykkishólmur
Reykjavik

Gros Morne National Park

L’Anse aux Meadows

G U L F  O F  
S T .  L A W R E N C E
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14 dagen
MS FRAM
Afvaart: 10 mei 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

Van de wildernis 
van Newfoundland 
en Labrador  
naar de magie  
van IJsland

Ontdek spectaculaire 
landschappen, 
bezoek voormalige 
nederzettingen en 
zie de vele dieren 
die hier in het wild 
leven. Gros Morne en 
L’Anse aux Meadows 
staan vermeld 
op de UNESCO 
Werelderfgoed lijst.

DAG 1: Historisch en hip
Halifax, ontstaan in 1749, is zowel historisch als 
hip. Het is zeker de moeite waard om een extra 
dag in deze stad door te brengen alvorens u aan 
boord gaat van het MS Fram.
 
DAG 2: Proef het verleden
We varen naar het eiland van Cape Breton en de 
historische haven van Louisbourg.

DAG 3: Wind en golven 
Iles de la Madelaine is de 100 km lange archipel 
bestaande uit 12 eilanden. De lokale bevolking 
heet de Madelinots. Sommigen zijn nakome-
lingen van overlevenden uit de meer dan 400 
scheepswrakken rondom de eilanden. 

DAG 4: Unesco 
Eén van de mooiste baaien van Newfoundland is 
Scenic Bonne Bay. Het ligt midden in Gros Morne 
National Park. Een combinatie van beschermd 
natuurgebied en kleine kustplaatsjes maken dit 
tot een wonderschoon gebied. Het Gros Morne 
National Park is uitgeroepen tot UNESCO 

Wereld erfgoed vanwege de Tablelands, een kale 
afgeplatte berg met metaalrijk gesteente uit het 
binnenste van de aardbol. 

DAG 5: Baskische walvisvangst
Red Bay (Labrador) is een moderne kustplaats 
met een rijke cultuur en geschiedenis. In de 16e 
eeuw was dit het Baskische centrum voor de 
walvisvangst. Op haar hoogtepunt had de neder-
zetting bijna 2.500 walvisvaarders op 50 schepen 
uit Frankrijk en Spanje.

DAG 6: IJsbergen en Vikingen
Nabij St. Anthony worden we omringd door 
enorme ijsbergen. U kunt het historische L’Anse 
aux Meadows bezoeken, een bijzondere plek waar 
de Vikingen meer dan 1.000 jaar geleden een 
kamp hebben gebouwd. 
 
DAG 7: Geschiedenis en natuur
Battle Harbour is een waar paradijs voor natuur-
liefhebbers. U zult er walvissen, dolfijnen, zeevo-
gels en Arctische vossen zien. De ijsbergen maken 
van dit landschap een spectaculaire plek. 

DAG 8-11: Noord Atlantisch gebied
We laten Labrador en Canada achter ons en 
zetten koers richting IJsland. Geniet van een 
ontspannen dag op zee met een goed boek of 
woon een boeiende lezing bij om nog meer inzicht 
te krijgen over het Noord Atlantisch gebied. 
 
DAG 12: Westfjorden van IJsland 
We bereiken het westen van IJsland, genaamd 
‘de Saga-land’ vanwege het opmerkelijke vulkani-
sche landschap en de diepe fjorden.
 
DAG 13: Duizenden eilanden 
De idyllische stad Stykkishólmur is omgeven 
door zo veel eilanden dat ze niet geteld kunnen 
worden.
 
DAG 14: Afscheid
Reykjavik is de werelds noordelijkste hoofdstad, 
en tevens de eindbestemming van onze expe-
ditie. Verleng uw verblijf op IJsland met één van 
de verlengingsmogelijkheden voordat u terug-
keert naar huis.

1 Idyllische kustlijn op Îles de 
la Madeleine

2 Nederzettingen op een 
eiland dicht bij Stykkishlmur

3 Alken en zeekoetjes

VAN DE WILDERNIS VAN NEWFOUNDLAND EN LABRADOR NAAR DE MAGIE VAN IJSLAND
14-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 3.627  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

10/05–
23/05/2018

CENFRNAM1802
14 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.627 4.171 4.379 4.379 4.824 5.646 6.057 9.720

Brochureprijs 4.836 5.561 5.839 5.839 6.432 7.528 8.076 12.960

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

6.347 7.299 7.663 7.663 8.442 9.881 12.114 19.441

Brochureprijs 8.463 9.732 10.218 10.218 11.256 13.175 16.152 25.921

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 100-101. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

1

2

3



Hopedale

Kangerlussuaq

Halifax

Louisbourg

Bonne Bay

Rigolet

Nain

Saint Pierre 
and Miquelon

CANADA

GREENLAND

L A B R A D O R
S E A

Paamiut

Qassiarsuk 

Maniitsoq

St. Anthony
Red Bay Battle Harbour

N O R T H
A T L A N T I C

O C E A N

   66°33'N ARCTIC CIRCLE

L’Anse aux Meadows

Gros Morne National Park

G U L F  O F  
S T .  L A W R E N C E
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17 dagen
MS FRAM
Afvaart: 22 september 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 BOOTTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE ONGEREPTE SCHOONHEID VAN GROENLAND, NEWFOUNDLAND EN LABRADOR
17-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 7.229  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

22/09–
08/10/2018

CENFRNAM1803
17 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

7.229 8.216 8.595 8.595 9.402 10.896 11.641 18.294

Brochureprijs 9.424 10.741 11.245 11.245 12.322 14.314 15.308 24.178

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

12.168 13.897 14.559 14.559 15.972 18.586 22.641 35.946

Brochureprijs 16.011 18.316 19.198 19.198 21.082 24.568 29.974 47.714

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
Vlucht Kopenhagen–Kangerlussuaq incl. belastingen. Transfer luchthaven naar schip in Kangerlussuaq. 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.

LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk voorbe-
houden. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag. I.v.m. ontscheping per poolcirkelboot zijn rolstoelen niet 
mogelijk.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 100-101. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

De ongerepte 
schoonheid van 
Groenland, 
Newfoundland 
en Labrador
Ontdek spectaculaire 
landschappen waaronder 
die van Gros Morne 
National Park, Red Bay en 
L’Anse aux Meadows.

DAG 1: Toegangspoort naar Groenland
Vlucht Kopenhagen–Kangerlussuaq en 
inscheping aan boord van het MS Fram. 
 
DAG 2: Venetië van Groenland 
Maniitsoq is spectaculair gelegen tussen 
ruige bergtoppen en enorme  gletsjers en 
heeft als bijnaam ‘Venetië van Groenland’.

DAG 3: Goed bewaard geheim
We vervolgen de reis zuidwaarts op weg 
naar Paamiut. De zeearend komt hier in 
grote hoeveelheden voor. Er wordt gezegd 
dat een ieder die deze koning van de hemel 
ziet, geluk zal ontvangen.

DAG 4: Groenland
Igaliku is één van de mooiste dorpen op 
Groenland en heeft vele ruïnes die terug-
gaan tot in de Viking tijd. 

DAG 5: Dorpen en ijsbergen
In Qassiarsuk vindt u groene velden 
bezaaid met witte schapen, weelderige 
vegetatie en kleurrijke boerderijen – een 
kleurrijk contrast met de ijsbergen op zee. 

DAG 6: Noord Atlantische gebied
We laten Groenland achter ons en zetten 
koers richting Canada. 

DAG 7-9: Kust van Labrador 
We brengen drie dagen door op deze 
plek en verkennen de ongerepte kust en 
bezoeken enkele afgelegen gebieden.

DAG 10: Geschiedenis en ongerepte natuur 
Battle Harbour is gelegen op Battle Island, 
net voor de zuidoostkust van Labrador. 
Het is een waar paradijs voor natuurlief-
hebbers.

DAG 11: Uitgestrekte wildernis en Vikingen
Vandaag komen we aan in St. Anthony, 
Newfoundland. Ook geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de Vikingen? Maak dan 
de excursie naar L’Anse aux Meadows. 
Hier zie je nog steeds de eerste tekenen 
van de komst van de Europeanen in 
Amerika. 
 
DAG 12: Levendige kust van Labrador 
Red Bay is een mooi voorbeeld van 
het moderne levendige kustleven van 
Labrador.

DAG 13: Gros Morne National Park
Scenic Bonne Bay Newfoundland behoort 
tot de mooiste baaien en verdeelt Gros 
Morne National Park in tweeën.

DAG 14: Golf van St. Lawrence
We laten de Bonne Bay achter ons 
en koersen af op de enorme golf van 
St. Lawrence. 
 
DAG 15: Frankrijk in Noord-Amerika
St. Pierre en Miquelon zijn de twee Franse 
enclaves in Noord-Amerika. Ze behoren 
tot de oudste overzeese gebiedsdelen van 
Frankrijk. 

DAG 16: Het verleden is aanwezig
We varen langs de oostelijke kust van 
Nova Scotia, op weg naar het eiland Cape 
Breton en de haven van Louisbourg. 

DAG 17: Einde van de expeditie
We komen aan in hip en historisch 
Halifax. Het is zeker de moeite waard 
om hier een extra dag door te brengen na 
afloop van uw expeditiereis.

1 Kennismaking met de lokale bevolking 
langs de route

2 Fantastisch vogelleven 
3 Historisch schouwspel bij 

L’Anse aux Meadows 
4 Het kleurrijke plaatsje Maniitsoq 

in de Kangerlussuatsiaq fjord
5 Luchtfoto van Battle Harbour

4

5

3

1

2
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AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

Noord Amerika & Canada
VERLENG UW REIS 

Miami
City Break Miami en de Everglades
Zie pagina 106 voor beschrijving.
 

Halifax
 
City Break Halifax 
Verleng uw reis met een city break in Halifax, 
de hoofdstad van de Canadese provincie Nova 
Scotia en wandel in de voetsporen van de passa-
giers van de Titanic!
 
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Halifax
Overnachting in hotel in Halifax.
DAG 2: Halifax/inscheping
Geniet van een Amerikaans ontbijt. De ochtend 
is ter vrije besteding. Net na de middag start de 
excursie. We brengen een bezoek aan de twee 
populairste bezienswaardigheden van Halifax: 
Peggy’s Cove en Fairview Lawn  Cemetery, 
de laatste rustplaats van 121 passagiers van 
de Titanic. Ook het bezoek aan het Maritiem 
Museum is de moeite waard. De tour eindigt bij 
de kade voor start van uw  expeditiereis. 
 
Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Halifax
Na ontscheping start van uw excursie. We 
brengen een bezoek aan de twee populairste 
bezienswaardigheden van Halifax: Peggy’s Cove 
en de Fairview Lawn Cemetery, de laatste rust-

plaats van 121 passagiers van de Titanic. Ook het 
bezoek aan het Maritiem Museum is de moeite 
waard. De tour eindigt bij uw hotel. De rest van de 
dag is ter vrije besteding. Overnachting.
DAG 2: Halifax/vertrek
Geniet van een Amerikaans ontbijt. Einde van uw 
post-tour in Halifax.

VANAF: € 245 pp*
* De prijs is inclusief 1 overnachting in een hotel in 
Halifax, inclusief Amerikaans ontbijt, bagage afhan-
deling bij het hotel, excursie ‘Peggy ś Cove en Titanic 
Tour’ incl. transfer naar/van de pier in Halifax.  
Niet inbegrepen: fooien, lunch, diner en drankjes.
BOEKINGSCODE:  CENYHZCITYPRE (voor) 

CENYHZCITYPOST (na)
 

Avontuurlijke tours 
Reykjavik
 
Reykjavik en de hoogtepunten van IJsland
De natuur op IJsland is adembenemend en zeer 
gevarieerd: watervallen, vulkanen en warm water 
bronnen. 

DAG 1: Reykjavik/Ontscheping 
Start vanaf de kade en bezoek aan Reykjavik. De 
stad wordt liefkozend ook wel ‘de grootste kleine 
stad ter wereld’ genoemd. U ziet de belangrijkste 
bezienswaardigheden, inclusief een stop bij de 
Parel, waar u een fantastisch uitzicht heeft over 
de hoofdstad en ver daar buiten. Vervolgens naar 
de Blue Lagoon, gelegen middenin een prachtig 

lava veld. Geniet van een verkwikkend bad in 
deze warmwaterbron die rijk is aan mineralen en 
bekend staat om de helende werking ervan. Terug 
naar het hotel in de vroege namiddag.
DAG 2: Reykjavik/Golden Circle Tour
De Golden Circle Tour is een dagexcursie en 
brengt u allereerst naar het Thingvellir Nati-
onal Park. Historisch gezien de belangrijkste plek 
op IJsland. Hier staat het breukvlak tussen twee 
continenten centraal. Langs het Lyngdalsheidi 
lava veld bereiken we de vruchtbare landbouw-
gronden in het zuiden. We bezoeken de mooiste 
waterval van het land, de Gullfoss. Ook maken 
we een stop bij Geysir, de geiser waar dit geother-
mische gebied haar naam aan dankt. De nabijge-
legen Strokkur geiser spuwt iedere paar minuten 
heet water in de lucht! Lunch onderweg. Via de 
Grimsnes regio keren we terug naar Reykjavik. 
Rest van de dag ter vrije besteding. Overnachting 
in Reykjavik. 
DAG 3: Reykjavik/Vertrek
Ontbijt in uw hotel. Einde van uw verlenging in 
Reykjavik. De volgorde van bezienswaardig-
heden kan afwijken.

VANAF: € 638 pp*
* De prijs is inclusief twee overnachtingen in een 
eersteklas hotel in Reykjavik op basis van logies/
ontbijt. Dagexcursie Golden Circle Tour incl. lunch. 
Excursie en entree Blue Lagoon, korte stadstour 
Reykjavik, Engelssprekende gids tijdens de tours. Er 
geldt een minimaal aantal deelnemers voor deze tour. 
Niet inbegrepen: maaltijden (behalve de lunch op dag 
2), drankjes en fooien. 
BOEKINGSCODE: CENREK6POST

Vulkanisch avontuur in een super Jeep
Avontuurlijke reizigers kunnen genieten van deze 
bijzondere excursie die u laat genieten van het 
landschap van IJsland aan boord van een speciale 
super truck jeep. Gebouwd om uitzonderlijk 
moeilijke weersomstandigheden aan te kunnen. 
Een ‘once in a lifetime’ ervaring! 
NB: Deze tour is te boeken als post-tour voor expedi-
tiereizen die eindigen in Reykjavik. De volgorde van 
bezienswaardigheden kan afwijken.

DAG 1: Reykjavik/Vulkanisch avontuur
Start vanaf de kade en vertrek richting de perfect 
gevormde lavaring en krater Stóra Eldborg waar u 
een verkwikkende wandeltocht gaat maken op de 
steile hellingen van de krater en zult genieten van 
adembenemend zicht op het maanachtig land-
schap om u heen op weg naar de top. Het volgende 
op de agenda is een ervaring met lava-buisspe-
leologie. Na een korte rit en de daaropvolgende 
wandeling over sponsachtige mos en oneffen 
terrein zal uw gids de bijna niet op te sporen 
grotingang via GPS lokaliseren. Maak u gereed, 
doe een veiligheidshelm op en pak een sterke 
zaklamp om af te dalen naar de mysterieuze 
diepten van de IJslandse onderwereld. Breng een 
bezoek aan de borrelende warmwaterbronnen 
en fumarolen op het verhitte thermische veld 
Krýsuvík, gelegen in het midden van de spleet-
zone die IJsland doorkruist. In het nabijgelegen 
vissersdorp Grindavik wordt een lunch van kreef-
tensoep met vers gebakken brood geserveerd. 
Terug naar uw hotel rijdt u over degelijke wegen.
DAG 2: Reykjavik/Vertrek
Ontbijt in het hotel.

VANAF: € 535 pp*
*De prijs is inclusief 1 overnachting in een eersteklas 
hotel in Reykjavik op basis van logies/ontbijt. 6-uur 
durende tour in a super truck jeep inclusief lunch , 
begeleiding van een Engelssprekende gids. Niet inbe-
grepen: drankjes, diner, fooien.
BOEKINGSCODE: CENREK7POST 

Voor natuurliefhebbers:
De hoogvlaktes van IJsland
Geniet van een verscheidenheid aan land-
schappen, kleuren en natuurlijke wonderen 
in Kerlingarfjöll, één van de parels op IJsland. 
Gelegen op de hoogvlaktes tussen de gletsjers 
Hofsjökull en Langjökull. Overnacht in een 
mountain lodge in een prachtige omgeving. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Reykjavik/Tour naar Kerlingarfjöll
Vertrek vanaf de kade in Reykjavik en op weg 
naar de Kerid krater. IJsland is bezaaid met 
vulkanische kraters en Kerid is één van de meest 
indrukwekkende. Een 55 meter diepe trechter-
vormige krater die deels met water is gevuld. 
De krater is ontstaan door het instorten van een 
kleine magmakamer na een uitbarsting van 
zo’n 3000 jaar geleden. We vervolgen de route 
naar het geothermische gebied van Geysir met 
zijn veelzijdigheid aan warmwaterbronnen. 
De meest actieve is Strokkur die om de paar 
minuten heet water spuit. Na de lunch richting 
de Gulfoss waterval. De Hvítá rivier mondt hier 
uit in de ‘gouden’ waterval, de bekendste van 
IJsland. De hoogvlaktes van IJsland wachten op u. 
Via de Kjölur highland road naar uw eindbestem-
ming van vandaag: Kerlingarfjöll. Een hoge berg-
keten die deel uitmaakt van een grote vulkaan 
van 100 km2. Overnachting in het gezellige 
Kerlingarfjöll Mountain Resort. De kamers zijn 
nieuw en elke kamer heeft een eigen badkamer 
met douche.
DAG 2: Kerlingarfjöll
Geniet van uw dag op de IJslandse hoog-
vlaktes en maak een wandeling rond Hvera-
dalir. U bevindt zich in een kleurrijk gebied met 
veel rhyoliet. Het gebergte dankt zijn naam aan 
een 25 m hoge, donkere zuil die Kerling wordt 
genoemd wat ‘oude vrouw’ betekent. Er zijn vele 
warme modderpoelen en stoombronnen, die 
vaak midden in de sneeuw liggen. Op ongeveer 
25 minuten loopafstand van het resort bevindt 
zich een natuurlijke bron waar u een heerlijk 
bad kunt nemen. Overnachting in uw mountain 
resort.

DAG 3: Kerlingarfjöll/Reykjavik
Vanaf de Kerlingarfjöll bergketen vertrekt u rich-
ting de Secret Lagoon in Fludir, een natuur-
lijke warmwaterbron gelegen in het kleine dorp 
Flúðir. De Secret Lagoon is het oudste ‘zwembad’ 
in IJsland, ontstaan in 1891. Een unieke erva-
ring om hier een bad te nemen omringd door de 
verschillende geothermische bronnen en een 
geiser die elke paar minuten heet water spuit. 
Het water in de lagune heeft een temperatuur 
van 38-40°c. Dit in combinatie met het opstij-
gende stoom en de natuurlijke omgeving geeft 
een magisch gevoel. De tour gaat verder rich-
ting Fridheimar voor een kennismaking met 
de IJslandse land – en tuinbouw. De aanwezige 
kassen worden verwarmd met het warme water 
vanuit de bodem. Ontmoet de lokale boeren die u 
enthousiast vertellen over hun werkzaamheden. 
Breng een bezoek aan de serre waar de geurige 
aroma’s van verse tomatenplanten u tegemoet 
komen. Na de lunch richting Thingvellir National 
Park (UNESCO Werelderfgoedlijst) Dit is een van 
de meest spectaculaire landschappen op IJsland. 
Het gebied wordt omringd door bergen, lava 
velden, groene mos en wilde bloemen. De tour 
eindigt in Reykjavik. Overnachting in Reykjavik.
DAG 4: Thuisreis
 
VANAF: € 1231 pp*
*De prijs is inclusief een overnachting in een eerste-
klas hotel in Reykjavik op basis van logies/ontbijt. 
Twee overnachtingen in Kerlingarfjöll Mountain 
Resort op basis van halfpension, begeleiding van een 
Engelssprekende chauffeur tijdens tour naar Kerlin-
garfjöll, 3 x lunch of lunchbox, entree Secret Lagoon 
(incl. handdoek), bezoek aan de kassen. Niet inbe-
grepen: diner in hotel in Reykjavik, drankjes, fooien.
BOEKINGSCODE: CENREK8POST

Geef uw reis een extra dimensie door één van de 
volgende avontuurlijke verlengopties toe te voegen 
aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis 
door een hotelverblijf of excursies toe te voegen 
voorafgaand of na afloop van uw expeditie.

