G R O E P S C R U I S E S
FIRE & ICE - RUSSIAN FAR EAST

01/06/20 > 16/06/2020 - vanaf 17.490 € pp

TA N Z A N I A - S E YC H E L L E S

07/11/20 > 20/11/20 - vanaf 11.890 € pp

MS CALEDONIAN SKY

Fire & Ice - Russian Far East
Expeditiecruise van Rusland naar Japan,
inclusief het schiereiland Kamchatka en de Koerilen

Deze expeditiecruise, die al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt van vele ontdekkingsreizigers, brengt u naar een uithoek van Rusland: van het schiereiland Kamchatka naar de
ver afgelegen Koerilen. Samen met de Aleoeten en het Alaska schiereiland vormen ze de
“Pacific Ring of Fire” ofwel de Gordel van Vulkanen.
Deze regio is een paradijs voor dierenliefhebbers en vogelspotters, de ruige kliffen zijn
ideale broedplaatsen voor miljoenen zeevogels. Papegaaiduikers, zeekoeten, aalscholvers,
roodkeelnachtegalen, stellers zeeleeuwen en zeeotters zijn enkele van de dieren die u kan
spotten tijdens de cruise.
Bij aankomst op het schiereiland Kamchatka wordt u begroet door een dramatisch landschap van vuur en ijs. Geisers, warmwaterbronnen en actieve vulkanen, gelegen in een
massief berglandschap met snel stromende rivieren, maken deze regio uniek. Het is bovendien de thuishaven van de bruine beer.

Wat maakt deze
expeditiecruise
zo speciaal?

• Petropavlovsk werd gesticht door de Deense
ontdekkingsreiziger Vitus Bering in 1740,
de stad kreeg de naam van zijn 2 schepen:
Petrus en Paulus (Pavel). Het is één van
de oudste steden van het Russische Verre
Oosten. Tijdens de stadsrondrit bezoekt u het
Etnografisch Museum, het Kamchatka Krai
Art Museum, de orthodoxe kathedraal met de
gouden koepel en de markt.
• Bij goede weersomstandigheden wordt een
wandeling georganiseerd door het Kronotsky Natuurreservaat. Opgericht in 1934 is dit
één van de oudste reservaten in Rusland,
ca. 11.000 km2 groot met wouden, toendra,
taiga, vulkanen en geisers. Het is de thuisbasis van de bruine beer, otters, rendieren
en verschillende soorten vogels.
De Koerilen zijn een gordel van eilanden tussen Kamchatka en het Japanse eiland Hokkaido.
Alle eilanden zijn van vulkanische oorsprong, bij sommige eilanden is nog zeer duidelijk de
mooie vulkaankegel te zien, andere oudere eilanden hebben alleen nog kenmerken zoals
basaltstructuren en warmwaterbronnen.

• Nikolskoye werd opgericht in 1826 door pelshandelaars. Het vissersdorp op het Bering
Eiland heeft een klein museum waar u alles
leert over de cultuur van de Aleoeten.

Vanwege de zuidelijke ligging en de bijzondere mineralen in de bodem vindt u hier dik begroeide wouden en uitgestrekte toendra, overdekt met wilde bloemen. Ooit waren deze eilanden bewoond door de Ainu, waarvan gedacht wordt dat zij afstammen van de Mongoliërs,
nu leeft er enkel nog een redelijke groep Ainu op het Japanse eiland Hokkaido.

• Vaar met de zodiacs op de Zhupanova Rivier,
vooral gekend voor de visvangst van forel, naar
Kaap Kekurnyy, vooral gekend voor de steller
zeeleeuwen, die daar op de rotsen verblijven.

Juni is de ideale periode om deze regio te bereizen, om te genieten van de midzomer zon en
de dramatische landschappen en kennis te maken met de oorspronkelijke bewoners, wiens
leven nauwelijks werd beïnvloed door de buitenwereld. Deze cruise wordt begeleid door een
team van experten, ornithologen, mariene biologen, die met veel enthousiasme hun kennis
zullen doorgeven tijdens de landings en lezingen.

Flexibiliteit is gevraagd tijdens een expeditiecruise! Soms wordt het dagprogramma
helemaal omgegooid om een maximale beleving te creëren, iets wat niet gebeurt op
grotere cruiseschepen. Elke dag is een verrassing, maar beleving staat centraal!
Deze cruise is een unieke trip doorheen een weinig bekende en zelden bezochte
streek. Een streek met een rijke geschiedenis en van een onschatbare waarde voor alle
leven, zowel op land als in zee. Er worden keer op keer nieuwe ontdekkingen gedaan
en voor de avontuurlijke reiziger is dit een ware ‘must do’- expeditie.

