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Cape Horn

DRAKE PASSAGE

ANTARCTIC
PENINSULA
66°33'S ANTARCTIC CIRCLE

ACTIVITEITEN AANBOD:
KAJAKKEN
WANDELTOCHT
BOOTTOCHT
SNEEUWSCHOENTOCHT
VOGELSAFARI
LEZINGEN
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DAG 1: Buenos Aires, geboorteplaats van de tango
Uw reis begint met een overnachting in het levendige Buenos Aires. Deze Argentijnse stad is vol
hartstocht en levensvreugd. Voordat u de eenzame
natuur in duikt, is er tijd om het ritme van deze
metropool te ervaren.
DAG 2: Start van het Avontuur

‘s Ochtends vliegt u naar Ushuaia, de hoofdstad 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 traditionele gerechten en stemmige liederen. Antarctica 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-
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ning zien. We hopen Deception Island te kunnen
bezoeken, een kenmerkende ringvormige vulkanische caldera en één van de weinige plaatsen op
Antarctica waar we een lekkere wandeling kunnen
maken. Op het eiland ligt een verlaten walvisvangst 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, kelpmeeuwen en stormvogels die onder de spectaculaire 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.
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Vier deze feestdagen eens tezamen met pinguïns,
walvissen en ijsbergen - een onvergetelijk avontuur
te midden in de wildernis van Antarctica.

Brown Bluff

© Anette Asbjørnrød

Beleef Kerstmis
op Antarctica

Deception Island

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 observeren.
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1 Pinguïns ver verwijderd
van de bewoonde wereld
2 Landingen met
Poolcirkelboten
in de wildernis

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.

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
POLAR
BINNEN

HUTCATEGORIE
Reisperiode
van/tot

Boekingscode

Prijs in € per persoon
Vroegboekprijs vanaf

20/12/2018–
03/01/2019

CENMSANT1806
15 dagen

Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs

Bezetting
2 pers.

1 pers.

POLAR
BUITENHUT

ARCTIC
SUPERIOR BUITENHUT

I

J

L

N

O

P

YA

U

QJ

Q

M

MG

MX

6.600

6.400

6.751

6.930

7.126

7.126

7.502

7.956

8.632

10.006

10.506

16.115

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

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

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

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.
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6.250

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 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.

1

€ 6.250

EXPEDITION
SUITE

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.

© Marsel van Oosten

Expeditie Zeereizen 2018/2019 - NORSKE | 47