1

1 De Blue Lagoon  
op IJsland

2 Vissershuizen en haven 
bij Peggy’s Cove in de 
buurt van Halifax

2
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Caraïben 
& Midden 
Amerika

Kleurrijk, warm en bruisend.
––– Ontdek de ware droom -
bestemmingen rond de 
azuurblauwe zeeën. We brengen 
u naar prachtig gelegen gebieden 
met zachte witte zandstranden 
en bruisende steden tijdens 
een reis die u altijd zult blijven 
herinneren.



G U L F  O F  M E X I C O

Puerto Limón

Fort San Lorenzo

C A R I B B E A N  S E A

USA

PANAMA

San Blas Islands 
Bocas 

del Toro

Corn Islands

Isla de Providencia

Cayos Cochinos

Belize City Lighthouse Reef

Cozumel

Key West
Miami

MEXICO

COSTA RICA

NICARAGUA

COLOMBIA

HONDURAS
BELIZE

Panama Canal

Parque 
Internacional 
La Amistad, 

Tulum

Expeditie Zeereizen 2018/2019 - NORSKE | 105104 | NORSKE - Expeditie Zeereizen 2018/2019

©
 P

et
e 

N
ie

se
n 

| S
hu

tt
er

st
oc

k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

© Paulo Afonso | Shutterstock

© Patryk Kosmider | Shutterstock

15/16 dagen
MS FRAM
3 afvaarten: maart, oktober 2018 en april 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 SNORKELEN

 STAND UP PADDLING

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DE BAAIEN EN KORAALRIFFEN VAN DE CARAÏBEN - NOORDWAARTS & ZUIDWAARTS
15/16-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 2.929  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

25/03–
08/04/2018

Noordwaarts
CENFRCAR1801

15 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.929 3.368 3.536 3.536 3.896 4.560 4.892 7.851

Brochureprijs 3.905 4.491 4.715 4.715 5.194 6.080 6.523 10.467

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.126 5.895 6.189 6.189 6.818 7.980 9.784 15.701

Brochureprijs 6.835 7.860 8.252 8.252 9.090 10.640 13.045 20.934

20/10–
04/11/2018

Zuidwaarts
CENFRCAR1804

16 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.094 3.559 3.736 3.736 4.116 4.817 5.167 8.293

Brochureprijs 4.126 4.745 4.982 4.982 5.487 6.423 6.890 11.058

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.415 6.228 6.538 6.538 7.202 8.431 10.335 16.587

Brochureprijs 7.220 8.304 8.718 8.718 9.603 11.241 13.781 22.116

03/04–
17/04/2019

Noordwaarts
CENFRCAR1901

15 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.929 3.368 3.536 3.536 3.896 4.560 4.892 7.851

Brochureprijs 3.905 4.491 4.715 4.715 5.194 6.080 6.523 10.467

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.126 5.895 6.189 6.189 6.818 7.980 9.784 15.701

Brochureprijs 6.835 7.860 8.252 8.252 9.090 10.640 13.045 20.934

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 106-107. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

Verken de baaien 
en koraalriffen 
van de Caraïben
Ontdek zeven landen,  
twee UNESCO bezienswaardigheden, 
de Maya ruïnes en tropische eilanden; 
een all-in-expeditie!

Wij bieden een zuidwaartse reis (16 dagen) en een 
noordwaartse reis (15 dagen) Dit is de reisbeschrij-
ving voor de noordwaartse reis. De zuidwaartse reis 
heeft een omgekeerde route.

DAG 1: Avontuurlijke bestemming
Het expeditieschip MS Fram ligt te wachten in de 
bruisende Caribische havenstad Puerto Limón, in 
1502 ontdekt door Columbus. 
 
DAG 2: Relaxen in de Tropen
Geniet van de zon, ontdek het rijke wilde dieren-
leven of woon interessante lezingen bij over wild-
life, biologie, het leven in de oceaan en de ecosys-
temen van de koraalriffen. 

DAG 3: De Kuna bevolking
De provincie Guna Yala is het thuis van de Kuna 
bevolking, één van de overgebleven inheemse 
culturen in Amerika. 

DAG 4: Oud Fort en Panama kanaal
Breng een bezoek aan één van de oudste forten in 
Amerika. Ook een bezoek aan het observatiecen-
trum van het Panamakanaal is zeker de moeite 
waard. 
 
DAG 5: Bocas 
Bezoek de stad Bocas met de zeer kleurrijke Cari-
bische vibe en sfeer voordat we de reis vervolgen 
richting het uitgestrekte Bastimentos National 
Park.

DAG 6: Kreeften en Jungle
De Creoolse bevolking op Great Corn Island 
leven van de kreeftenvangst. Little Corn Island is 
autovrij en de jungle bezoekt u hier te voet. 
 
DAG 7: Ongerept paradijs
Providencia is een bijna onbereikbaar eiland waar 
Engels creools gesproken wordt.

DAG 8: Lezingen op zee
Vandaag wederom de mogelijkheid om lezingen 
bij te wonen. Ditmaal over de koraalriffen en het 
belang ervan voor de oceanen. 

DAG 9: Wereld’s tweede grootste koraalrif
De Cayos Cochinos zijn sinds 1994 een biologi-
sche marine reservaat. De eilandjes en het koraal 
in de oceaan zijn beschermd gebied. De eilanden 
liggen op zeventien kilometer van de Caribi-
sche kust en bestaan uit dertien kleine koraalei-
landjes en twee grotere eilanden: Cayo Mayor en 
Cayo Menor.

DAG 10: Stad, strand en regenwoud 
Vandaag een bezoek aan Belize stad. Geniet van 
de relaxte sfeer, de markt, mooie stranden, Maya 
ruïnes en spectaculaire grotten, watervallen en 
tropisch regenwoud. 

DAG 11: Onderwaterparadijs 
We varen noordwaarts richting Lighthouse Reef. 
Een wereldberoemde duik en snorkel plek.

DAG 12: Maya ruïnes en turquoise zee
Ontdek het eiland Cozumel met zijn Maya ruïnes 
en boeiende landschap.
 
DAG 13: Cruisend door het Caraïbisch gebied
Leer over de geschiedenis van het Caraïbisch 
gebied tijdens een reeks van lezingen aan boord. 
 
DAG 14: Key West
Ga lekker snorkelen of bezoek het Ernest 
Hemingway’s House. Verse zeevruchten worden 
rechtstreeks vanaf de vissersboot geserveerd. 

DAG 15: De magische stad
Verken het magische Miami voordat u weer naar 
huis vliegt.

1

3

1 Schildpadden en 
prachtige stranden  
in Mexico

2 Kleurrijke huizen in  
Corn eiland, Nicaragua

3 Fort San Lorenzo, 
Panama

4 Fantastische 
snorkelmogelijkheden  
in Costa Rica

2

4
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AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

Caraïben & Midden Amerika
VERLENG UW REIS

Miami
City Break en de Everglades
Verleng uw verblijf in de beroemde wijk van 
Miami Beach, breng een bezoek aan het Ever-
glades National Park om de ongetemde wildernis 
van dichtbij te ervaren. Tijdens een rondleiding 
door de stad ziet u alle hoogtepunten!

Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Miami
Overnachting in hotel in Miami Beach, incl. 
Amerikaans ontbijt.
DAG 2: Miami/Everglades
Na het ontbijt een halve dagexcursie naar het 
Everglades National Park. Onder leiding van 
een gids reist u per touringcar naar het hart van 
dit natuurgebied. U bent getuige van de serene 
schoonheid van de ongerepte wildernis. Beleef 
de spannende sensatie van een boot trip door het 
moerasgebied. We sluiten de excursie af met een 
bezoek aan een krokillen boerderij. De rest van de 
dag ter vrije besteding. Overnachting in Miami. 
DAG 3: Miami/Inscheping
’s Ochtends een Amerikaans ontbijt in uw hotel. 
U heeft de dag ter vrije besteding. In de namiddag 
staat er een stadsrondleiding op het programma. 
Ontdek de mooie kant van Miami in het Art Deco 
District met de prachtige herenhuizen in Coral 
Garden. Breng een bezoek aan de Cubaanse wijk 
‘Little Havana’ De tour eindigt bij het MS Fram. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Miami
Ontdek de mooie kant van Miami tijdens een 
begeleide wandeling van de kade naar uw hotel 
in Miami Beach. De wandeling gaat door het Art 
Deco District met prachtige herenhuizen in Coral 
Garden. Breng een bezoek aan de Cubaanse wijk 
‘Little Havana’ De rest van de dag is ter vrije 
besteding. Overnachting in Miami. 
DAG 2: Miami/Everglades
Na het ontbijt een halve dagexcursie naar het 
Everglades National Park. Onder leiding van 
een gids reist u per touringcar naar het hart van 
dit natuurgebied. U bent getuige van de serene 
schoonheid van de ongerepte wildernis. Beleef 
de spannende sensatie van een boot trip door het 
moerasgebied. We sluiten de excursie af met een 
bezoek aan een krokillen boerderij. De rest van de 
dag ter vrije besteding. Overnachting in Miami. 
DAG 3: Miami/vertrek
Amerikaans ontbijt in uw hotel. Einde van uw 
verlenging in Miami. 

VANAF: € 606 pp*
* De prijs is inclusief twee hotel overnachtingen in een 
hotel in Miami Beach, inclusief Amerikaans ontbijt, 
portier bij hotel, resort fee, excursie naar Everglades 
National Park met Airboat Ride. Transfer van hotel 
naar pier in Miami, incl. rondleiding door de stad. 
Niet inbegrepen: fooien, lunch en diner.
BOEKINGSCODE:  CENMIACITYPRE (voor) 

CENMIACITYPOST (na)

Puerto Limón
San José Stadstour 
San José is een prachtige stad, vol contrasten. 
Deze kleine stad biedt een ruime keuze aan 
musea, parken en aantrekkelijke architectoni-
sche bezienswaardigheden. Ervaar de levensstijl 
van de inwoners van deze hoofdstad in wijken als 
District Court en het Congres gebied, de woon-
wijken Rohrmoser en het prachtige Metropolitan 
Park in La Sabana. U zult een bezoek brengen 
aan de meest belangrijke bezienswaardigheden, 
zoals het Nationaal Theater van Costa Rica. Een 
echt juweel met één van de 10 mooiste plafonds 
over de hele wereld. Uw stadstour gaat verder via 
lokale wegen naar Mercado Central (marktplein). 
Er is geen betere plek om kennis te maken met de 
lokale keuken dan op deze bazaar. De markt is 
gehuisvest in een 120 jaar oud pand. Proef allerlei 
typische Costa Ricaanse gerechtjes en drankjes. 
De Mercado Central is een ervaring die geen 
enkele bezoeker mag missen en met een lokale 
gids aan uw zijde, leert u alles over de geheimen 
van San José. Het marktplein is de laatste stop 
tijdens deze stadstour. 

VANAF: € 79 pp*
* De prijs is inclusief een stadstour per touringcar 
onder leiding van een Engelssprekende gids. Start – en 
eindpunt is uw hotel. Inclusief bezoek aan het Nati-
onaal Theater en een kopje koffie op het marktplein. 

Deze stadstour is te boeken één dag voorafgaand 
aan de inscheping (14:00-18:30) of een dag na de 
ontscheping (09:00-13:00).
BOEKINGSCODE: CENSJO01
 

City Break  
Puerto Limón
 
San José City Break en de kanalen van 
Tortuguero National Park 
Verleng uw verblijf in Costa Rica en boek een 
nacht in de hoofdstad San José . Geniet van een 
boottocht op de kanalen van Tortuguero National 
Park op weg naar of van Puerto Limón, waar uw 
expeditieschip MS Fram is gedokt.
 
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: San José
Aankomst in uw hotel in San José op eigen gele-
genheid. Tijd ter vrije besteding of maak ‘s 
middags kennis met de hoogtepunten van San 
José tijdens een optionele stadstour. Diner op 
eigen gelegenheid, overnachting in San José.
DAG 2: San José -Puerto Limón/Inscheping
Na het ontbijt, transfer van het hotel naar Puerto 
Limón voor inscheping aan boord van uw expe-
ditieschip. Geniet onderweg van een boottocht 
op de kanalen van Tortuguero National Park. 
Ook wel de Amazone van Costa Rica genoemd, 
vanwege het omliggende regenwoud met rijke 

flora en fauna. De lunch wordt geserveerd in een 
lokaal restaurant voordat u de tour voortzet naar 
Puerto Limón voor inscheping aan boord van MS 
Fram. De transfer inclusief tour en lunch duurt 
ongeveer 8 uur. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Puerto Limón-San José
Na ontscheping, transfer van de kade in Puerto 
Limón naar San José. Geniet onderweg van een 
boottocht op de kanalen van Tortuguero Nati-
onal Park. Ook wel de Amazone van Costa Rica 
genoemd, vanwege het omliggende regenwoud 
met rijke flora en fauna. De lunch wordt geser-
veerd in een lokaal restaurant voordat u de 
tour voortzet naar uw hotel in San José. Na het 
inchecken in uw hotel heeft u de rest van de dag 
ter vrije besteding. Diner op eigen gelegenheid. 
DAG 2: San José /Terugvlucht
Ontbijt bij uw hotel. Maak kennis met de hoogte-
punten van San José tijdens een optionele stad-
stour in de ochtend. Einde van uw post-tour. 

VANAF: € 294 pp*
* De prijs is inclusief overnachting in het Real Inter-
continental Hotel op basis van logies/ontbijt. 
Transfer van hotel naar kade in Puerto Limón of vice 
versa, incl. excursie met boottocht op de kanalen 
van Tortuguero National Park en lunch onderweg. 
Niet inbegrepen: diner, drankjes, fooien, San José 
City Tour.
BOEKINGSCODE:  CENLIOCITYPRE (voor) 

CENLIOCITYPOST (na)
 

Avontuurlijke tours
 
Manuel Antonio National Park
Deze tour is één van onze pre- of post-tours, 
waarmee u uw expeditiereis met Hurtigruten 
kunt verlengen in Costa Rica. Dit is de route voor 
uw pre-tour (de post-tour start vanaf de kade in 
Puerto Limón): 
 
DAG 1: aankomst San José
Overnachting in uw hotel in San José op basis van 
logies/ontbijt.
DAG 2: San José /Quepos (Manuel Antonio)
In de ochtend kunt u gebruik maken van de hotel 
shuttle service tussen San José en het Parador 
Resort & Spa, gelegen aan de Stille Oceaan in 
het Manuel Antonio National Park. (transfertijd 
ca. 3 uur) Na aankomst in het resort heeft u alle 
tijd om te relaxen of deel te nemen aan een optio-
nele tour die kan worden gereserveerd en betaald 
bij de tourbalie in het resort. U heeft de keuze 
uit vele excursiemogelijkheden om het National 

Park te bezichtigen. Het resort doet denken aan 
de Spaanse paradores. Geniet van de vele voorzie-
ningen van een luxe resort. Het resort is omgeven 
door een 12 hectare tropisch regenwoud met 
panoramisch uitzicht op de Stille Oceaan en het 
Manuel Antonio National Park. Lunch en diner 
op eigen gelegenheid. Overnachting in het resort.
DAG 3: Parador Resort & Spa
Na het ontbijt is de keuze aan u. Geniet van de 
hotelvoorzieningen of kies één van de optionele 
tours met gecertificeerde professionele tweeta-
lige gidsen die zullen zorgen voor een onvergete-
lijke ervaring. Lunch en diner op eigen gelegen-
heid.
DAG 4: Quepos (Manuel Antonio)/San José
In de vroege namiddag reist u per hotel shuttle 
service weer terug naar San José. Rest van de dag 
ter vrije besteding. Overnachting in San José. 
DAG 5: San José/Puerto Limón, inscheping
Transfer onder leiding van een gids van San José 
naar Puerto Limón. Onderweg kunt u genieten 
van een boottocht op de kanalen van Tortuguero 
National Park. Ook wel de Amazone van Costa 
Rica genoemd, vanwege het omliggende regen-
woud met rijke flora en fauna. De lunch wordt 
geserveerd in een lokaal restaurant alvorens u 
verder reist naar Puerto Limón voor inscheping 
aan boord van MS Fram. De transfer incl. 
excursie en lunch duurt ongeveer 8 uur. 

Opmerking: Deze tour wordt in omgekeerde volgorde 
van de post-tour uitgevoerd, vanaf de kade in Puerto 
Limón.

VANAF: € 891 pp*
* De prijs is inclusief twee hotel overnachtingen op 
basis van logies/ontbijt in San José, transfer per 
shuttle service van San José naar Parador Resort 
& Spa en v.v. 2 overnachtingen op basis van logies/
ontbijt in de tuinkamers, transfer van San José naar 
Puerto Limón onder leiding van een gids inclusief 
boottocht en lunch Tortuguero National Park. Niet 
inbegrepen: Lunch, diner, drankjes en fooien, excur-
sies aangeboden door Parador Resort & Spa.
BOEKINGSCODE: CENLIOPRE/CENLIOPOST

1 De kleuren van Miami
2 Manuel Antonio National 

Park, Costa Rica

Geef uw reis een extra dimensie door één van de 
volgende avontuurlijke verlengopties toe te voegen 
aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis 
door een hotelverblijf of excursies toe te voegen 
voorafgaand of na afloop van uw expeditie.

1

2
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Zuid 
Amerika

De tropische kusten 
van Zuid-Amerika zijn 
vol ontdekkingen.
––– Deze expedities 
hebben het allemaal; 
afgelegen paradijselijke 
eilanden, de grandeur 
van het Panamakanaal 
en de inspirerende 
mysterie van verloren 
beschavingen.  
Reis met ons mee 
op zoek naar de 
natuurlijke en culturele 
schatten langs de 
Zuid-Amerikaanse kust.
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16 dagen
MS FRAM
2 afvaarten: 4 november 2018 en 19 maart 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 SNORKELEN

 STAND UP PADDLING

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

EXPEDITIE LANGS DE WESTKUST NAAR HET PANAMAKANAAL - ZUID- & NOORDWAARTS
16-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 3.830  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

04/11–
19/11/2018

Zuidwaarts
CENFRSOU1801

16 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.830 4.405 4.624 4.624 5.094 5.963 6.396 10.265

Brochureprijs 5.107 5.873 6.166 6.166 6.792 7.950 8.528 13.686

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

6.703 7.708 8.093 8.093 8.915 10.435 12.793 20.530

Brochureprijs 8.937 10.278 10.791 10.791 11.886 13.913 17.057 27.373

19/03–
03/04/2019

Noordwaarts
CENFRSOU1901

16 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.830 4.405 4.624 4.624 5.094 5.963 6.396 10.265

Brochureprijs 5.107 5.873 6.166 6.166 6.792 7.950 8.528 13.686

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

6.703 7.708 8.093 8.093 8.915 10.435 12.793 20.530

Brochureprijs 8.937 10.278 10.791 10.791 11.886 13.913 17.057 27.373

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 122-123. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

Expeditie langs  
de westkust naar  
het Panamakanaal

Vaar door het 
Panamakanaal, ontdek de 
fascinerende oude Inca 
plaatsen en bezoek een 
mix van boeiende steden, 
nationale parken en 
prachtige eilanden.

DAG 1: ‘Parel van de Pacific’
Onze expeditie begint in de kleur-
rijke en poëtische stad Valparaíso.

DAG 2: Humboldt pinguïns
De reis gaat noordwaarts richting 
Isla Chañaral en het Humboldt 
Penguin National Reservaat. 

DAG 3-5: Lezingen op zee
Tijdens deze dagen worden er inte-
ressante lezingen gegeven waarin u 
meer te weten komt over de geschie-
denis, de cultuur en oude bescha-
vingen van Zuid-Amerika.

DAG 6: Mysterieuze Nazca-lijnen
Puerto General San Martin is de 
toegangspoort tot de mysterieuze 
Nazca-lijnen. De geogliefen - teke-
ningen in woestijnzand op de hoog-
vlakte van Peru - bestaan uit figuren 
van dieren, geometrische vormen 
en talloze lijnen.

DAG 7: Oude geschiedenis
De geschiedenis van Lima dateert 
van vóór de koloniale aanwezig-
heid. Bezoek Caral, beschouwd als 
de oudste stad in Amerika. Zie grote 
kunstwerken, archeologische vind-
plaatsen, stranden, en ervaar de 
exquise keuken.

DAG 8: Inzicht op zee
Lezingen geven nog meer inzicht 
in het leven langs de westkust van 
Zuid-Amerika. 

DAG 9: Oude Koninkrijk
Ga mee op excursie naar het 
UNESCO erfgoed Chan Chan  
(‘zon-zon’), de voormalige hoofd-
stad van het oude Koninkrijk van de 
Chimu (700–1400 na Chr.). 

DAG 10: Op weg naar het Noorden
We vervolgen de reis verder noord-
waarts richting Ecuador.

DAG 11: Isla de la Plata
Isla de la Plata (Zilvereiland) is een 
onderdeel van het Parque National 
Machalilla en het enige aan de kust 
gelegen nationale park van Ecuador 
dat vooral bekend staat om de vele 
bijzondere vogels. Volgens de over-
levering verborg Sir Francis Drake 
hier ooit een zilverschat.

DAG 12: Passeren van de evenaar
We passeren de Evenaar. Het 
passeren hiervan wordt traditio-
neel gevierd met een zogenaamde 
Equator doop op het dek.

DAG 13: Paradijs voor vissers 
Puerto Piñ is gelegen in het grensge-
bied van Colombia en wordt groten-
deels bewoond door de Afro-kolo-
niale en inheemse Emberá bevol-
king. Piñzoals Bay Panama is de 
beste visplek voor het vissen op o.a. 
zwaardvis, tonijn en marlijn.

DAG 14: Verbinding tussen 2 oceanen
Vandaag passeren we het Panama 
kanaal. 

DAG 15: UNESCO 
Bocas del Toro staat vermeld op 
de UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Verder reizen we richting het Inter-
nationale Park La Amistad en Isla 
Bastimentos, Panama’s eerste nati-
onale marine park en biosfeerre-
servaat. Een door UNESCO aange-
wezen gebied dat een ecosysteem 
representeert waarin de ecosys-
temen en de genetische waarden 
beschermd worden.

DAG 16: ‘Pura Vida’
In Puerto Limón, Costa Rica, 
eindigt uw expeditiereis.

Dezelfde reis wordt ook in november 
uitgevoerd, maar dan in omgekeerde 
volgorde.

1 De oude ruïnes van Chan Chan
2 Santo Domingo klooster in Lima
3 Toekan, Costa Rica
4 Koraalrif, Bocas del Toro

2

3

4

1
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13 dagen
MS FRAM
Afvaart: 4 november 2018

10 dagen
MS FRAM
Afvaart: 10 november 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN 

 WANDELTOCHT

 SNORKELEN

 STAND UP PADDLING

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

VAN HET COSTA RICAANSE REGENWOUD NAAR HET KONINKRIJK VAN DE INCA’S
13-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 4.862  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

04/11–
16/11/2018

CENFRSOU1801A
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.862 5.241 5.386 5.386 5.696 6.269 6.556 9.109

Brochureprijs 5.704 6.210 6.403 6.403 6.817 7.581 7.963 11.367

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.109 7.772 8.026 8.026 8.569 9.572 11.128 16.235

Brochureprijs 8.583 9.468 9.807 9.807 10.530 11.868 13.943 20.752

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige 
optionele excursies: zie pagina 122-123. 
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.

FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssys-
teem, 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.

MYSTERIES VAN DE ANDES
10-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 4.019  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

10/11–
19/11/2018

CENFRSOU1801B
10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.019 4.272 4.369 4.369 4.576 4.958 5.149 6.851

Brochureprijs 4.581 4.918 5.047 5.047 5.323 5.832 6.087 8.357

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.634 6.077 6.246 6.246 6.608 7.277 8.315 11.719

Brochureprijs 6.617 7.207 7.433 7.433 7.915 8.807 10.191 14.730

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
Hotelovernachting (1x) inclusief ontbijt in Lima en Hotelovernachting (2x) inclusief ontbijt in Hacienda Urubamba voor de reis. 
Lunch en diner op dag 2 en dag 3 en lunchpakket op dag 4. Vlucht Lima–Cusco vv incl. belastingen. Alle transfers inclusief 
een treinreis en entrees zoals beschreven inclusief een Engelstalige gids. 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.

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. Verplicht in 
te vullen medisch vragenformulier.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, 
verzekeringen en overige optionele excursies:  
zie pagina 122-123. 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.

Van het Costa Ricaanse 
regenwoud naar het 
koninkrijk van de Inca’s

Bewonder het indrukwekkende 
Panamakanaal en maak kennis met 
de eeuwenoude Chimu-cultuur en de 
wereldberoemde verborgen Incastad 
Machu Picchu.

DAG 1: ‘Pura Vida’
De expeditie met het MS Fram 
begint in Puerto Limón, Costa Rica.
 
DAG 2: UNESCO en biosfeerreservaat
De eilandengroep Bocas del Toro 
behoort tot La Amistad en het 
UNESCO Werelderfgoed biosfeer-
reservaat Isla Bastimentos.

DAG 3: Verbinding tussen 2 oceanen
Vandaag reizen we door het Pana-

makanaal en maken we de over-
steek naar de Stille Oceaan. 

DAG 4: Paradijs voor vissers 
Breng een bezoek aan Piñas Bay, het 
vissersparadijs waar meer dan 200 
wereldrecords zijn neergezet op het 
gebied van diepzeevissen. 

DAG 5: Passeren van de Evenaar
Het passeren van de Evenaar wordt 
gevierd met een vast ritueel. 

DAG 6: Isla de la Plata
Het Zilvereiland Isla de la Plata - 
onderdeel van het Parque National 
Machalilla - is vooral bekend om de 
vele bijzondere vogels. 

DAG 7: In zuidwaartse richting 
Tijd om te ontspannen op het dek 
of één van de interessante lezingen 
aan boord bij te wonen. 
 
DAG 8: Oude Koninkrijk
Bezoek aan de oude hoofdstad van 
de Chimu, Chan Chan (‘zon-zon’), 
een stad met vermelding op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst. 
 
DAG 9: Zeedag 
Hele dag op zee. 
 
DAG 10: Wonderbaarlijke Inca’s
Na ontscheping in Callao, transfer 
naar de luchthaven van Lima voor 
uw vlucht naar Cusco en een bezoek 

aan de wonderbaarlijke Inca vesting 
Sacsayhuaman. Diner en overnach-
ting in Hacienda Urubamba.

DAG 11: Hoogtepunten van de Inca’s 
We brengen een bezoek aan Ollan-
taytambo, één van de bekendste 
archeologische plekken van Peru. 
Rijk aan indrukwekkende ruïnes 
uit de Incatijd. Per trein naar 
Machu Picchu, waar u de stad kunt 
verkennen. Diner en overnachting 
in Hacienda Urubamba. 

DAG 12: Terug naar Cusco
Terug naar Cusco, ooit het centrum 
van het Incarijk. Vervolgens 
transfer naar het vliegveld voor de 
vlucht naar Lima en overnachting.

DAG 13: Terugreis 
Geniet van het ontbijtbuffet voordat 
u vanuit Lima weer terugvliegt naar 
huis.

1 Ontdek de geschiedenis en cultuur in het prachtige Cusco

Mysteries  
van de Andes
DAG 1: Oude geschiedenis
Individuele aankomst in Callao/Lima. 
Breng een bezoek aan de historische 
stad en maak kennis met de archeo-
logische plekken, de stranden en de 
exquise keuken. Overnachting. 
 
DAG 2: Wonderbaarlijke Inca’s
We vliegen naar Cusco om de wonder-
baarlijke Inca vesting Sacsayhuaman 
een bezoek te brengen. Overnachting 
in de Hacienda Urubamba.

DAG 3: Hoogtepunten van de Inca’s
We brengen een bezoek aan Ollan-
taytambo, één van de bekendste 
archeologische plekken van Peru. 
Rijk aan indrukwekkende ruïnes van 
tempels uit de Incatijd. Per trein naar 
Machu Picchu, waar u de stad kunt 
verkennen. Diner en overnachting in 
Hacienda Urubamba. 
 
DAG 4: Centrum van het Inca-rijk
We keren terug naar Cusco, ooit het 

centrum van het Incarijk. Transfer 
naar het vliegveld voor uw vlucht naar 
Lima, waar het MS Fram op u wacht.
 
DAG 5: Mysterieuze Nazca-lijnen
Ontdek de mysterieuze Nazca-lijnen 
en geogliefen. Deze tekeningen en 
patronen in het zand dateren van 500 
voor Christus tot 500 na Christus. 

DAG 6-8: Zuidwaartse reis 
Ontspan heerlijk op het dek of woon 
één van de interessante lezingen bij.
 
DAG 9: Isla Chanaral
Aankomst op Isla Chañaral, onderdeel 
van het Humboldt Penguin National 
Reservaat. 

DAG 10: ‘Parel van de Pacific’
Uw expeditiereis eindigt in de kleur-
rijke stad Valparaíso. Maak een 
wandeling door de historische wijken 
van deze poëtische stad, voordat u 
terug vliegt naar huis. 

Begin uw reis met een bezoek aan 
Machu Picchu. Vervolgens varen we 
langs de kust bij het Andes-gebergte 
richting de plek met de mysterieuze 
Nazca-lijnen. We verkennen een aantal 
natuurreservaten en ontdekken 
kleurrijke steden.

1 Ontdek de geschiedenis en cultuur in het prachtige Cusco
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10 dagen
MS FRAM
Afvaart: 19 maart 2019 

13 dagen
MS FRAM
Afvaart: 22 maart 2019 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 SNORKELEN

 STAND UP PADDLING

 LEZINGEN

INCA EN WILDLIFE-HOOGTEPUNTEN VAN DE ANDES
10-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 4.019  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

19/03–
28/03/2019

CENFRSOU1901A
10 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.019 4.272 4.369 4.369 4.575 4.957 5.149 6.851

Brochureprijs 4.581 4.918 5.047 5.047 5.322 5.832 6.087 8.357

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.634 6.077 6.246 6.246 6.607 7.276 8.314 11.719

Brochureprijs 6.617 7.207 7.433 7.433 7.915 8.807 10.191 14.730

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
Hotelovernachting (1x) inclusief ontbijt in Lima en Hotelovernachting (2x) inclusief ontbijt in Hacienda Urubamba voor de reis. 
Lunch en diner op dag 2 en dag 3 en lunchpakket op dag 4. Vlucht Lima–Cusco vv incl. belastingen. Alle transfers inclusief 
een treinreis en entrees zoals beschreven inclusief een Engelstalige gids. 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.

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. Verplicht in 
te vullen medisch vragenformulier.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, 
verzekeringen en overige optionele excursies: zie pagina 
122-123. 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.

Inca en  
Wildlife-hoogtepunten 
van de Andes
DAG 1: ‘Parel van de Pacific’
Start in de kleurrijke en poëtische 
stad Valparaíso. Het is een aanrader 
om een wandeling te maken door 
de historische wijken van deze stad 
alvorens u aan boord gaat.

DAG 2: Humboldt pinguïns
We varen richting Isla Chañaral, 
onderdeel van het Humboldt 
Penguin National Reservaat.

DAG 3-5: Lezingen op zee
Tijdens deze zeedagen komt u 
meer te weet over de geschiedenis, 
beschaving en cultuur van de Inca’s. 
 
DAG 6: Mysterieuze Nazca-lijnen
Puerto General San Martin is de 
toegangspoort tot de mysterieuze 
Nazca-lijnen. Deze bijzondere teke-
ningen en patronen dateren van 500 
voor Christus tot 500 na Christus. 
 
DAG 7: Wonderbaarlijke Inca’s
Na ontscheping in Callao reist u 
naar de luchthaven van Lima voor 
de vlucht naar Cusco. Hier brengen 

we een bezoek aan de wonderbaar-
lijke Inca vesting Sacsayhuamán.
 
DAG 8: Het Inca-rijk 
We brengen een bezoek aan Ollan-
taytambo, één van de bekendste 
archeologische plekken van Peru. 
Rijk aan indrukwekkende ruïnes 
van tempels uit de Incatijd. Per trein 
naar Machu Picchu. 

DAG 9: Centrum van het Inca-rijk
We keren terug naar Cusco, ooit het 
centrum van het Inca-rijk. Transfer 
naar de luchthaven voor uw vlucht 
naar Lima. Overnachting in de stad. 
 
DAG 10: Thuisreis 
Geniet van het ontbijtbuffet alvo-
rens u terugvliegt naar huis.

De Nazca-lijnen en Machu Picchu  
zijn echte hoogtepunten tijdens deze 
expeditiereis. We bezoeken bruisende steden, 
nationale parken en prachtige eilanden.

1 Inca stad Machu Picchu, Peru
2 Kleurrijke kabelspoorweg in 

Valparaíso, Chili

Van Inca koninkrijken 
naar Costa Rica

DAG 1: Oude geschiedenis
Individuele aankomst in Lima en mogelijkheid 
om de historische stad te bezoeken. Ontdek ook 
de oudste stad in Amerika: Caral. Bewonder de 
beeldende kunst, fascinerende ruïnes en geniet 
van heerlijke lokale gerechten. Overnachting. 
 
DAG 2: Wonderbaarlijke Inca’s
Vlucht naar Cusco. Tour naar de Inca vesting 
Sacsayhuamán, bekend vanwege haar prachtige 
oude vakmanschap en architectonische verfijning.
 
DAG 3: Hoogtepunten Inca Koninkrijk
Bezoek aan Ollantaytambo, de plek waar de 
Inca’s hun grootste overwinning tegen de Span-
jaarden vierden. Vervolgens stappen we op de 
trein naar Machu Picchu en verkennen we de 
mystieke ruïnes van deze verloren stad. 
 
DAG 4: Terug naar Cusco
We keren terug naar Cusco, ooit het centrum van 
het Incarijk. Transfer naar het vliegveld voor uw 
vlucht naar Lima. Vervolgens transfer naar Callao 
waar uw expeditieschip MS Fram op u wacht.

DAG 5: Op zee 
Tijdens deze zeedag is het tijd om te ontspannen.

DAG 6: Oude Koninkrijk
Bezoek aan de oude hoofdstad van de Chimu, 
Chan Chan (‘zon-zon’), een bezienswaardig-
heid met vermelding op de UNESCO Wereld-
erfgoedlijst. 
 
DAG 7: Noordwaarts 
We zetten de reis voort naar Ecuador. Ontspan 
op het dek of leer meer tijdens één van de vele 
lezingen aan boord.
 
DAG 8: Zilver eiland
Isla de la Plata (zilver eiland) is gelegen in het 
nationale park Machalilla Parque. Deze plek staat 
bekend vanwege haar overvloed van vogelleven. 

DAG 9: We passeren de Evenaar
Dit ritueel wordt aan boord gevierd met een tradi-
tionele doop. 
 
DAG 10: Vissers paradijs
We bezoeken Piñals Bay, waar meer dan 200 
wereldrecords diepzeevisserij werden gevestigd. 

DAG 11: Twee oceanen
We varen door het Panamakanaal welke twee 
oceanen met elkaar verbindt. 

DAG 12: UNESCO en biosfeerreservaat
Bocas del Toro is onderdeel van het Internatio-
naal Park La Amistad (UNESCO Werelderfgoed) 
evenals het biosfeerreservaat Isla Bastimentos.
 
DAG 13: Het pure leven 
We eindigen de expeditie in Puerto Limón in 
Costa Rica. 

Een reis vol culturele schatten. Van het 
Koninkrijk Chimu en de Machu Picchu 
naar het Panamakanaal. Bezoek een mix 
van boeiende steden, nationale parken en 
afgelegen eilanden.

1 Stenen gebouw op de citadel van 
Machu Picchu in Peru

VAN INCA KONINKRIJKEN NAAR COSTA RICA
13-daagse expeditiereis met MS Fram vanaf € 4.862  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNENHUT

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I FJ GO N U F M MG

22/03–
03/04/2019

CENFRSOU1901B
13 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.862 5.241 5.386 5.386 5.696 6.270 6.556 9.109

Brochureprijs 5.705 6.210 6.404 6.404 6.817 7.581 7.963 11.368

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

7.109 7.773 8.026 8.026 8.569 9.572 11.129 16.235

Brochureprijs 8.584 9.468 9.468 9.807 10.530 11.868 13.943 20.752

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
Hotelovernachting (1x) inclusief ontbijt in Lima en Hotelovernachting (2x) inclusief ontbijt in Hacienda Urubamba voor de reis. 
Lunch en diner op dag 2 en dag 3 en lunchpakket op dag 4. Vlucht Lima–Cusco vv incl. belastingen. Alle transfers inclusief 
een treinreis en entrees zoals beschreven inclusief een Engelstalige gids. 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.

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. Verplicht in 
te vullen medisch vragenformulier.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, 
verzekeringen en overige optionele excursies: zie pagina 
122-123. 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.



Salvador

Paraty

São Luís

BRAZIL

A T L A N T I C
O C E A N

URUGUAY

EQUATOR

Montevideo

Belém

Fernando 
de Noronha

Lençóis Maranhenses 
National Park

‘The Pelourinho’
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15 dagen
MS MIDNATSOL
Afvaart: 8 oktober 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 SNORKELEN

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

1 Toekan in de 
regenwouden van Brazilië

2 Kanaal in de buurt van 
Belém

3 Het kleurrijke Paraty
4 Traditionele kleding, 

Bahia

Ontdek tropische stranden, het Amazone 
regenwoud, bezienswaardigheden op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst, charmante 
havens en bruisende steden.

DAG 1: Belém
Aankomst in Belém, gelegen langs 
de rivier Para. Inscheping aan 
boord MS Midnatsol.
 
DAG 2: Op zee
Eerste dag op zee. Geniet op het dek 
van de zon en aangename warme 
temperaturen en neem deel aan 
lezingen gepresenteerd door ons 
deskundige expeditie team. 
 
3 DAG: São Luís
Bezoek aan de UNESCO Werelderf-
goed stad São Luís, met meer dan 
3.500 koloniale landhuizen, gepla-
veide straten en vele musea, gale-
rieën en ambachtelijke winkels. 
Het is tevens mogelijk een bezoek 
te brengen aan Lençó Maranhenses 
National Park, beschouwd als één 
van de mooiste plekjes langs de 
Braziliaanse kustlijn. 
 
DAG 4-5: Op zee
Zeedagen zijn geweldig om te 
ontspannen, te genieten van fijne 
gesprekken of een goed boek te 
lezen. Tijdens de lezingen georgani-
seerd door ons expeditie team krijgt 
u meer informatie over de natuur en 
geschiedenis van Brazilië. 
 
DAG 6: Fernando de Noronha
Vandaag maakt u kennis met het 
eiland Fernando de Noronha. Spec-
taculaire tropische landschappen, 
prachtige witte zandstranden en 
adembenemend mooie zonson-
dergangen. Het grootste deel van 
het eiland is beschermd UNESCO 
Werelderfgoed. Geniet van zowel 
land – als maritieme activiteiten, 
zoals wandelen en snorkelen.

DAG 7-8: Op zee
Verder zuidwaarts langs de kustlijn 
van Brazilië. Nu zult u ervaren dat 
zeedagen allesbehalve saai zijn!

DAG 9: Salvador
Ontdek de stad Salvador, een 
verwennerij voor de zintuigen met 
verbazingwekkende architectuur 
en exotische geuren beïnvloed door 
Afrikaanse gerechten. Bezoek het 
historische centrum van de stad, de 
‘Pelourinho’, een UNESCO Wereld-
erfgoed beroemd vanwege de 
Portugese koloniale architectuur.
 
DAG 10-11: op zee
We varen zuidwaarts. Kies voor 
één van de interessante lezingen 
of breng uw tijd ontspannend door 
aan dek.
 
DAG 12: Paraty
De stad Paraty (UNESCO Wereld-
erfgoed) behoort tot één van de 
best bewaard gebleven historische 
juweeltjes van Brazilië. In de nabij-
gelegen jungle kunt u prachtige 
watervallen zien. Maak een cruise 
per schoener of verken de pittoreske 
vissersdorpjes.
 
DAG 13-14: Op zee
Tijdens deze expeditie heeft u het 
grootste deel van de Braziliaanse 
kustlijn gezien en komt ons avon-
tuur bijna tot een einde. Er is een 
afscheidsdiner op onze laatste 
avond samen.
 
DAG 15: Montevideo
We komen aan in de hoofd-
stad van Uruguay, Montevideo. 
Voor een dergelijke kleine popu-
latie kenmerkt deze stad zich 
door een charmante verfijning en 
verrassende culturele diversiteit. 
Wanneer u een echt groot contrast 
wilt zien, blijft u dan aan boord van 
het schip voor de volgende expe-
ditie zuidwaarts naar Antarctica!

Juweeltjes van 
de Braziliaanse 
kust

1

2

3

4

Prachtige 
excursies en 
activiteiten

JUWEELTJES VAN DE BRAZILIAANSE KUST
15-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 2.987  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

08/10–
22/10/2018

CENMSSOU1801
15 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.987 3.196 3.076 3.286 3.392 3.509 3.509 3.733 4.004 4.408 5.227 5.526 8.871

Brochureprijs 3.982 4.261 4.102 4.381 4.523 4.679 4.679 4.978 5.339 5.877 6.969 7.368 11.828

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

4.480 4.794 4.614 4.928 5.089 5.264 5.264 5.600 6.006 8.815 10.454 11.051 17.742

Brochureprijs 5.973 6.391 6.153 6.571 6.785 7.019 7.019 7.467 8.009 11.753 13.939 14.735 23.656

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan 
boord. 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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele excursies: 
zie pagina 122-123. 
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.



P A C I F I C
O C E A N

CHILE

PERU

EQUATOR

 La Serena

Callao
San Martin 

 Valparaíso

Arica

Santiago
de Chile

Nazca Lines 
and geoglyphs

Lima

Trujillo

ECUADOR 

COSTA RICA
PANAMA

Manta

Puntarenas

Isla de la Coiba
Gol�to
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16 dagen
MS ROALD AMUNDSEN
Afvaart: 26 maart 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 SNORKELEN

 STAND UP PADDLING

 LEZINGEN

DAG 1: Vertrek Valparaíso
Uw expeditie begint in de kleurrijke 
en poëtische stad Valparaíso.
 
DAG 2: Zonsondergangen en telescopen
We varen de haven van La Serena 
binnen, één van de oudste steden in 
Chili. De opvallend heldere hemel 
verklaart hier de grote concentratie 
van astronomische observatoria. 
 
DAG 3-4: Langs de Chileense kust
Vandaag start het lezingen-
programma van ons expeditie team.
 
DAG 5: Avontuur en archeologie
Arica is het gehele jaar door geze-
gend met een warm en zonnig 
klimaat. Verken de stad, bezoek de 
archeologische bezienswaardig-
heden of het nabijgelegen Lauca 
National Park.
 
DAG 6: Op zee 
Geniet van een ontspannen zeedag. 

DAG 7: Nazca-lijnen
We komen bij de toegangspoort 
tot de mysterieuze Nazca-lijnen en 
geogliefen, gemaakt tussen 500 voor 
en 500 na Christus. Ze behoren tot 
de meest onverklaarbare gebeurte-
nissen op archeologisch gebied. 
 
DAG 8: Stad van de koningen
Geniet van een volle dag in Lima, 
‘De stad van de koningen’. Bezoek 
musea en archeologische hoogte-
punten en maak kennis met de Peru-
aanse keuken.
 
DAG 9: Wildlife spotten
Tijdens onze reis noordwaarts langs 
de kust van Peru kunt u volop wild-
life spotten.

DAG 10: Chimú cultuur
Trujillo ligt op de rand van de uitlo-
pers van de Andes en bevindt zich 
in de buurt van het centrum van de 
oude Chimú cultuur (700–1400 na 
Chr.). Bezoek de tempels van de zon 
en de maan en Chan Chan (zon-zon) 
een UNESCO werelderfgoed. 
 
DAG 11: Ontspan bij het zwembad 
Het schip heeft een zwembad en 
twee jacuzzi’s op het bovenste dek. 
Geniet van het uitzicht of zoek een 
comfortabele plek aan de bar. 
 
DAG 12: Panama-hoeden
Manta in Ecuador is een bruisende 
havenstad. Bezoek het nabijgelegen 
Montecristi, waar de echte Pana-
ma-hoeden worden gemaakt.
 
DAG 13: Passeren van de Evenaar
Dit ritueel wordt aan boord gevierd 
met een traditionele doop.
 
DAG 14: Adembenemend eiland
Coiba National Park is één van Pana-
ma’s grootste eilanden en behoort 
tot het UNESCO Werelderfgoed. U 
bezoekt afgelegen stranden waar u 
heerlijk kunt snorkelen, wandelen en 
wild life kunt spotten.  
 
DAG 15: Avontuurlijke dag
We zetten voet aan wal in Golfito, 
waar u kunt surfen en zwemmen 
of breng een bezoek aan Piedras 
Blancas National Park om meer te 
zien van het regenwoud met haar 
watervallen, apen, vleermuizen en 
exotische vogels.
 
DAG 16: Einde van de expeditie
Het avontuur eindigt in Puntarenas, 
Costa Rica.

We starten in de magische 
stad Valparaíso. Deze expeditie 
omvat vele hoogtepunten 
van het Inca Koninkrijk, 
prachtige kustlijnen, een 
verbazingwekkend dierenleven 
en de mogelijkheid om de 
beroemde Nazca-lijnen te 
zien. U passeert de evenaar en 
bereikt daarmee Panama en 
Costa Rica.

Contrasten van  
de Andes, van woestijn 
tot regenwoud

1 Kathedraal van Trujillo, Peru
2 Ruïnes van Chan Chan
3 Pelikanen bij de pier in 

Valparaíso
4 Strand op eiland Coiba 
5 Vervaardigen van hoeden in 

Manta

1

2

3

4

5

CONTRASTEN VAN DE ANDES, VAN WOESTIJN TOT REGENWOUD
16-daagse expeditiereis met MS Roald Amundsen vanaf € 3.368  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

26/03–
10/04/2019

CENAMSOU1901
16 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.368 3.368 3.570 3.873 4.210 4.715 4.715 4.883 5.220 6.062 6.904 6.904 9.683

Brochureprijs 4.491 4.491 4.760 5.164 5.614 6.287 6.287 6.511 6.961 8.083 9.206 9.206 12.911

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.894 5.894 6.248 6.778 7.368 8.252 8.252 9.767 10.441 12.125 13.809 13.809 19.367

Brochureprijs 7.859 7.859 8.331 9.038 9.824 11.003 11.003 13.023 13.922 16.167 18.413 18.413 25.823

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele 
excursies: zie pagina 122-123. 
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.



P A C I F I C
O C E A N

CHILE

PERU

EQUATOR

 La Serena

Callao
Lima

San Martin 

 Valparaíso

Cusco
Machu Picchu

Arica

Santiago
de Chile

Nazca Lines 
and geoglyphs

P A C I F I C
O C E A N

PERU

ECUADOR 

COSTA RICA
PANAMA

EQUATOR
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Isla de la Coiba
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Machu Picchu
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Chan Chan
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11 dagen
MS ROALD AMUNDSEN
Afvaart: 26 maart 2019 

12 dagen
MS ROALD AMUNDSEN
Afvaart: 30 maart 2019

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 SNORKELEN

 STAND UP PADDLING

 LEZINGEN

Bezoek de diverse UNESCO Werelderfgoed 
bezienswaardigheden, de levendige steden 
en culturele schatten aan boord van het 
hybride schip MS Roald Amundsen.

DAG 1: Oude geschiedenis
Individuele aankomst in Lima. Bezoek de histo-
rische stad Caral, beschouwd als de oudste stad 
in Amerika. Geniet van kunst, archeologische 
vindplaatsen, stranden en geniet van de exquise 
keuken. Overnachting in Lima.
 
DAG 2: De Inca’s
Vlucht naar Cusco. Bezoek de verbazingwek-
kende Inca vesting Sacsayhuamán.
 
DAG 3: Hoogtepunten van Inca Koninkrijk 
Bezoek aan Ollantaytambo, de plek waar de 
Inca’s hun grootste overwinning tegen de Span-
jaarden vierden. Vervolgens stappen we op de 
trein naar Machu Picchu en verkennen we de 
mystieke ruïnes van deze verloren stad. 
 
DAG 4: Centrum van het Incarijk
U keert terug in Cusco, ooit het centrum van 
het Incarijk. Transfer naar Lima en op weg naar 
Callao, waar het MS Roald Amundsen op u wacht.
 
DAG 5: Op zee 
Een ontspannen dag op zee.

DAG 6: Oude Koninkrijk
Bezoek de oude hoofdstad Chimu, Chan Chan 
(zon-zon) een UNESCO Werelderfgoed. 
 
DAG 7: Noordwaarts 
Onderweg naar Ecuador kunt u lezingen bijwonen.
 
DAG 8: Panama-hoeden
Aankomst in Manta. Bezoek aan het nabijge-
legen Montecristi, waar de echte Panama-hoeden 
worden gemaakt.
 
DAG 9: Passeren van de Evenaar
Dit ritueel wordt gevierd met een traditionele doop.
 
DAG 10: Adembenemend eiland
Het Coiba National Park is een UNESCO Wereld-
erfgoed. Bezoek de afgelegen stranden waar u 
heerlijk kunt snorkelen, wandelen en wild life 
kunt spotten.
 
DAG 11: Avontuurlijke dag 
In Golfito kunt u het regenwoud van Piedras 
Blancas National Park bezoeken of ga surfen en 
zwemmen op de nabijgelegen stranden.

DAG 12: Einde van de expeditie
Ons avontuur eindigt in Puntarenas, Costa Rica.

Van het mooie Valparaiso naar de glorie van 
Machu Picchu en de Nazca-lijnen. Dit is 
een reis vol culturele schatten en ongerepte 
natuurlijke schoonheid.

DAG 1: Parel van de Pacific 
De expeditie begint in de kleurrijke 
stad Valparaídus. Bezoek de histori-
sche wijk voordat u aan boord gaat 
van het MS Roald Amundsen.

DAG 2: Zonsondergang & telescopen
We varen de haven van La Serena 
binnen, één van de oudste steden in 
Chili. De opvallend heldere hemel 
verklaart hier de grote concentratie 
van astronomische observatoria. 

DAG 3-4: Langs de Chileense kust
Vandaag starten we met ons 
lezingen programma. 
 
DAG 5: Avontuur en archeologie
Het warme en zonnige Arica is 
een mooie uitvalsbasis voor het 
bezoeken van archeologische 
bezienswaardigheden in Lauca 
National Park.
 
DAG 6: Ontspanning aan boord 
Geniet van een ontspannen dag 
op zee.
 
DAG 7: Nazca-lijnen  
- een archeologisch mysterie
Ervaar de mysterieuze Nazca-lijnen 
en geogliefen, daterend uit 500 voor 
Christus tot 500 na Christus. 
 
DAG 8: De Inca’s
Aankomst in Callao en transfer naar 
de luchthaven van Lima. Vlucht 
naar Cusco voor een bezoek aan de 

verbazingwekkende Inca vesting 
Sacsayhuamán.
 
DAG 9: Hoogtepunten Inca Koninkrijk 
Bezoek aan Ollantaytambo, de plek 
waar de Inca’s hun grootste over-
winning tegen de Spanjaarden 
vierden. Vervolgens stappen we 
op de trein naar Machu Picchu en 
verkennen we de mystieke ruïnes 
van deze verloren stad. 
 
DAG 10: Centrum van het Incarijk
U keert terug in Cusco, ooit het 
centrum van het Incarijk. Transfer 
naar het vliegveld voor uw vlucht 
naar Lima. Hotelovernachting in 
Lima.
 
DAG 11: Terugvlucht 
Geniet van het ontbijt in uw hotel 
voordat u weer terugvliegt naar 
huis. 

Expeditie  
vol Inca  
hoogtepunten

Van Inca  
mysteries naar 
weelderig Costa Rica

1 Het op traditionele wijze spinnen 
van wol door Aymara vrouwen 

2 Geogliefen van een aap
1 Het onvergetelijke Machu 

Picchu

EXPEDITIE VOL INCA HOOGTEPUNTEN
11-daagse expeditiereis met MS Roald Amundsen vanaf € 4.062  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

26/03–
05/04/2019

CENAMSOU1901A
11 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.062 4.062 4.166 4.321 4.494 4.753 4.753 4.839 5.012 5.444 5.876 5.876 7.302

Brochureprijs 4.638 4.638 4.776 4.983 5.214 5.560 5.560 5.674 5.905 6.481 7.057 7.057 8.958

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.709 5.709 5.890 6.163 6.465 6.919 6.919 7.696 8.042 8.906 9.770 9.770 12.621

Brochureprijs 6.717 6.717 6.959 7.322 7.725 8.330 8.330 9.366 9.827 10.979 12.131 12.131 15.933

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Hotelovernachting (1x) 
inclusief ontbijt in Lima en Hotelovernachting (2x) inclusief ontbijt in Hacienda Urubamba voor de reis. Lunch en diner op dag 2 en dag 3 
en lunchpakket op dag 4. Vlucht Lima–Cusco vv incl. belastingen. Alle transfers inclusief een treinreis en entrees zoals beschreven inclusief 
een Engelstalige gids. 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.

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. Verplicht in te vullen medisch 
vragenformulier.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen 
en overige optionele excursies: zie pagina 122-123. 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.

VAN INCA MYSTERIES NAAR WEELDERIG COSTA RICA
12-daagse expeditiereis met MS Roald Amundsen vanaf € 4.310  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

30/03–
10/04/2019

CENAMSOU1901B
12 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

4.310 4.310 4.429 4.606 4.804 5.100 5.100 5.199 5.397 5.891 6.385 6.385 8.015

Brochureprijs 4.969 4.969 5.127 5.364 5.627 6.023 6.023 6.154 6.418 7.077 7.735 7.735 9.909

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

6.143 6.143 6.351 6.662 7.008 7.526 7.526 8.416 8.811 9.799 10.787 10.787 14.047

Brochureprijs 7.296 7.296 7.572 7.987 8.449 9.140 9.140 10.326 10.853 12.170 13.487 13.487 17.835

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. Hotelovernachting (1x) 
inclusief ontbijt in Lima en Hotelovernachting (2x) inclusief ontbijt in Hacienda Urubamba voor de reis. Lunch en diner op dag 2 en dag 3 en 
lunchpakket op dag 4. Vlucht Lima–Cusco vv inclusief belastingen. Alle transfers inclusief een treinreis en entrees zoals beschreven inclusief 
een Engelstalige gids. 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.

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. Verplicht in te vullen medisch 
vragenformulier.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen 
en overige optionele excursies: zie pagina 122-123. 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.
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Zuid Amerika
VERLENG UW REIS

Geef uw reis een extra dimensie door één van 
de volgende avontuurlijke verlengopties toe te 
voegen aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis 
door een hotelverblijf of excursies toe te voegen 
voorafgaand of na afloop van uw expeditie.

AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

Belém
Belém City Break
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: aankomst Belém
Haal het beste uit uw verblijf in Belém, de hoofd-
stad van de mineraalrijke staat Pará en tevens 
grootste haven van de Amazone. Bezoek het 
intact gebleven koloniale centrum dat een prach-
tige collectie van architectonische juweeltjes 
herbergt en geniet van de heerlijke Braziliaanse 
keuken. Hotelovernachting in Belém. 
DAG 2: Belém/inscheping
Ontbijt in uw hotel en ochtend ter vrije beste-
ding. Tijdens een stadstour met gids bezoekt 
u de markt Ver-o-Peso. Hier vindt u diverse 
ambachten, waaronder die van de aanhangers 
van Macumba (Braziliaanse versie van voodoo), 
tropisch fruit, groenten en vis. We verkennen 
Forte do Castelo, een fort gebouwd door de Portu-
gezen in de 17e eeuw. Maak een wandeling in het 
Emilio Goeldi dierenpark en de botanische tuin, 
met meer dan 1.500 plantensoorten en meer dan 
1.600 regionale vruchten (per seizoen). De tour 
eindigt bij de pier ruim vóór tijd van inscheping.

VANAF: € 153 pp*
* De prijs is inclusief hotelovernachting in Belém 
o.b.v. logies/ontbijt, stadtour met gids in Belém 
(3,5 uur), incl. transfer naar de pier
BOEKINGSCODE: CENBELCITYPRE

Montevideo
Montevideo City Break 
Verleng uw reis met een verblijf in Montevideo en 
laat de hoofdstad van Uruguay u verwelkomen 
met een perfecte mix van moderniteit en sfeer uit 
de koloniale tijd. Geniet van een stadstour met 
gids en verblijf in één van de geselecteerde hotels. 
Transfer vanaf/naar de pier is inbegrepen. 
 
DAG 1: Aankomst Montevideo
Overnachting in uw hotel in Montevideo.
DAG 2: Montevideo/inscheping
Na het uitchecken in uw hotel, kunt u tijdens een 
rondleiding genieten van de hoogtepunten van 
Montevideo en bewondert u de historische monu-
menten, prachtige parken en mooie gebouwen uit 
de 19e en 20e eeuw naast de moderne kantoor-
gebouwen. De tour eindigt bij de pier, waar 
het MS Midnatsol op u ligt te wachten voor 
inscheping. 

Opmerking: U kunt zich aanmelden voor 
een optionele diner show met live muziek en 
entertainment. Reizigers die een extra nacht 
toevoegen aan de reis en hierdoor een dag eerder 
aankomen, hebben de mogelijkheid de optionele 
dagexcursie naar Colonia del Sacramento bij te 
boeken.

VANAF: € 199 pp*
* De prijs is inclusief een hotelovernachting o.b.v. 
logies/ontbijt in Montevideo, een vanaf of naar de 
pier, een 3,5 uur durende stadstour met gids incl. 
diverse foto stops. 
BOEKINGSCODE:  CENMVDCITYPRE (voor) 

CENMVDCITYPOST (na)

Charmante Colonia del Sacramento
Zie pagina 48 voor beschrijving.
 
Diner & Tango Show  
in Santa Rosa Winery 
Zie pagina 48 voor beschrijving.
 

San José/Puntarenas
 
San José City Break en  
Carara National Park
Verleng uw verblijf in Costa Rica door een hote-
lovernachting toe te voegen in de hoofdstad San 
José. Verken de stad op eigen gelegenheid. Bezoek 
het Carara National Park en maak een rivier-
cruise op de route van Puntarenas naar San José.
 
DAG 1: San José
Individuele aankomst in uw hotel in San José. Tijd 
ter vrije besteding. Maak kennis met de hoogte-
punten van San José tijdens een optionele stads-
tour in de middag. Diner op eigen gelegenheid. 
DAG 2: San José -Puntarenas/inscheping
Ontbijt in uw hotel. Transfer van het hotel 
naar Puntarenas voor inscheping aan boord. 
Onderweg bezoek aan Carara National Park. Een 
boottocht biedt u de mogelijkheid om de grootste 
populatie krokodillen in Zuid-Amerika te obser-
veren. Bewonder de weelderige Mangrove 
bomen. Aansluitend wordt een lunch geserveerd. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Puntarenas–San José
Vertrek vanuit Puntarenas en op weg naar Carara 
National Park. Tijdens een boottocht kunt u de 
grootste populatie krokodillen in Zuid-Amerika 
observeren en ziet u de weelderige Mangrove 

bomen. Aansluitend wordt een lunch geserveerd. 
Aankomst in San José in de middag. De rest van 
de dag is ter vrije besteding. Hotelovernachting 
op basis van logies/ontbijt.
DAG 2: San José
Ontbijt in uw hotel. Einde van uw post-tour. 

Opmerking: U ziet de hoogtepunten van San 
José tijdens onze optionele stadsrondleiding per 
touringcar in de ochtend. De centrale markt is de 
laatste stop van deze tour. Hier kunt u de heerlijke 
Costa Ricaanse koffie proeven. 

VANAF: € 294 pp*
* De prijs is inclusief hotelovernachting in Real Inter-
continental Hotel in San José incl. ontbijt, transfer 
Puntarenas naar San José incl. excursie naar Carara 
National Park met boottocht en lunch.
Niet inbegrepen: diner, drankjes, fooien, stadsrond-
leiding met gids in San José. 
BOEKINGSCODE: CENJAPCITYPOST
 

Santiago de Chile/
Valparaíso
Santiago City Break en Valparaíso 
stadstour 
Zie pagina 50 voor beschrijving.
 
San José City Tour
San José is een prachtige stad vol contrasten. 
Ondanks zijn kleine formaat biedt de stad een 
rijke keuze aan musea, parken en een aantrekke-
lijke erfenis van architectonische stijlen. Maak 
kennis met de levensstijl van de inwoners van 
deze stad op plekken zoals de District Court en 

het Congres, woonwijken zoals Rohrmoser en 
het prachtige Metropolitan Park in La Sabana. 
U bezoekt enkele belangrijke bezienswaardig-
heden, zoals het Nationaal Theater. Een echt 
juweel met één van de 10 mooiste plafonds ter 
wereld. Uw reis gaat verder langs lokale wegen 
naar de Mercado Central (marktplein). Er is geen 
betere plek om kennis te maken met de lokale 
keuken dan op deze bazaar, gehuisvest in een 
120 jaar oud gebouw. Hier vindt u typisch Costa 
Ricaans voedsel en dranken. De Mercado Central 
is een ervaring die geen enkele bezoeker mag 
missen. Met een lokale gids aan uw zijde leert u 
alles over de geheimen van San José. De centrale 
markt is de laatste stop tijdens deze tour. U sluit 
de tour af met een proeverij van Costa Ricaanse 
koffie. 

VANAF: € 79 pp*
* De prijs is inclusief een stadsrondleiding per 
touringcar. De tour begint en eindigt bij uw hotel. 
Bezoek aan het nationaal theater en een kopje koffie 
op de Mercado Central, Engelssprekende gids tijdens 
de tour. Tour vindt plaats een dag voorafgaand 
aan de inscheping (14:00-18:30) of een dag na de 
ontscheping (09:00-13:00).
BOEKINGSCODE: CENSJO01
 
Het beste van Santiago de Chile
Zie pagina 49 voor beschrijving.
 
Chileense folklore & diner in Santiago
Zie pagina 49 voor beschrijving.
 
Santiago fietstocht
Zie pagina 50 voor beschrijving.
 

Puerto Limón
 
San José City Break en  
Tortuguero kanalen
Zie pagina 107 voor beschrijving.
 
San José stadstour 
Zie pagina 106 voor beschrijving.
 
San José City Break
Zie pagina 107 voor beschrijving.

Avontuurlijke tour 

Manuel Antonio National Park
Deze tour is één van onze pre- of post-tours, 
waarmee u na uw expeditie met Hurtigruten 
langer kunt verblijven in Costa Rica. 

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Puntarenas/Quepos (Manuel Antonio)
Na ontscheping volgt een transfer met gids naar 
het Manuel Antonio National Park (transfertijd 
is ca. 2 uur). Na aankomst in het Parador Resort 
& Spa heeft u de tijd ter vrije besteding of kunt u 
deelnemen aan een optionele tour die kan worden 
gereserveerd en betaald bij de tourbalie in het 
hotel. U heeft de keuze uit diverse wandelingen 
en avontuurlijke (boot)tochten waarmee u het 
Manuel Antonio National Park en omgeving kunt 
verkennen. Het hotel is gebouwd en ingericht in 
de traditionele Spaanse ‘paradores’ sfeer. Het 
biedt alle voorzieningen die u mag verwachten 
van een luxe resort. Het hotel is omgeven door 
een 12 hectare tropisch regenwoud met een 
panoramisch uitzicht op de Stille Oceaan en het 
Manuel Antonio National Park. Lunch en diner 
op eigen gelegenheid. 
DAG 2: Parador Resort & Spa
Na het ontbijt kunt u genieten van de voorzie-
ningen van het hotel of kiest u één van de optio-
nele tours met gecertificeerde professionele twee-
talige gidsen die voor een onvergetelijke erva-
ring zullen zorgen. Lunch en diner op eigen gele-
genheid. 
DAG 3: Quepos (Manuel Antonio)/San José
In de vroege namiddag brengt de hotel shuttlebus 
u terug naar San José . De rest van de dag is ter 
vrije besteding. 
DAG 4: San José
Ontbijt in het hotel en einde tour. 

VANAF: € 638 pp*
* De prijs is inclusief transfer vanaf de pier in Punta-
renas naar Parador Resort & Spa, hotel shuttle-
service naar San José, 2 hotelovernachtingen in de 
tuinkamers van Parador Resort & Spa incl. ontbijt, 
1 hotelovernachting in San José incl. ontbijt.
Niet inbegrepen: Lunch, diner, drankjes en fooien, 
excursies aangeboden door Parador Resort & Spa.
BOEKINGSCODE: CENJAPPOST

1 Kleurrijke Colonia del Sacramento
2 Dieprode papegaaien in  

Carara National Park, Costa Rica
3 Het levendige Santiago de Chile

1

2

3
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Europa
Europese  
natuur en cultuur:  
een ongeëvenaarde 
combinatie.
––– Bezoek de 
historische steden, 
afgelegen eilanden 
en culturele schatten 
die zijn vermeld 
op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. 
Ons uitgebreide en 
gevarieerde excursie 
programma biedt u 
de kans om Europa 
op de best mogelijke 
manier te verkennen.



PORTUGAL

Lisbon

Funchal
MADEIRA

AZORES 

CANARY ISLANDS
San Sebastian 
de la Gomera

Santa Cruz de Tenerife

Madalena

Ponta Delgada

A T L A N T I C
O C E A N

Porto
Santo

TENERIFE

LA GOMERA

Angra do Heroismo
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15 dagen
MS MIDNATSOL 
Afvaart: 6 april 2018 

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DAG 1: Legendarisch Lissabon
Lissabon is een legendarische stad. Voordat 
u inscheept aan boord van het MS Midnatsol 
bestaat de mogelijkheid wereldberoemde 
bezienswaardigheden te bezoeken zoals de toren 
van Belém. 
 
DAG 2-3: Op zee
Terwijl we naar de vulkanische Azoren varen 
kunt u een lezing bijwonen georganiseerd door 
ons deskundige expeditie team.
 
DAG 4: Het groene eiland
São Miguel is groen en bezaaid met glooiende 
groene heuvels. U kunt deelnemen aan een 
excursie naar het schilderachtige Lagoa das Sete 
Cidades, één van de zeven natuur wonderen van 
Portugal.
 
DAG 5: UNESCO landschap
Ilha do Pico is een prachtige natuurlijke bestem-
ming. De wijngaarden op het eiland hebben een 
vermelding op de UNESCO werelderfgoedlijst en 
zijn te danken aan de creativiteit van de eiland-
bewoners. 
 
DAG 6: Het paarse eiland
Bezoek Angra, gesticht in de 15e eeuw, en de 
historische vesting van São João Baptista.
 
DAG 7: Op zee
Geniet van een ontspannen dag op zee. 
 
DAG 8: De magie van gouden zand
Porto Santo is een eilandje in de Madeira archipel 
en kenmerkt zich met goudkleurige stranden. 
Vila Baleira is de charmante hoofdstad.

DAG 9: De tuin van de Atlantische Oceaan
Madeira is rijk aan weelderige flora en fauna. Het 
Laurissilva-bos is een zeldzaam wonder, terwijl 
Funchal een moderne, kosmopolitische uitstra-
ling heeft. 

DAG 10: Genieten op zee 
Geniet van een ontspannen dag op zee. 

DAG 11: Tenerife
Het bruisende Santa Cruz ligt in de schaduw van 
de El Teide vulkaan. Breng een bezoek aan de 
prachtige 15e-eeuwse stad San Cristóbal.
 
DAG 12: Ruige schoonheid
La Gomera is een oase in de Atlantische Oceaan 
met steile ravijnen en smalle dalen.
 
DAG 13-14: Noordwaarts 
We keren terug naar de hoofdstad van Portugal.
 
DAG 15: Einde expeditie 
Vroege vogels worden beloond met een prachtig 
uitzicht over Lissabon. 

Al varend van de Azoren naar 
de grimmige schoonheid 
van de Canarische eilanden. 
Deze reis begint in Lissabon. 
Onderweg bezoekt u diverse 
bezienswaardigheden vermeld op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst, gouden 
stranden en schilderachtige stadjes. 

Verken de 
schoonheid 
van de 
Atlantische 
eilanden

1 Wandelpad met uitzicht op meren in 
São Miguel

2 Kleurrijke fora en fauna, Madeira
3 Papegaai in Puerto de la Cruz
4 Teide National Park, Tenerife
5 Traditionele boerderij in Funchal

1

3

4

2

5

VERKEN DE SCHOONHEID VAN DE ATLANTISCHE EILANDEN
15-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 3.699  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

06/04–
20/04/2018

CENMSEUR1800
15 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.699 3.958 3.810 4.069 4.201 4.346 4.346 4.624 4.959 5.458 6.474 6.843 10.986

Brochureprijs 4.932 5.277 5.080 5.425 5.602 5.795 5.795 6.165 6.612 7.278 8.631 9.124 14.648

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.548 5.937 5.715 6.104 6.302 6.519 6.519 6.935 7.439 10.917 12.947 13.687 21.972

Brochureprijs 7.398 7.916 7.620 8.138 8.403 8.692 8.692 9.247 9.918 14.556 17.262 18.249 29.296

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele 
excursies: zie pagina 134-135. 
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.



Bilbao

Helgoland

A T L A N T I C
O C E A N

BELGIUM

NETHERLANDS

Belle-Île-en-Mer

Bremerhaven

Oporto

Lisbon

B A Y  O F
B I S C A Y

SPAIN

GERMANY

FRANCE

PORTUGAL

Frisian 
Islands

Antwerp 
Ostend
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11 dagen
MS MIDNATSOL
Afvaart: 20 april 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

VAREND LANGS DE BAAIEN EN EILANDEN VAN WEST-EUROPA
11-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 3.374  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

20/04–
30/04/2018

CENMSEUR1801
11 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

3.374 3.610 3.475 3.712 3.833 3.965 3.965 4.218 4.524 4.979 5.905 6.243 10.022

Brochureprijs 4.499 4.814 4.634 4.949 5.110 5.286 5.286 5.624 6.032 6.639 7.874 8.324 13.363

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

5.061 5.416 5.213 5.568 5.749 5.947 5.947 6.327 6.786 9.959 11.810 12.485 20.044

Brochureprijs 6.748 7.221 6.951 7.424 7.666 7.929 7.929 8.436 9.048 13.278 15.747 16.647 26.725

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele 
excursies: zie pagina 134-135. 
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.

DAG 1: Lissabon, Portugal
Lissabon is na Athene de oudste hoofdstad 
van Europa, waar de Toren van Belém en het 
Jerónimos-klooster, tot UNESCO werelderf-
goed zijn uitgeroepen. Verken de oude stad met 
z’n beroemde gebouwen te voet, zoals de in een 
neo-gotische stijl gebouwde 45m hoge Santa 
Justa lift. Grote ontdekkingsreizigers als Vasco da 
Gama en Ferdinand Magellaan woonden hier ooit. 

DAG 2: Leixões & Porto, Portugal
Aan de monding van de Douro rivier ligt Leixões, 
zo’n 10 kilometer van Porto, één van de oudste 
maar ook meest charismatische Europese steden. 
Het historische centrum, Ribeira - aan de noorde-
lijke oever van de Douro, is een UNESCO Wereld-
erfgoed locatie waar u vanuit replica’s van de 
oude ‘Rabelo boten’ een perfect uitzicht over de 
stad heeft. Porto is vooral bekend vanwege haar 
port, de port(o)wijn, die hier wordt gelagerd en 
over de gehele wereld wordt geëxporteerd. Toon-
aangevende architecten uit de hele wereld hebben 
de stad van een mengeling aan monumenten en 
barokke houtsnijwerken uit heden en verleden 
voorzien.

DAG 3: Op zee (Golf van Biskaje)
Een dag op zee betekent vanaf dek of de pano-
ramalounge uitkijken naar dolfijnen, walvissen 
en zeevogels. Leerzaam zijn de lezingen van het 
expeditieteam over de geschiedenis en biologie. 

DAG 4: Bilboa, Spanje
De Baskische hoofdstad Bilbao biedt een combi-
natie van traditionele cultuur met moderne stijl. 
Bezoek het Guggenheim Museum, ontworpen 
door architect Frank Gehry.

DAG 5: Belle-Île, Frankrijk
Belle-Île is een van de mooiste eilanden van 
Frankrijk, met pittoreske dorpjes, steile kliffen 
en groen landschap. Het heeft vele kunstenaars 
geïnspireerd, zoals Dumas, Monet en Matisse.

DAG 6: Het ‘Kanaal’
Het druk bevaren ‘Kanaal’ verbindt de Atlanti-
sche Oceaan met de Noordzee. Dit is ‘s werelds 
drukst bevaren zeestraat waar meer dan 500 
schepen per dag passeren. Vanaf het dek of de 
panoramalounge kunt u de vele verschillende 
oceaanschepen observeren. 

DAG 7: Oostende, België
De populaire badplaats Oostende biedt nog veel 
meer. Loop in de voetsporen van de Amerikaanse 
soulzanger Marvin Gaye. Bezoek het nabijgelegen 
Brugge met haar historische centrum.

DAG 8: Antwerpen, België
Antwerpen was in de 16e eeuw één van de belang-
rijkste financiële centra ter wereld en thuis van 
schilder Rubens. Tegenwoordig is het ‘s werelds 
grootste handelscentrum voor diamant. 

DAG 9: Nederlandse kust
We varen langs onze Nederlandse kust en de 
waddeneilanden.

DAG 10: Helgoland & Dune, Duitsland
De enige archipel van Duitsland aan de Noordzee 
bestaat uit de twee kleine eilanden Helgoland en 
Dune. In de middeleeuwen berucht als basis van 
piraten. 

DAG 11: Bremerhaven, Duitsland
De Hanzestad Bremerhaven heeft al sinds de 9e 
eeuw een rijke geschiedenis.

43

2

Varend langs 
de baaien en 
eilanden van 
West-Europa
Bezoek verschillende UNESCO Werelderfgoed 
bezienswaardigheden, levendige steden, 
charmante dorpjes en prachtige eilanden. 
Neem deel aan de vele avontuurlijke excursies.

1 Het van dichtbij spotten van wild life
2 Spectaculaire kustformaties
3 Rijk historisch en cultureel erfgoed, 

Lissabon
4 Modern meesterwerk in Bilbao

1



Bilbao

BELGIUM

Belle-Île-en-Mer

Bergen

Oporto

Lisbon

B A Y  O F
B I S C A Y

SPAIN

NORWAY

FRANCE

PO
RT

UG
AL

A T L A N T I C
O C E A N

Ostend

The Belém Tower and 
Jerónimos Monastery
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9 dagen
MS MIDNATSOL
Afvaart: 9 september 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

CULTURELE HOOGTEPUNTEN LANGS DE EUROPESE KUST
9-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 2.136  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

09/09–
17/09/2018

CENMSEUR1802
9 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.136 2.286 2.201 2.350 2.427 2.510 2.510 2.671 2.864 3.153 3.739 3.953 6.346

Brochureprijs 2.849 3.048 2.934 3.134 3.236 3.347 3.347 3.561 3.819 4.204 4.985 5.270 8.461

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

3.205 3.429 3.301 3.526 3.640 3.766 3.766 4.006 4.297 6.305 7.478 7.905 12.691

Brochureprijs 4.273 4.572 4.401 4.701 4.854 5.021 5.021 5.341 5.729 8.407 9.971 10.541 16.922

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele 
excursies: zie pagina 134-135. 
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.

DAG 1: Bergen, Noorwegen
Onze reis begint in de charmante - op één na 
grootste - stad van Noorwegen. Bezoek het histo-
rische, kleurrijke Bryggen, dat door UNESCO 
als cultureel erfgoed erkend is, voordat u aan uw 
Europese avontuur met MS Midnatsol begint. 

DAG 2: De Noordzee
We varen op de drukbevaren route langs de 
Deense, Duitse en Nederlandse kusten. 

DAG 3: Oostende, België
De populaire badplaats Oostende biedt nog veel 
meer. Loop in de voetsporen van de Amerikaanse 
soulzanger Marvin Gaye. Bezoek het nabijge-
legen Brugge met haar historische centrum.

DAG 4: Het ‘Kanaal’
Het druk bevaren ‘Kanaal’ - waar meer dan 500 
schepen per dag passeren - verbindt de Noordzee 
met de Atlantische Oceaan. Vanaf het dek of de 
panoramalounge kunt u de vele verschillende 
schepen observeren. 

DAG 5: Belle-Île, Frankrijk
Belle-Île is één van de mooiste eilanden van 
Frankrijk, met pittoreske dorpjes, steile kliffen 
en groen landschap. Het heeft vele kunstenaars 
geïnspireerd, zoals Dumas, Monet en Matisse.

DAG 6: Bilboa, Spanje
De Baskische hoofdstad Bilbao biedt een combi-
natie van traditionele cultuur met moderne stijl. 
Bezoek het Guggenheim Museum, ontworpen 
door architect Frank Gehry.

DAG 7: Op zee (Golf van Biskaje)
Een dag op zee betekent vanaf dek of de pano-
ramalounge uitkijken naar dolfijnen, walvissen 
en zeevogels. Leerzaam zijn de lezingen van het 
expeditieteam over de geschiedenis en biologie 
die in de collegezaal of op dek worden gegeven. 

DAG 8: Leixões & Porto, Portugal
Aan de monding van de Douro rivier ligt Leixões, 
zo’n 10 kilometer van Porto, één van de oudste 
maar ook meest charismatische Europese steden. 

Het historische centrum, Ribeira - aan de noor-
delijke oever van de Douro, is een UNESCO 
Wereld erfgoed locatie waar u vanuit replica’s van 
de oude ‘Rabelo boten’ een perfect uitzicht over 
de stad heeft. Porto is vooral bekend vanwege 
haar port, de port(o)wijn, die hier wordt gelagerd 
en over de gehele wereld wordt geëxporteerd. 
Toonaangevende architecten uit de hele wereld 
hebben de stad van een mengeling aan monu-
menten en barokke houtsnijwerken uit heden en 
verleden voorzien.

DAG 9: Lissabon, Portugal
Lissabon is na Athene de oudste hoofdstad 
van Europa, waar de Toren van Belém en het 
Jerónimos-klooster, tot UNESCO werelderf-
goed zijn uitgeroepen. Verken de oude stad met 
z’n beroemde gebouwen te voet, zoals de in een 
neo-gotische stijl gebouwde 45m hoge Santa 
Justa lift. Grote ontdekkingsreizigers als Vasco 
da Gama en Ferdinand Magellaan woonden hier 
ooit. 

1

3 4

2Culturele 
hoogtepunten langs 
de Europese kust

Verken verschillende 
UNESCO werelderfgoed 
bezienswaardigheden, historische 
steden, charmante dorpjes en 
mooie eilanden.

1 De kust van Portugese wijn
2 Kleurrijk lokaal transport
3 Brede goudkleurige zandstranden in Oostende
4 Het charmante Belle-Île

Geniet van  
uw bezoek aan 
verschillende steden en 
bezienswaardigheden



PORTUGAL

Lisbon

Funchal MADEIRA

AZORES 

Madalena

Ponta Delgada

A T L A N T I C
O C E A N

Porto
Santo

Angra do Heroismo
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11 dagen
MS MIDNATSOL
Afvaart: 17 september 2018

ACTIVITEITEN AANBOD:

 KAJAKKEN  

 WANDELTOCHT

 VOGELSAFARI

 LEZINGEN

DAG 1: Legendarisch Lissabon
Lissabon is een legendarische stad. 
Voordat u inscheept aan boord van 
het MS Midnatsol bestaat de moge-
lijkheid wereldberoemde beziens-
waardigheden te bezoeken zoals de 
toren van Belém. 

DAG 2-3: Vulkanische schoonheid
Terwijl we naar de vulkanische 
Azoren varen kunt u een lezing 
bijwonen georganiseerd door ons 
deskundige expeditie team.

DAG 4: Het groene eiland
São Miguel is groen en bezaaid met 
glooiende groene heuvels. U kunt 
deelnemen aan een excursie naar 
het schilderachtige Lagoa das Sete 
Cidades, één van de zeven natuur 
wonderen van Portugal.

DAG 5: UNESCO landschap
Ilha do Pico is een prachtige natuur-
lijke bestemming. De wijngaarden 
op het eiland hebben een vermelding 
op de UNESCO werelderfgoedlijst en 
zijn te danken aan de creativiteit van 
de eilandbewoners. 

DAG 6: Het paarse eiland
Bezoek Angra, gesticht in de 15e 
eeuw, en de historische vesting van 
São João Baptista.

DAG 7: Op zee
Geniet van een ontspannen dag. 

DAG 8: Tuin van de Atlantische Oceaan
Madeira is rijk aan weelderige flora 
en fauna. Het Laurissilva-bos is een 
zeldzaam wonder, terwijl Funchal 
een moderne, kosmopolitische 
uitstraling heeft. 

DAG 9: De magie van gouden zand
Porto Santo is een eilandje in de 
Madeira archipel en kenmerkt zich 
met goudkleurige stranden. Vila 
Baleira is de charmante hoofdstad.

DAG 10: Relaxen op zee
De zeedagen zijn dagen om te 
ontspannen en te genieten. 

DAG 11: Einde expeditie 
Vroege vogels worden beloond met 
een prachtig uitzicht over Lissabon 
als onze reis tot een einde komt. 

1 Landschap op de Azoren 
2 Vulkanisch strand, São Miguel, Azoren
3 Spectaculaire fora, Madeira
4 Ilha do Pico adembenemende natuur

Ontdek de rijkdom van Portugal, 
van het historische vasteland 
tot de groene vulkanische 
eilanden. Bezoek de kleurrijke 
historische steden en UNESCO 
bezienswaardigheden. 

De schatten 
van Portugal

3

4

2

1

DE SCHATTEN VAN PORTUGAL
11-daagse expeditiereis met MS Midnatsol vanaf € 2.624  pp

HUTCATEGORIE POLAR 
BINNEN

POLAR 
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

EXPEDITION 
SUITE

Reisperiode  
van/tot Boekingscode Prijs in € per persoon Bezetting I J L N O P YA U QJ Q M MG MX

17/09–
27/09/2018

CENMSEUR1803
11 dagen

Vroegboekprijs vanaf
2 pers.

2.624 2.808 2.703 2.887 2.981 3.084 3.084 3.280 3.518 3.873 4.593 4.856 7.795

Brochureprijs 3.499 3.744 3.604 3.849 3.975 4.112 4.112 4.374 4.691 5.164 6.124 6.474 10.393

Vroegboekprijs vanaf
1 pers.

3.937 4.212 4.055 4.331 4.472 4.625 4.625 4.921 5.278 7.746 9.186 9.711 15.590

Brochureprijs 5.249 5.616 5.406 5.774 5.962 6.167 6.167 6.561 7.037 10.328 12.248 12.948 20.787

DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan boord. 
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.

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.

NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige optionele 
excursies: zie pagina 134-135. 
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.
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AVONTUURLIJKE 
VERLENGOPTIES

Europa
VERLENG UW REIS

Bergen
City Break Bergen
Wandel door de smalle straatjes van het Middel-
eeuwse Bergen en bezoek de Hanzewerf Bryggen 
(UNESCO Werelderfgoed) Ontdek de beroemde 
vismarkt en geniet van mooie cafés, restau-
rants en winkels tijdens uw korte verblijf in het 
centrum van de stad.
 
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Bergen
Overnachting in een centraal gelegen hotel in 
Bergen.
DAG 2: Bergen/inscheping
Ontbijt in uw hotel. ’s Ochtends heeft u nog wat 
vrije tijd in Bergen. Mogelijkheid om deel te 
nemen aan een optionele stadstour voordat u 
inscheept aan boord van uw Hurtigruten schip. 
Bezoek de pittoreske vismarkt, één van de meest 
bezochte markten in Noorwegen. Breng een 
bezoek aan Bryggen, Fort Bergenhus en de Fløi-
banen kabelbaan. De tour eindigt bij de pier ruim 
vóór inscheping.

VANAF: € 188 pp*
* De prijs is inclusief een hotelovernachting in Bergen 
o.b.v. logies/ontbijt, stadstour Bergen incl. transfer 
van hotel naar pier (of pier-hotel) met Engelsspre-
kende gids.
BOEKINGSCODE: CENBGOCITYPRE

Bremerhaven
Bremerhaven City Break
Verleng uw verblijf in de moderne Duitse haven-
stad aan de monding van de rivier de Wezer. 
Het biedt beroemde musea zoals de Klimahaus, 
het Duits Maritiem Museum en het emigratie 
centrum (Deutsches Auswanderer Haus).
 
DAG 1: Ontscheping/Bremerhaven
Ontbijt aan boord. Transfer vanaf de pier naar 
Atlantic Sail City Hotel, direct gelegen aan de 
oevers van de rivier de Wezer. Na het inchecken 
mogelijkheid om op eigen gelegenheid de stad te 
verkennen. Bezoek het ‘Klimahaus’ Bremerhaven 
8° Ost: een uniek en interessant museum over 
het klimaat en klimaatverandering. De boeiende 
tentoonstelling biedt u de kans om een virtuele 
reis rond de wereld te maken langs de achtste 
lengtegraad waarbij u verschillende landen en 
continenten passeert. De rest van de dag kunt u 
deze boeiende stad verder verkennen. 
DAG 2: Bremerhaven/vertrek
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 157 pp*
* De prijs is inclusief 1 hotelovernachting in Bremer-
haven op basis van logies/ontbijt, transfer vanaf pier 
– hotel in Bremerhaven. Entree Klimahaus.
Niet inbegrepen: fooien, lunch en diner.
BOEKINGSCODE: CENBRVCITYPOST

Lissabon
City Break Lissabon
Verleng uw reis met een verblijf in Lissabon en 
verken de hoofdstad van Portugal tijdens een 
rondleiding door de stad.
 
Voorprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Aankomst Lissabon
Overnachting in een centraal gelegen hotel in 
Lissabon o.b.v. logies/ontbijt. 
DAG 2: Lissabon/inscheping
De ochtend ter vrije besteding. Net voor de 
middag begint uw panoramische bezichtiging 
van Lissabon. U ziet diverse hoogtepunten van 
de stad zoals het Edward VII Park, waar u kunt 
genieten van een prachtig uitzicht over de hele 
stad. De excursie gaat verder naar de wijk Belém 
en de Jerónimus kerk. De tour eindigt bij de pier 
ruim op tijd voor de inscheping.

Naprogramma van dag-tot-dag
DAG 1: Ontscheping/Lissabon
Na ontscheping start uw panoramische bezich-
tiging van de stad Lissabon. U bezoekt diverse 
hoogtepunten van de stad, zoals het Edward 
VII Park, waar u kunt genieten van een prachtig 
uitzicht over de hele stad. De excursie gaat verder 
naar de wijk Belém en de Jerónimus kerk. De tour 
eindigt bij uw centraal gelegen hotel. De rest van 
de dag is ter vrije besteding en kunt u de stad op 
eigen gelegenheid verkennen. 
DAG 2: Lissabon/vertrek
Ontbijt in uw hotel.

VANAF: € 151 pp*
* De prijs is inclusief 1 hotelovernachting in Lissabon 
o.b.v. logies/ontbijt, stadstour Lissabon (ca. 3,5 uur), 
transfer van/naar de pier in Lissabon.
Niet inbegrepen: fooien, lunch en diner.
BOEKINGSCODE:  CENLISCITYPRE (voor) 

CENLISCITYPOST (na)

1 Rijk architectonisch en 
cultureel erfgoed in 
Lissabon

2 De rode vuurtoren in de 
haven van Bremerhaven

3 Cafés in Bergen

Geef uw reis een extra dimensie door één van 
de volgende avontuurlijke verlengopties toe te 
voegen aan uw expeditie. Haal het beste uit uw reis 
door een hotelverblijf of excursies toe te voegen 
voorafgaand of na afloop van uw expeditie.

1 2

3
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Uw uitvalbasis 
op zee
Aan boord heeft u de keuze uit diverse comforta-
bele hutten en suites. Ongeacht welke categorie 
u kiest, wij garanderen u een comfortabele reis 
in een informele ongedwongen sfeer waarbij u 
bijzondere reiservaringen zult beleven.
 
EET- EN DRINKGELEGENHEDEN
Aan boord van MS Roald Amundsen, MS Fram, 
MS Midnatsol, MS Spitsbergen en MS Nord-
stjernen, wordt gratis bronwater geserveerd 
tijdens de lunch en het diner. Koffie en thee is 
gratis tijdens de reis. Er zijn diverse wijn en fris-
drank pakketten beschikbaar die u tijdens de 
reis kunt kopen. Naast onze standaard service, 
bieden wij de mogelijkheid a la carte te dineren 
aan boord van MS Midnatsol. Aan boord van 
het nieuwe MS Roald Amundsen zijn diverse 
eet gelegen heden en restaurants. 

 U heeft de keuze uit vier hut categorieën: 
 
1. POLAR BINNENHUT
De knusse Polar binnenhutten bevinden zich 
op alle schepen (met uitzondering van MS 
Roald Amundsen). Alle hutten beschikken over 
 bad kamers met douche/WC (met uitzonde-
ring van de D – en E- hut categorie aan boord 
van MS Nordstjernen. Deze hut categorieën 
hebben enkel een wastafel) De meeste hutten 
hebben aparte bedden waarvan één als sofa-bed. 
Sommige hutten zijn uitgerust met een tweeper-
soonsbed of stapelbedden. 
 
2. POLAR BUITENHUT 
Onze Polar buitenhutten zijn gelegen op de 
middelste of lagere dekken, en allen beschikken 
over een badkamer met douche/WC.  

Sommige hutten hebben tweepersoonsbedden, 
andere hutten bieden aparte bedden (waarvan 
één sofa-bed) of stapelbedden. 
 
3. ARCTIC SUPERIOR BUITENHUT
De Arctic superior buitenhutten kenmerken 
zich door comfort. Ze zijn gelegen op zowel de 
bovenste en de middelste dekken en hebben alle-
maal badkamers met douche en WC. Ze zijn 
tevens uitgerust met koffie- en thee faciliteiten. 
De meeste van hen hebben aparte bedden, 
waarvan één als sofa-bed. Sommige hutten 
hebben tweepersoonsbedden.
 
4. EXPEDITION SUITE 
De meest luxe hutten aan boord zijn de Expedi-
tion Suites. Deze bevinden zich op het bovendek 
en bieden een spectaculair uitzicht en extra faci-

Alle expeditie schepen bieden comfortabele lounges 
en voldoende dek ruimte. Hiervandaan heeft u een 
perfect uitzicht op de mooiste en meest ongerepte 
landschappen die aan u voorbij zullen trekken.

liteiten zoals een welkomstgeschenk, zithoek 
met TV, espresso maker en op verzoek continen-
taal ontbijt in de hut. De suites zijn ingericht met 
tweepersoonsbedden en beschikken over bad-
kamers met douche en WC. Tijdens de lunch en 
het diner kunt u gratis frisdrank, bier of wijn per 
glas nuttigen. (maximaal 1 fles wijn per dag, per 
persoon) Daarnaast kunt u genieten van een Pure 
Arctic verzorgingskit in de hut en heeft u hotel 
service met dagelijkse handdoeken wissel en 
2 flessen water in de hut. 
 
Houd er rekening mee dat suites en hutten onder-
ling kunnen variëren en sommige hutten bijzon-
dere specificaties hebben.
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✓ Inbegrepen + Upgrade mogelijk, van te voren reserveren + Upgrade mogelijk, te reserveren aan boord - Niet van toepassing

*Met uitzondering van MS Nordstjernen

EXTRA OPTIES  
TIJDENS UW EXPEDITIE

HUT CATEGORIEËN

Polar  
binnenhut

Polar  
buitenhut

Arctic Superior 
buitenhut

Expedition 
Suite

MS ROALD AMUNDSEN – RR, RS, RL, RJ XT, XY, TT, TY MA, MB, MC, 
MD, ME, MF

MS SPITSBERGEN B, I, K AJ, J, A, N, O P, U, QJ, YA Q, MG, MX

MS FRAM I N, FJ, GO F, U M, MG

MS MIDNATSOL I J ,L, N, O P, U, QJ, YA Q, M, MG, MX

MS NORDSTJERNEN I, D, E N, J, A – –

MAALTIJDEN Volpension  
(ontbijt, lunch en diner) ✓ ✓ ✓ ✓

DRANKEN

Water, koffie, thee ✓ ✓ ✓ ✓

Frisdranken pakket +* + + ✓

Wijn pakket +* + + ✓

EXTRA’S

Arctic Pure verzorgingsset (badkamer) - - ✓ ✓

Fleece deken +* + + ✓

Badjas en slippers +* + + ✓

Espresso maker - - - ✓

Koffie en theezetfaciliteiten - - ✓ ✓

Klein dienblad met thee/koffie - - ✓ ✓

TV ✓ * ✓ * ✓ ✓

Versnaperingen en mousserende wijn 
(inscheping) +* + + ✓

Aparte check-in procedure - - - ✓

Ontbijt in de hut op verzoek - - - ✓

1 Polar binnenhut
2 Polar buitenhut
3 Arctic Superior 

buitenhut
4 Fitness ruimte
5 Expedition Suite
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MS Roald Amundsen is een uiterst comforta-
bele uitvalbasis voor het optimaal ervaren van 
uw expeditie. De schoonheid van de adembene-
mende landschappen ziet men duidelijk terug in 
het warme stijlvolle interieur aan boord. Zo is er 
veel gebruik gemaakt van Scandinavische mate-
rialen als graniet, eik, berk en wol. De comforta-
bele hutten bieden een goed uitzicht en u zult zich 
op uw gemak voelen in de sfeervolle algemene 
ruimtes. Topkwaliteit wordt geboden in de vorm 
van recreatie met zwembad en een Noors à la carte 
restaurant. MS Roald Amundsen is het modernste 
expeditie cruise schip ter wereld. Het is het eerste 
‘groene’ cruiseschip dat wordt aangedreven door 
hybride accu technologie waardoor het brand-
stofverbruik met ongeveer 20% verminderd zal 
worden. Wanneer het schip gedurende 30 minuten 
100% elektrisch vaart zult u zich verwonderen 
over de totale stilte van Antarctica.

Activiteiten & hoogtepunten: 
Lezingen & presentaties, Young Explorer, cursus 
Fotografie, Science Center, oefeningen.

SCHEEPSWERF: Kleven Verft (N) 
VLAG: Noorwegen BOUWJAAR: 2018 
BRT: 20,889 ton HUTTEN: 265
LENGTE: 140 m BREEDTE: 23.6 m 
IJSKLASSE: PC-6  SNELHEID: 15 Knopen

1 Arctic Superior XT
2 Expedition Corner Suite MA, MB, MC of MD
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MS ROALD AMUNDSEN MS FRAM
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M
A XL Corner Suite met privé balkon (46-48 m2). Grote 

ramen, flexibele slaapindeling, sofabed, TV, minibar, 
faciliteiten kit, badjassen en koffie/thee assortiment. 

M
B XL Corner Suite zonder balkon (44 m2). Flexibele 

slaapindeling, sofabed, TV, minibar, faciliteiten kit, 
badjassen en koffie/thee assortiment.

M
C

Corner Suite met privé balkon en jacuzzi (20-30 m2). 
Diverse maten met grote ramen, flexibele 
slaapindeling, enkele met sofabed, TV, minibar, 
faciliteiten kit, badjassen en koffie/thee assortiment.

M
D

Large Corner Suite met privé balkon (35 m2). 
Flexibele slaapindeling, sofabed, TV, minibar, 
faciliteiten kit, badjassen en koffie/thee assortiment. 
Geschikt voor gasten met rolstoel. 

M
E

Suite met privé balkon (20-28 m2). Diverse maten, 
flexibele slaapindeling, enkele met sofabed, TV, 
minibar, faciliteiten kit, badjassen en koffie/thee 
assortiment.

M
F Corner Suite zonder balkon (22 m2). Grote ramen, 

flexibele slaapindeling, TV, minibar, faciliteiten kit, 
badjassen en koffie/thee assortiment.

A
R

C
TI

C
 S

U
PE

R
IO

R X
T

Buitenhut met privé balkon (15-19 m2). Diverse 
maten, 2-pers.bed of flexibele slaapindeling, enkele 
met sofabed, TV, faciliteiten kit en koffie/thee 
assortiment.

X
Y Buitenhut met balkon (19 m2). 2-Pers.bed, TV, 

faciliteiten kit en koffie/thee assortiment.

TT

Buitenhut zonder balkon (27 m2). Flexibele 
slaapindeling, sofabed, TV, faciliteiten kit en koffie/
thee assortiment.

TY

Buitenhut zonder balkon (24-26 m2). Flexibele 
slaapindeling, TV, faciliteiten kit en koffie/thee 
assortiment.

PO
LA

R
 O

U
TS

ID
E R
R Buitenhut (19–23 m2). Flexibele slaapindeling, enkele 

met sofabed, TV.

RS Buitenhut (17 m2). 2-Pers.bed, TV.

R
L Buitenhut met patrijspoort (22 m2). Flexibele 

slaapindeling, TV.

R
J Buitenhut met deels beperkt uitzicht (20 m2). 

Flexibele slaapindeling, TV.

De hutten MD-701, XY-719, XY-726, XY-829, XY-836, 
TY-533 en TY-540 hebben een voor rolstoelen geschikte 
inrichting. Wijzigingen voorbehouden.

1. 1.2. 2. 3.

Het MS Fram staat in de traditie van de oorspron-
kelijke Fram. Het is dankzij moderne technologie 
uitstekend geschikt voor expeditiereizen in de 
poolgebieden. ‘Fram’ betekent ‘voorwaarts’, wat 
verwachtingen wekt voor de reis.
Onder de 127 comfortabele hutten zijn ook enkele 
suites, die de namen hebben van Noorse poolon-
derzoekers. Vanaf het grote buitendek hebt u 
toegang tot het voorste deel van het schip om 
daar vandaan dieren te bekijken. Bijzonder trots 
zijn wij op de aan boord tentoongestelde kunst-
werken. Hier leveren kunstenaars uit het noord-
poolgebied hun bijdrage aan een modern mees-
terwerk

Activiteiten & hoogtepunten: 
Lezingen & presentaties, cursus Fotografie,  
Science Center, oefeningen.

SCHEEPSWERF: Fincantieri, (I) 
VLAG: Noorwegen 
BOUWJAAR: 2007 
BRT: 11 647 ton 
HUTTEN: 127
LENGTE: 114 m 
BREEDTE: 20.2 m 
IJSKLASSE: 1B  
SNELHEID: 13 knopen

1 Arctic Superior F
2 Expedition Suite MG
3 Polar buitenhut FJ
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M
G Grand-Suite met privé balkon (24-39 m2), zithoek, 

tweepersoonsbed, do / wc, TV, minibar en koffie/thee 
assortiment.

EX
PE

D
IT

IO
N

M Mini suite (16-20 m2), zithoek, tweepersoonsbed, 
do / wc, TV, minibar en koffie/thee assortiment.

U

Buitenhut (11 m2), 2-bedden-hut met bed en sofabed, 
do / wc, TV, tafel, koelkast en waterkoker (U-526 met 
stapelbedden).

A
R

C
TI

C

F Superieur buitenhut (17-23 m2), tweepersoonsbed, 
zitgroep, do / wc, TV, koelkast en waterkoker.

N

2-/3- resp. 4-bedden buitenhut (11-13 m2), 
patrijspoort Ø ±70 cm, met bed en sofabed, do / wc, 
TV, tafel, koelkast (N-352 met stapelbedden).

PO
LA

RG
O Buitenhut (11-13 m2) met bed en sofabed, do / wc, TV, 

tafel, koelkast. Geschikt voor gasten met rolstoel.

FJ

Buitenhut (16-21 m2) met deels beperkt uitzicht: 
tweepersoonsbed, zitgroep, do / wc, TV, koelkast 
(FJ-503 met 2 bedden).

I 2-/3- resp. 4-bedden binnenhut (11-13 m2) met bed 
en sofabed, do / wc, TV, koelkast.

Hutten GO-342 en GO-346 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting. Wijzigingen voorbehouden.
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MS MIDNATSOL MS SPITSBERGEN

EX
PE

D
IT

IO
N

M
X Eigenaar-Suite (44-45 m2), zitkamer met privé balkon 

(enkele met jacuzzi), slaapkamer met 2-pers.bed, 
do / wc, TV, tafel, minibar en koffie/thee assortiment.

M
G Grand suite (25–36 m2) met grote ramen en privé 

balkon (enkele met jacuzzi), 2-pers.bed, do / wc, 
zitgroep, TV, minibar en koffie/thee assortiment.

M Suite (23–24 m2) met privé balkon, zitgroep, 2-pers.
bed, do / wc, TV, minibar en koffie/thee assortiment.

Q Mini suite (16–24 m2) met zitgroep, 2-pers.bed, 
do / wc, TV, minibar en koffie/thee assortiment.

A
R

C
TI

C

Q
J Mini-suite (16–17 m2) met deels beperkt uitzicht,  

bed en sofabed, zitje, do / wc, TV en koffie/thee 
assortiment.

U Buitenhut (10–14 m2) met bed en sofabed, do / wc, 
tafel, TV en koffie/thee assortiment.

YA

Buitenhut (16 m2) met bed en sofabed, do / wc, tafel, 
TV en koffie/thee assortiment. Geschikt voor gasten 
met rolstoel.

P Buitenhut (10–11 m2) met bed en sofabed, do / wc,  
TV en koffie/thee assortiment.

PO
LA

R

O Buitenhut (10–12 m2) met bed en sofabed, do / wc, TV.

N Buitenhut (11-13 m2) met bed en sofabed, do / wc, TV.

L Buitenhut (10–13 m2) met deels beperkt uitzicht, 
patrijspoorten, bed en sofabed, do / wc, TV.

J Buitenhut (11-12 m2) met deels beperkt uitzicht, bed 
en sofabed, do / wc, TV.

I Binnenhut (9-14 m2) met bed en sofabed, do / wc, TV.

Hutten YA3-614, YA3-616, YA3-619 en YA3-625 hebben een 
voor rolstoelen geschikte inrichting.  
Wijzigingen voorbehouden.

De naam Midnatsol (middernachtzon) is een 
hommage aan de Noorse zomer. Kenmer-
kend voor het grootste schip van onze vloot is 
de twee verdiepingen tellende panorama-salon 
met fantastisch uitzicht. Een sfeer van exclusi-
viteit bieden de 23 charmant ingerichte suites, 
waarvan enkele zelfs een balkon hebben. Het 
MS Midnatsol is uitgerust met geavanceerde 
technologieën en voldoet aan ijsklasse 1C, waar-
door ze zeer geschikt is voor expeditie reizen naar 
Antarctica. Als ‘Ontdekkingsschip’ is ze volledig 
uitgerust met een verkenningsdek met afdelingen 
voor onder andere wetenschap, media, foto-
grafie en een optica testcentrum. Hier vandaan 
beginnen de expedities, als u in geschikte 
kleding, op onze tender boten overstapt die u 
veilig van het schip naar de wal zullen vervoeren.

Activiteiten & hoogtepunten: 
Lezingen & presentaties, Young Explorer, cursus 
Fotografie, Science Center, oefeningen.

SCHEEPSWERF: Fosen Mek. Verk., (N) 
VLAG: Noorwegen 
BOUWJAAR: 2003 
BRT: 16.151 ton 
HUTTEN: 278 
LENGTE: 135.75 m 
BREEDTE: 21.5 m 
IJSKLASSE: 1C  
SNELHEID: 15 knopen

1 Expedition Suite MG
2 Expedition Suite M

1. 1.2. 2.
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M
X Eigenaar-Suite (33 m2) zitkamer met privé balkon, 

slaapkamer met 2-pers.bed, do / wc, TV, minibar  
en koffie/thee assortiment.

EX
PE

D
IT

IO
N

M
G Grand suite (28–30 m2) met privé balkon,  

zitgroep, 2-pers.bed, do / wc, TV, minibar en  
koffie/thee assortiment.

Q Mini suite (17–23 m2), zitgroep, 2-pers.bed,  
do / wc, TV, minibar en koffie/thee assortiment.

Q
J Mini-suite (14–18 m2) met deels beperkt uitzicht,  

zitje, 2-pers.bed, do / wc, TV en koffie/thee 
assortiment.

A
R

C
TI

C

YA

Buitenhut (18 m2) met deels beperkt uitzicht,  
2-pers.bed, do / wc, TV en koffie/thee assortiment. 
Geschikt voor gasten met rolstoel.

U Buitenhut (11–14 m2) 2-pers.bed, do / wc, tafel,  
TV en koffie/thee assortiment.

P Buitenhut (14–15 m2) met deels beperkt uitzicht, 
2-pers.bed, do / wc, TV en koffie/thee assortiment.

O Buitenhut (13–14 m2)  
met 2-pers.bed, do / wc en TV.

PO
LA

R

N 2/3-pers. buitenhut (13 m2)  
met bed en sofabed, do / wc en TV.

A Buitenhut (10–13 m2)  
met stapelbed, do / wc en TV.

J Buitenhut (11 m2) met deels beperkt uitzicht,  
2-pers.bed, do / wc en TV.

A
J Buitenhut (9 m2) met deels beperkt uitzicht, 

stapelbed, do / wc en TV.

K Superior binnenhut (16–20 m2)  
met 2-pers.bed, do / wc en TV.

I Binnenhut (10-14 m2)  
met 2-pers.bed, do / wc en TV.

B Binnenhut (9–11 m2)  
met stapelbed, do / wc en TV.

Hutten MX-632 en YA-614 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting. Wijzigingen voorbehouden.

Het MS Spitsbergen is vernoemd naar de Arcti-
sche kroon van Noorwegen. Sinds 1896 verzorgt 
Hurtigruten al reizen naar deze bestemming, 
vroeger bekend als de ‘Sports Route’. Na een 
volledige reconstructie is het MS Spitsbergen 
sinds 2016 opgenomen in de Hurtigruten vloot. 
Het moderne schip beschikt over comfortabele en 
moderne hutten en openbare ruimtes. Het frisse, 
Scandinavische design weerspiegelt het kleuren-
palet van de zee. Het schip is milieuvriendelijk 
en we zullen verbeteringen blijven aanbrengen 
om emissies en brandstofverbruik te vermin-
deren. De omvang en wendbaarheid maakt haar 
zeer geschikt voor het verkennen van fjorden en 
kusten, zowel in Noorwegen als de nieuwe -Arcti-
sche- bestemmingen in Canada, Groenland en 
IJsland.

Activiteiten & hoogtepunten: 
Lezingen & presentaties, cursus Fotografie,  
Science Center, oefeningen.

SCHEEPSWERF: Est. Navais de Viana do Castelo (P) 
VLAG: Noorwegen 
BOUWJAAR: 2009, gerenoveerd in 2016 
BRT: 7.344 ton 
HUTTEN: 100
LENGTE: 100.54 m 
BREEDTE: 18 m 
IJSKLASSE: 1C  
SNELHEID: 17.1 knopen

1 Arctic Superior QJ
2 Expedition Suite MG
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MS NORDSTJERNEN

PO
LA

R

N Buitenhut (13 m2) met boven-/onderbed, do / wc.

J Buitenhut (6 m2) met deels beperkt uitzicht:  
boven-/onderbed, do / wc.

A Buitenhut (7 m2) met boven-/onderbed, do / wc.

I Binnenhut (7 m2) met boven-/onderbed, do / wc.

D Binnenhut (5 m2) met boven-/onderbed en wastafel; 
do / wc op de gang; enkele met raam.

E Binnenhut (3 m2) met boven-/onderbed en wastafel; 
do / wc op de gang.

Wijzigingen voorbehouden.

MS Nordstjernen (Noordster) werd in 1956 in 
Hamburg gebouwd en onlangs in 2014 gemoder-
niseerd. Het stijlvolle schip is onderdeel van de 
‘Norwegian Cultural Heritage’ met als eervolle 
vermelding: ‘outstanding example of 1950’s 
ship design’. MS Nordstjernen beschikt over een 
restaurant, een cafetaria, een bar, twee gemoede-
lijke salons en een kleine winkel. De hutten zijn 
eenvoudig en doelmatig, de salons en restaurants 
zijn bijzonder smaakvol ingericht. In de binnen-
ruimtes en de dekken is veel mooi oud hout 
verwerkt. MS Nordstjernen heeft absoluut een 
heel eigen, zeer bijzondere charme.

Activiteiten & hoogtepunten: 
Lezingen & presentaties.

SCHEEPSWERF: Blohm + Voss, (D) 
VLAG: Noorwegen 
BOUWJAAR: 1956
(Gemoderniseerd in 2000 en 2013/14) 
BRT: 2.191 ton 
HUTTEN: 71
LENGTE: 80.77 m 
BREEDTE: 12.6 m 
IJSKLASSE: 1C  
SNELHEID: 15 knopen

1 Het houten promenadedek  
met koperen elementen

2 Polar Binnenhut I

3 Polar Binnenhut E

4 Polar Buitenhut N
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AANBETALING
Bij boeking wordt een aanbetaling verlangd van 
15 % van de reissom, alsmede de totale kosten 
van de vlucht (en mogelijke toeslagen), de reser-
veringskosten, de annuleringsverzekering en het 
calamiteitenfonds.

AANSPRAKELIJKHEID
Degene die een reis boekt voor (ook) andere 
deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van min-
derjarige reizigers moet worden aangetoond dat 
ouders of voogden toestemming hebben ver-
leend. Norske Noorwegen Reizen (Norske Turist 
Service BV) is niet aansprakelijk voor eventuele 
wijzigingen in tarieven, vaarschema’s, vliegsche-
ma’s of voor eventuele drukfouten.

AAN BOORD
Uw reis is - tenzij anders is overeengekomen - 
inclusief ontbijt, lunch en diner. Koffie en thee 
tijdens de maaltijden zijn inbegrepen. Andere 
dranken kunt u tegen betaling verkrijgen in het 
restaurant, de eetzaal en de bar.

ALCOHOL
Hurtigruten ASA is in het bezit van een volle-
dig vergunning: bier, wijn en sterke drank. Wij 
maken u er op attent dat prijzen voor sterke 
drank in Noorwegen over het algemeen hoger 
zijn dan in Nederland en niet belastingvrij aan 
boord. Conform de Noorse wetgeving is de ver-
koop van bier en wijn toegestaan aan personen 
vanaf 18 jaar. De verkoop van sterke drank is 
toegestaan aan personen vanaf 20 jaar. Alco-
holische dranken die in de havens en in onze 
winkel aan boord zijn gekocht zullen op het 
schip worden bewaard en op de laatste dag van 
de reis in uw cabine worden afgeleverd. Aan 
boord mogen alleen dranken worden geconsu-
meerd die in de restaurants en bars op het schip 
zijn gekocht. U mag maximaal 1,5 liter alcohol 
mee aan boord nemen.

1893 AMBASSADOR
Het 1893 Ambassador Pro-
gramma is beschikbaar voor alle 

Hurtigruten gasten, die al minstens drie opeen-
volgende nachten aan boord van een van onze 
schepen doorgebracht hebben. Het geldt zoals 
aangegeven voor de volgende reizen: expeditie 
zeereizen, alle Hurtigruten rondreizen, kennis-
makingsreizen en deeltrajecten met een duur 
van minstens drie nachten evenals groeps- en 
thema-reizen. Als 1893 Ambassador lid krijgt u 
exclusief extra diensten, speciale kortingen en 
voordelen. Gedetailleerde deelnamevoorwaar-
den en een aanmeldingsformulier krijgt u aan 
boord van onze schepen en op www.hurtigruten.
com/1893.

ANNULERINGEN
De Hurtigruten annuleringsvoorwaarden wijken 
af van die van de ANVR. Annuleringen kunnen 
van maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.00 
uur en op vrijdag van 10.00 - 16.00 uur in behan-
deling worden genomen. In enkele gevallen zijn 
afwijkende annuleringskosten van toepassing, 
bijvoorbeeld bij vliegtickets die direct dienen te 
worden geprint en betaald en bij speciale aan-
biedingen van de bootmaatschappij waarvoor 
extra voorwaarden gelden als geen wijzigingen 
mogelijk en direct betalen. Wij kunnen u nadere 
informatie verstrekken over de mogelijkheid 
een annulerings- en reisver zekering af te slui-
ten. De optietermijn voor Hurtigrutenboekin-

gen bedraagt normaal gesproken 3 werkdagen. 
Uitzondering hierop vormt een boeking voor 
een speciale aanbiedingsreis met Hurtigruten. 
Maakt u een boeking voor een speciale aanbie-
ding dan is deze direct na de opdracht definitief 
en moeten wij helaas reeds annuleringskosten 
in rekening brengen, zelfs indien u diezelfde dag 
nog besluit van de reservering af te zien.
Tot 45 dagen voor vertrek: de aanbetaling
44-22 dagen voor vertrek: 40% van de reissom.
21-15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
Vanaf 14 dagen voor vertrek: 90% van de reis-
som
Op de dag van vertrek: 100% van de reissom

ANVR
Norske Noorwegen Reizen (Norske 
Turist Service BV: KvK 34383436) 

is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging 
hanteert strenge normen voor het lidmaat-
schap en bevordert de kwaliteit van reizen en 
van de informatie daarover. De reizen in deze 
reisgids worden aangeboden onder het beding 
dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel 
A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekings-
voorwaarden) van toepassing zijn op alle aan-
biedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk 
wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn 
opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure 
‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De 
brochure bevat naast de ANVR-Consumenten-
voorwaarden andere belangrijke informatie. De 
ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige 
informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/consu-
mentenvoorwaarden.pdf.

BIBLIOTHEEK
Ieder schip heeft een kleine selectie boeken 
over diverse onderwerpen beschikbaar voor de 
gasten.

CALAMITEITENFONDS
Norske Noorwegen Reizen (Norske 
Turist Service BV: KvK 34383436) is 

aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds 
Reizen. Binnen de grenzen van de garantie-
regeling van het Calamiteitenfonds vallen de 
in dit programma gepubliceerde reizen onder 
de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze 
garantie houdt in dat u als consument die deel-
neemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien 

wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of 
niet volledig kunnen uitvoeren;

• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt 
indien wij als gevolg van een calamiteit de reis 
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd 
moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door 
molest of natuurramp veroorzaakte abnormale 
gebeurtenis.

CRUISECARD
Bij aankomst aan boord krijgt 

u als onderdeel van de incheck procedure con-
form de ISPS-wetgeving een cruise card. Alle 
reizigers moeten deze kaart te allen tijde bij 
zich hebben wanneer ze het schip verlaten in 
havens en bij excursies. De kaart dient als con-
trolesysteem bij de ingang en ter controle van 
het aantal gasten dat aan boord en/of aan land 
is. De kaart is behalve de toegangskaart tot uw 
cabine ook het betaalmiddel op het schip. U 
kunt aan boord alleen met deze kaart betalen. 
Om de rekening van uw cruisecard te activeren 

moet u in het bezit zijn van een creditcard van 
Visa, American Express, Diners of Mastercard. 
De creditcard moet nog geldig zijn tot minimaal 
3 maanden na uw verblijf aan boord. Helaas 
ondersteunt ons systeem geen Maestro-kaar-
ten. Houd er rekening mee dat uw creditcard 
zal worden belast in Noorse kronen (nok). De 
wisselkoers wordt bepaald door uw creditcard-
maatschappij. Op de laatste avond zal uw reke-
ning aan boord worden opgemaakt en betaald. 
U ontvangt de bon hiervan in uw cabine. Het is 
aan boord helaas niet mogelijk om geld op te 
nemen of te wisselen.

DIEET
Speciale maaltijden, zoals b.v. vegetarische 
maaltijden of een dieet dienen bij de boeking te 
worden doorgegeven en kort voor vertrek nog 
eens gedetailleerd te worden besteld.

DUURZAAM TOERISME
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen 
en rekening houden met milieu, mensen, natuur 
en cultuur, zodat ook aan volgende generaties 
aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden 
aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich 
hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam 
Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons 
bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij 
de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide 
coördinator heeft aangesteld die met goed 
gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben 
wij een beleidsverklaring en een programma 
met praktische maatregelen opgesteld, waarin 
staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst 
met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duur-
zaam toerisme is niet alleen iets voor reisonder-
nemingen. U bent als vakantieganger daarbij 
een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl:, Duur-
zaam Toerisme).

ELEKTRICITEIT
De stopcontacten in uw hut zijn 220V/50Hz. 
Suites hebben 110V-aansluitingen voor scheer-
apparaten. De stekkers zijn volgens Europees 
model met twee pinnen. In de winkel kunnen 
adapters worden gekocht.

EXCURSIES AAN LAND
U kunt vooraf een aantal excursies op het land 
boeken. Waar mogelijk krijgt u de informatie 
over deze excursies voor uw reis, anders krijgt 
u deze (prijs)informatie aan boord. De excur-
sies en de inhoud ervan zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemende personen en de plaatselijke 
(weers)omstandigheden.

EXPEDITIETEAM
Het expeditieteam aan boord bestaat uit een 
expeditieleider, een assistent-expeditieleider 
en diverse sprekers en experts. Uw expeditie-
leider zal u regelmatig op de hoogte houden 
over de voortgang van de reis en over de diverse 
bezienswaardigheden en interessante natuur-
verschijnselen die we tegenkomen. Informatie 
over ons expeditieteam vindt u op het informa-
tieprikbord vlak bij hun informatiebalie. Bij de 
balie kunt u meer informatie vinden over de reis 
en eventuele extra excursies boeken.

FITNESS, SAUNA EN JACUZZI
MS Roald Amundsen, MS Fram, MS Spits-
bergen en MS Midnatsol beschikken over een 
fitnessruimte, sauna en beschikken over ver-
warmde whirlpools aan dek. De openingstijden 
verneemt u bij de receptie.

REIS- & BOEKINGSINFORMATIE
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FLEXIBILITEIT EXPEDITIEREIZEN
Bij de beschreven dagprogramma’s gaat het om 
mogelijk en gepland reisverloop, niet om een 
gegarandeerde dienstregeling. Uw expeditie-
team/reisleiding aan boord kan het programma 
op korte termijn aanpassen als gevolg van snel 
veranderende ijs- of weersomstandigheden 
of om gespotte dieren te observeren. Op deze 
manier wordt een voor u optimaal, individueel 
reisprogramma gegarandeerd. 

FOOI
Uit ervaring weten wij dat veel Hurtigruten-gas-
ten hun tevredenheid over het bedienend perso-
neel aan boord middels een fooi tot uitdrukking 
willen brengen. U bent uiteraard geheel vrij om 
zelf de hoogte van dit bedrag te bepalen. Als 
richtlijn (een gemiddelde fooi) adviseren wij 
nok 70 (ongeveer € 7,50) per persoon per dag. 
Welk bedrag u ook besluit te geven, graag ver-
zoeken wij u dit 2 dagen voor het einde van de 
reis in te vullen op het daarvoor bestemde for-
mulier dat u uw hut aantreft. Het ingevulde 
bedrag zal gelijk met het saldo van uw crui-
se-card worden verrekend. 

GREENSEAT
Norske Noorwegen Reizen (Norske 

Turist Service BV) realiseert zich goed dat de 
schoonheid van de natuur onderdeel is van 
een onvergetelijke vakantie en steunt daarom 
GreenSeat. GreenSeat biedt u de mogelijkheid 
de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te com-
penseren door de aanplant en bescherming van 
bossen wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een 
steentje bijdragen aan het tegengaan van het 
klimaatprobleem en tegelijkertijd de prachtige 
natuur op aarde in stand houden, zodat u blij-
vend kunt genieten van de mooiste vakantiebe-
stemmingen. Meer weten? Meedoen? 
www.greenseat.nl. Ook uw autoreis kunt u via de 
website compenseren!

GROEPSREIZEN
Norske Noorwegen Reizen (Norske Turist Ser-
vice BV) behoudt zich het recht voor een reis te 
annuleren bij onvoldoende deelname (minder 
dan het bij de reis vermeldde minimaal aantal 
deelnemers of bij minder dan 10 personen) een 
maand voor vertrek of door onvoorziene omstan-
digheden. Bij annulering door Norske Turist Ser-
vice zijn wij tot niets meer verplicht dan tot het 
terugbetalen van de gestorte deelnemersgelden 
en de administratiekosten. Deze worden u per 
ommegaande gerestitueerd.

HUTTEN
Er zijn diverse soorten comfortabele hutten aan 
boord, allemaal met eigen badkamer (uitgezon-
derd ms Nordstjernen). Alle hutten zijn uitge-
rust met handdoeken, douchegel en haardroger. 
In de hutcategorieën Arctic en Expedition zijn 
bovendien een thee-/koffiezetter beschikbaar. 
Afhankelijk van de locatie van uw hut kunnen 
er af en toe geluiden en trillingen merkbaar zijn. 
Of u hier last van heeft, verschilt per persoon en 
geeft u helaas geen recht op restitutie van (een 
deel van) de reissom.  Houd er rekening mee 
dat bij hutten op dekken, waarop passagiers 
toegang hebben naar buiten, het uitzicht soms 
wordt geblokkeerd door voorbij lopende of stil-
staande passagiers. Vraag ons reserveringsteam 
om advies voor de beste locatie van uw cabine. 
Op alle schepen kunnen de patrijspoorten van 
enkele hutten bij slechte weersomstandigheden 
uit veiligheidsoverwegingen met afdekplaten 
afgesloten worden. 

HUUR RUBBEREN LAARZEN
Aan boord kunt u tegen een kleine vergoeding 
een paar degelijke laarzen huren voor gebruik bij 
excursies en wandelingen. Deze laarzen worden 

op het achterdek van het schip bewaard en u 
heeft gedurende de hele reis uw eigen paar. We 
bieden tegen een kleine betaling ook verrekij-
kers, loopstokken en een kleine selectie warmte-
pakken van hoge kwaliteit te huur aan.

IN DE PLAATS STELLING
Indien een reiziger de reis moet annuleren, 
bestaat de mogelijkheid van in de plaats stelling. 
Zie artikel 8 van de Reisvoorwaarden.

INTERNET
Op MS Roald Amundsen, MS Fram, MS Spits-
bergen en MS Midnatsol zijn internetcafés. Let 
erop dat de beschikbaarheid en de kwaliteit van 
het netwerk kan variëren. Wi-fi is in de meeste 
publieke ruimtes beschikbaar.

KINDEREN
Op reizen naar Antarctica kan Hurtigruten ASA 
geen kinderen meenemen onder de 5 jaar. Voor 
onze andere bestemmingen geldt er geen mini-
mumleeftijd. Om veiligheidsredenen kunnen 
kinderen onder de 12 jaar mogelijk niet tot alle 
excursies worden toegelaten. De beslissing over 
het meenemen van kinderen wordt per excursie 
genomen door de kapitein. 

KOSTBAARHEDEN
Kostbaarheden kunt u aan boord in een kluis 
laten bewaren. Hurtigruten accepteert geen ver-
antwoordelijk voor waardevolle artikelen en geld, 
bewaard in de hut.

MEDISCHE VERKLARING
Conform IAATO- en Hurtigruten ASA-eisen 
moeten alle reizigers naar Antarctica en op de 
trans-Atlantische reis een vertrouwelijke medi-
sche verklaring invullen en laten ondertekenen 
door een dokter, waarin staat dat zij in staat zijn 
om te reizen. Dit formulier moet worden inge-
vuld, mee worden genomen aan boord en per-
soonlijk worden afgeleverd bij de dokter tijdens 
het inschepen. Reizigers kan de toegang tot het 
schip worden ontzegd wanneer deze formulieren 
bij het inschepen niet worden ingeleverd. 

MILIEU EN GROEN VAREN
Onze kapiteins stellen alles in het werk om een 
route te plannen die de motoren zo weinig moge-
lijk belast en die de uitlaatgassen vermindert. Al 
het afval wordt aan boord bewaard totdat het 
aan land wordt overgeladen voor verwerking. We 
dumpen nooit afval in zee en verzoeken u om 
geen afval achter te laten wanneer u aan land 
bent. In bewoonde gebieden zijn er afvalbakken 
voor het weggooien van afval, gebruik deze als-
tublieft. We vragen u om het bekende gezegde 
‘Laat niets achter, alleen voetafdrukken, neem 
niets mee, alleen foto’s’ te respecteren.

ONVOLKOMENHEDEN
Indien u op de bestemming een fout of een 
onvolkomenheid constateert, dan wordt van u 
verwacht dat u daarvan meteen melding doet bij 
de verantwoordelijke verstrekker van de dienst 
(bijvoorbeeld de hotelier), uw reisbureau of bij 
Norske Noorwegen Reizen (Norske Turist Ser-
vice BV). Hierdoor wordt de Rederij en/of Norske 
Turist Service in staat gesteld om de klacht of 
onvolkomenheid direct naar tevredenheid op te 
lossen. Na afoop van de reis wordt dit een stuk 
lastiger of zelfs onmogelijk.

PASPOORTEN EN VISA
Het is de volledige verantwoordelijkheid van 
de reiziger om alle benodigde reisdocumenten 
op te vragen en deze te kunnen tonen wanneer 
nodig. Aan boord van alle expeditieschepen is 
het paspoort het enige geldige identiteitsbe-
wijs. ID-kaarten worden niet geaccepteerd. Het 
paspoort moet tot meer dan zes maanden na 

het einde van uw reis geldig zijn. Bij het inchec-
ken worden de paspoorten ingenomen door de 
bemanning aan boord van het schip voor het 
afhandelen van douane en immigratieformalitei-
ten. De paspoorten worden de hele reis bewaard 
en aan u teruggegeven aan het einde van de reis. 
Neem alstublieft ook een fotokopie van uw pas-
poort mee. Het is de verantwoordelijkheid van de 
reiziger om de benodigde visa te bepalen en aan 
te vragen voor het begin van de cruise. Afhanke-
lijk van uw nationaliteit heeft u voor veel landen 
nog een visum nodig. Helaas zijn wij niet aan-
sprakelijk wanneer u de toegang tot een vlucht 
of een land wordt ontzegd of wanneer u op 
andere wijze tegen problemen of kosten oploopt 
die het resultaat zijn van het niet accepteren van 
uw paspoort of het niet in bezit hebben van de 
benodigde visa of van andere benodigde docu-
menten.

PERSOONSGEGEVENS
Bij alle boekingen dient te worden opgegeven: 
voornaam, achternaam en geboortedatum van 
alle passagiers. Bij boeking van een Hurtigru-
tenreis of vliegreis dienen de opgegeven namen 
overeen komen met de namen zoals vermeld 
in het paspoort. Bij onjuiste opgave loopt u het 
risico dat nieuwe tickets moeten worden aan-
gevraagd, hetgeen voor u extra kosten met zich 
mee brengt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Art. 2, lid 3 van de Reisvoorwaarden vereist de 
verstrekking van persoonlijke gegevens die voor 
de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. 
Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke 
of lichamelijke handicap, doch ook andere hoe-
danigheden die voor de uitvoering van de reis 
voor de reiziger zelf of voor de groep van belang 
zijn.

POLARCIRKELBOTEN
Deze stevige boten zijn geschikt voor zowel ver-
kenningen op het water als voor veilig aanleg-
gen in gebieden die anders niet te bereiken zijn. 
U moet enigszins lenig zijn om de deze boten 
in te komen, maar verder hoeft zich u over het 
reizen geen zorgen te maken. De bemanning zal 
u instructies geven en als u deze goed opvolgt, 
wordt het binnen een paar dagen een routine. Bij 
alle tochten met Polarcirkelboten moeten reizi-
gers passende schoenen aantrekken. Op Antarc-
tica is het dragen van rubberen laarzen verplicht. 
Voor alle andere bestemmingen kunnen laarzen 
handig zijn. U kunt uw eigen laarzen meenemen 
of een paar huren aan boord. Zie hiervoor het 
afzonderlijke kopje ‘Rubberen laarzen huren’. 
Waar en hoe we aanleggen, hangt af van de 
weersomstandigheden.

POST
U kunt uw post inleveren bij de receptie. Voor 
een klein bedrag, bestaande uit servicekosten en 
de kosten voor postzegels, zullen we deze post 
versturen in elke haven waar dit mogelijk is. De 
tijd die de post nodig heeft om aan te komen kan 
relatief lang zijn. Hurtigruten is niet verantwoor-
delijk voor zoekgeraakte post.

PUBLICATIE
Dit reisprogramma is in juli 2017 in druk gegeven 
en wordt uitgegeven door Norske Noorwegen 
Reizen (Norske Turist Service BV). De meeste 
vlieg- en accommodatieprijzen waren op dat 
moment nog niet bekend. Sedertdien kunnen 
in de gegevens betreffende de reisaanbiedingen 
wijzigingen zijn opgetreden. Indien dit het geval 
is, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd.

REISDOCUMENTEN
Voor mensen met de Nederlandse nationaliteit 
is voor reizen binnen Europa, zoals Noorwe-

gen, IJsland, Groenland en Spitsbergen, een 
geldig paspoort/of identiteitskaart vereist. Dit 
moet ook bij het inchecken aan de Hurtigruten 
terminal of aan boord van de schepen getoond 
worden. Conform de veiligheidsbepalingen voor 
de scheepvaart in Noorse territoriale wateren 
heeft Hurtigruten de geboortedatum van de pas-
sagiers nodig.
N.B. Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor 
alle noodzakelijke reisdocumenten. Wijzigingen 
voorbehouden.

REISSOM
Wij behouden ons het recht voor de reissom te 
wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskos-
ten, verschuldigde heffingen en van toepassing 
zijnde wisselkoersen daartoe aanleiding geven. 
Verhogingen van deze kosten zullen daarbij 
netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.
Vrijblijvend aanbod. In art. 2, lid 2 van de Reis-
voorwaarden is sprake van een vrijblijvend 
aanbod dat door de reisorganisator kan worden 
herroepen. Dit zal bijvoorbeeld moeten gebeuren 
indien de reis is volgeboekt.

REPEATERKORTING
Profiteer van de ‘1893 Ambassador’ herhalings-
korting, die Hurtigruten u verleent bij uw boe-
king voor de aanvang van uw reis! U krijgt maar 
liefst 5 % korting op uw zeereis, als u al eerder 
minstens drie opeenvolgende nachten op een 
Hur tig rutenschip doorgebracht hebt.

RESERVERINGSKOSTEN
De reserveringskosten bedragen € 27 per boe-
king. 

ROKEN
Er is een strikt rookverbod in alle hutten en op 
alle Hurtigruten schepen is het roken alleen op 
aangewezen plaatsen aan dek toegestaan, als 
het schip zich op zee bevindt. Ligt het schip in 
de haven, dan is roken aan boord van alle sche-
pen uit principe verboden. Denk aan het milieu 
en gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde 
asbak. Het is ten strengste verboden om sigaret-
ten overboord in de zee te gooien. Bij het roken 
in een niet-rookcabine worden er 1.500 nok 
schoonmaakkosten in rekening gebracht voor 
het reinigen van het beddengoed en de gordij-
nen, zodat de cabine weer in niet-roken-toe-
stand kan worden gebracht.

SPECIALE VERZOEKEN
Als u speciale verzoeken heeft (bijvoorbeeld qua 
voeding of medicatie), laat het ons dan bij het 
boeken weten. We zullen ons best doen om aan 
uw verzoek tegemoet te komen, maar kunnen 
niets garanderen. Een dergelijk verzoek kan 
in geen geval deel uitmaken van een door ons 
ondertekende schriftelijke verbintenis.

STABILISATOREN
Met uitzondering van ms Nordstjernen zijn alle 
Hurtigruten schepen uitgerust met stabilisato-
ren. 

STICHTING GARANTIEFONDS 
REISGELDEN
Norske Noorwegen Reizen (Norske 

Turist Service BV: KvK 34383436) is aangeslo-
ten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-ga-
rantieregeling vallen de in dit programma gepu-
bliceerde reizen onder de garantie van SGR.
• De SGR-garantie houdt in dat de consument 

ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld 
terug te krijgen als zijn wederpartij door finan-
cieel onvermogen de overeengekomen tegen-
prestatie niet kan nakomen. 

• Voor zover de overeenkomst mede het vervoer 
omvat en de plaats van bestemming reeds is 
bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SUITEVOORZIENINGEN
Als suitegast bieden we u een exclusieve 
check-in met een glas gekoelde champagne 
om uw reis mee te beginnen. Uw schitterende 
suite brengt een aantal speciale voorzienin-
gen met zich mee, zoals een welkomstcadeau, 
kosteloze dranken bij lunch en diner, zoals een 
karaf gekoeld gezuiverd water, frisdrank, bier en 
geselecteerde wijnsoorten. We bieden u ook een 
exclusieve ontbijtruimte aan met een speciaal 
buffet. Als er lokale producten beschikbaar zijn, 
zullen we ons best doen om deze voor u beschik-
baar te maken. In de suite vindt u een waterkoker 
en ingrediënten, zodat u zelf koffie en thee kunt 
maken. In de minibar vindt u een selectie hapjes 
en drankjes, deze zijn inclusief. Aan het opnieuw 
vullen van de minibar zijn kosten verbonden.

TAAL
De taal aan boord is Noors en Engels. Het perso-
neel aan de receptie en de boor d reisleider spre-
ken ook Duits.

TELEFOON/MOBIELE TELEFOONS
Alle hutten hebben een telefoonaansluiting. 
Bij de receptie kunt u een telefoonkaart kopen 
zodat u kunt bellen. Er is een internetcafé aan 
boord (tegen betaling) en draadloos internet 
(wifi) is op geselecteerde plekken beschikbaar. 
Houd er rekening mee dat de kwaliteit van de 
telefoonverbindingen kan variëren en af en toe 
niet beschikbaar zijn vanwege de locatie van 
het schip. Uw mobiele telefoon kunt u gebruiken 
aan boord, maar het netwerkbereik kan varië-
ren. Informeer u voor uw vertrek over de kosten 
voor telefoongesprekken uit het buitenland bij 
uw Nederlandse provider. Passagiers wordt ver-
zocht om hun mobiele telefoon niet te gebruiken 
in publieke gebieden, om medereizigers niet te 
storen. Alle schepen kunnen via automatisch 
telefoonverkeer rechtstreeks bereikt worden. 
Het telefoonnummer en emailadres ontvangt u 
bij de reisbescheiden.

VEILIGHEID AAN BOORD
Conform de ISPS-wetgeving (International Ship 
and Port Security System) wordt alle bagage 
die aan boord gaat van het ms Fram bij aan-
komst in de haven of op het schip geïnspecteerd 
door een röntgen- of metaaldetectieapparaat. 
U wordt verzocht hier rekening mee te houden 
bij het inpakken van uw bagage voor de reis. De 
ISPS-wetgeving omvat ook een handbagage-
scan in alle havens waar we tijdens de reis ver-
blijven. Het schip voldoet aan alle veiligheidsei-
sen en is een modern schip dat geschikt is voor 
het varen in ijswateren. Bij aankomst aan boord 
zullen alle passagiers worden geïnstrueerd over 
de veiligheidsvoorschriften en het gebruik en de 
locatie van de veiligheidsvoorzieningen. Aan de 
binnenkant van elke cabine hangt op de deur 
een reddingsplan. Bekijk dit alstublieft en maak 
u ermee vertrouwd. Volg alle aanwijzingen van 
de expeditieleider en de overige bemannings- en 
personeelsleden te allen tijde op. Voor de eerste 
aanleg zullen er speciale reddingsvesten worden 
uitgereikt voor gebruik tijdens de excursies. Ook 
is er een veiligheidsbriefing, die voor iedereen 
verplicht is.

VLIEGREIZEN
Bij boeking van een vliegreis dienen de opge-
geven namen overeen te komen met de namen 
zoals vermeld in het paspoort. Bij boeking graag 
eerste voornaam voluit en achternaam, beide 
volgens paspoort. Bij onjuiste opgave loopt u het 
risico dat de luchtvaartmaatschappij u weigert of 
dat nieuwe tickets moeten worden aangevraagd, 
hetgeen voor u extra kosten met zich meebrengt. 
De vluchttijden tussen Ushuaia en Buenos Aires 
worden door de luchtvaartmaatschappij pas een 
aantal dagen voor vertrek bevestigd en onze 

medewerkers in het hotel zullen u voorzien van 
vluchtgegevens en een boarding pass. Dit is ook 
van toepassing als u het aankomst- en vertrek-
pakket van de Hurtigruten niet heeft bijgeboekt. 
We raden u aan om voor en na uw reis in Buenos 
Aires te overnachten omdat wij geen aanspra-
kelijkheid kunnen aanvaarden wanneer u bij 
eventuele vertraging uw reis of vlucht mist. Alle 
vermelde vluchten zijn gebaseerd op zitplaatsen 
in een bepaalde boekingsklasse in de economy 
klasse. Mocht deze klasse volgeboekt zijn dan 
kunnen toeslagen ontstaan.

VROEGBOEKKORTING
Bij onze routes verlenen wij bij tijdige boeking en 
vrije contingenten een vroegboekkorting. Let op 
de informatie bij de betreffende reis.

WASSERIJ
De meeste schepen zijn uitgerust met een was-
ruimte. U kunt de daar aanwezige wasmachines, 
drogers en strijkijzers gebruiken; de daarvoor 
vereiste munten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

WATER
Het kraanwater in uw hut kan worden gedron-
ken, maar we raden met het oog op kwaliteit en 
versheid aan om fessen water te kopen of om 
gebruik te maken van ons zelfgeproduceerde 
drinkwater uit de karaf in ons restaurant.

WIJNPAKKET
Laat u in het restaurant verwennen en boek voor 
een aantrekkelijk wijnarrangement. Het wijnpak-
ket (inclusief bij de Expedition-suites) kan ook 
van te voren gereserveerd worden.

WINKEL
Op MS Roald Amundsen, MS Fram, MS Spits-
bergen en MS Midnatsol is een kleine winkel 
met verkoop van ansichtkaarten, postzegels, 
souvenirs, gebreide truien/vesten en enige toile-
tartikelen. Op MS Nordstjernen worden de arti-
kelen in het cafetaria aangeboden.

ZEEZIEKTE
Tabletten tegen zeeziekte zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. Als u snel zeeziek wordt, raden wij aan 
om eigen tabletten mee te nemen. U kunt ook 
‘Sea Bands’ (accupressuurbanden) aan boord 
kopen.

NORSKE NOORWEGEN REIZEN
www.norske.nl • info@norske.nl
Telefoon: +31(0)23-528 98 56

Noorwegenhuis Postadres
Herenweg 64 Postbus 456
2101 ML Heemstede 2100 AL Heemstede

Openingstijden (geen afspraak nodig):
Maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag
 januari t/m maart van 10.00 – 16.00 uur
 april t/m juni van 10.00 – 13.00 uur
 sept. t/m december van 10.00 – 13.00 uur
Op zaterdagen in juli en augustus alleen tele-
fonisch tussen 10.00 en 13.00 uur bereikbaar. 
Op officiële feestdagen en de zaterdagen vóór 
Pasen, Pinksteren en Kerst zijn wij gesloten.
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Beleef met Hurtigruten de grandioze 
veelzijdigheid van de Noorse flora en 
fauna en het dagelijkse leven langs 
de unieke fjordenkust. Sinds 1893 
zijn onze postschepen een belang-
rijke verbinding tussen grote haven-
steden, maar ook afgelegen plaatsen 
en kleine dorpen. Ze brengen vracht, 
transporteren passagiers en bieden 
reizigers volop mogelijkheden om 
Noorwegen te ontdekken. 

Ervaar de unieke Noorse fjordenkust in al haar 
schoonheid. Adembenemend mooie land-
schappen en een fascinerende dierenwereld 
wachten op u. Onze kapiteins hebben de route 
tussen Bergen en Kirkenes al meer dan 10.000 
keer gevaren en verheugen zich er telkens 
weer op om het Noorse kustlandschap aan u te 
presenteren. De directe ervaring van de betove-
rende fjorden en waterwegen en de geweldige 
landschaps decors maakt een Hurtigruten zeereis 
zo bijzonder. Niemand kent Noorwegen beter. 
Wij garanderen een onvergetelijke reis. 

Al ruim 27 jaar is Norske Noorwegen Reizen 
(Norske Turist Service BV) dé Agent en specia-
list voor  Hurtigruten in Nederland en hebben wij 
vele 10-duizenden cliënten al laten genieten van 
de ‘mooiste zeereis ter wereld’. In 2017 is Norske 
Noorwegen Reizen door Hurtigruten benoemd 
tot ‘Ambassador of the Year’ voor de rondreizen 
langs de Noorse kust.

Onze 18 medewerk(st)ers zijn u graag van dienst 
bij informeren over en het reserveren van deze 
droomreis langs de Noorse kust. 
Kortom: Laat het voor u geen droom blijven!

Norske is door 
Hurtigruten 
benoemd tot 
‘Ambassador  
of the Year’

De postboot  
langs de unieke 
Noorse fjordenkust
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Welkom in de wereld van Norske!
NOORWEGEN • ANTARCTICA • GROENLAND • IJSLAND • SPITSBERGEN • NOORDWESTELIJKE DOORGANG 

NOORD AMERIKA & CANADA • CARAÏBEN & MIDDEN-AMERIKA • ZUID AMERIKA • EUROPA

Norske Noorwegen Reizen, dé Noorwegen specialist, is exclusief vertegenwoordiger van Hurtigruten in Nederland. 

In Noorwegen bieden wij ruim 50 autotours via een groot assortiment hotels, bungalows of kampeerhutten,  
maar ook fly-drive arrangementen, wandel-, steden- en rondreizen per trein of met een huurauto.  

‘s Winters is Noorwegen een sneeuwzeker winterparadijs met avontuurlijke Noorderlicht reizen rond de Noordkaap. 
Tevens kunnen wij alle vlieg- en bootverbindingen naar Noorwegen reserveren. 

De expeditie-zeereizen van Hurtigruten met het ms Fram, ms Roald Amundsen, ms Midnatsol, ms Spitsbergen en ms Nordstjernen 
brengen u naar de meest afgelegen gebieden ter wereld, tussen Noordpool en Zuidpool, van pinguïn tot ijsbeer.

Wij helpen u graag bij de samenstelling van uw reis-op-maat: telefoon +31(0)23-528 98 56.  
Vraag onze brochures aan - of kijk voor meer informatie en speciale aan biedingen - op www.norske.nl.

Er zit in ons ‘Noorwegenhuis’ namelijk al ruim 60 jaar heel veel kennis en expertise onder één dak.  
Welkom in de wereld van Norske!
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