• Tjoeleni - of Robbeneiland - werd vanaf
1852 bezocht door robbenjagers. Nu is dit
een beschermd natuurgebied en worden de
dierenkolonies met de noordelijke zeeberen
en steller zeeleeuwen beschermd.
• De laatste stop in Rusland is Korsakov. In
Yuzhno-Sakhalinsk bezoekt u de kathedraal
van de Verrijzenis. Deze kerk was pas helemaal
klaar in 1995 en het goud op de koepel werd
zelfs recentelijk gelegd. In het Sakhalm regionaal museum, vroeger het gebouw van de
Japanse administratie, vindt u uitgebreide info
en foto’s over de vroegere inwoners, de Nivkh
en de Aleoeten, over de flora, fauna, geologie
en geschiedenis van het Sakhalin eiland.

TOURLEADER
PRIJS PER PERSOON: 17.490 €
Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 25/04/2019
(Singles zijn op aanvraag mogelijk)

Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot
Brussel bij een minimum van 10 personen.

INBEGREPEN IN DE PRIJS

PROGRAMMA

• Internationale vluchten met tussenlanding Brussel - Seoul / Tokyo - Brussel
met British Airways (L/M klasse)
• Chartervlucht Seoul - Petropavlovsk georganiseerd door de rederij
• Binnenlandse vlucht Sapporo - Tokyo met British Airways/JAL (M-klasse)
• 1 overnachting in Seoul, Grand Hyatt Incheon of gelijkwaardig op basis van ontbijt
• 1 overnachting in Tokyo, Prince Park Tower Hotel of gelijkwaardig op basis van ontbijt
• Cruise in vol pension in een Castle Standard Suite
• Huiswijnen & bieren en softdrinks tijdens de maaltijden
• Noble Caledonia Expeditie team
• Excursies & landings
• Fooien
• Transfers
• Havengelden

01/06/2020
Vlucht Brussel - Seoul, Zuid Korea

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS

05/06/2020
Kamenistaya Baai

• Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
• Persoonlijke uitgaven
• Visum Rusland

SUPPLEMENTEN
•
•
•
•
•

Verblijf in een Caledonian Superior Suite: + 525 € per persoon
Verblijf in een Promenada Premium Suite: + 1.145 € per persoon
Verblijf in een Bridge Deck Balcony: + 1.910 € per persoon
Verblijf in een Promenade Balcony: + 2.545 € per persoon
Verblijf in een Owner Suite: + 3.180 € per persoon

02/06/2020
Aankomst in de voormiddag - transfer naar het
hotel Grand Hyatt Incheon (of gelijkwaardig).
Rest van de dag en avond vrij - overnachting.
03/06/2020
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven.
Chartervlucht van Seoul naar Petropavlovsk.
Transfer naar de haven - inscheping.
04/06/2020
Petropavlovsk

06/06/2020
Ariy Kamen & Nikolskoye - Kommandorski
Eilanden
07 > 08/06/2020
Kamchatka schiereiland
09 > 12/06/2020
Koerilen: diverse eilanden afhankelijk van
weersomstandigheden
13/06/2020
Tyuleniy Eiland
14/06/2020
Korsakov
15/06/2020
Ontscheping in Otaru en transfer naar de luchthaven. Binnenlandse vlucht Sapporo - Tokyo.
Transfer naar het Prince Park Tower Hotel. In de
namiddag korte stadsrondrit. Vrije avond overnachting.
16/06/2020
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven.
Vlucht Tokyo - Brussel

MS CALEDONIAN SKY

Van Tanzania naar
de Seychellen
Expeditiecruise door de Seychellen,
een onvergetelijke ervaring !

De Seychellen, gegarandeerd voor velen het paradijs op aarde: puur, exclusief, ongerept en
zinnenprikkelend. Als stipjes in de Indische Oceaan liggen aan de oostzijde van het Afrikaanse
continent ongeveer 115 eilanden verspreid, samen vormen ze de eilandengroep van de Seychellen. Parelwitte stranden, weelderige tropische tuinen, azuurblauw water en ongerepte natuurparken bestaan hier écht. Slechts drie eilanden zijn permanent bewoond en op de andere
eilanden vindt u enkel exclusieve hotels van hoogstaande kwaliteit.
De Seychellen zijn ook ideaal als cruisebestemming: zo beleeft u op een ongedwongen
manier, zonder enige vorm van drukte, massa of stress de ongekende diversiteit van deze eilandengroep. De verschillende eilanden bieden een unieke flora en fauna die u nergens anders ter
wereld aantreft. De voornaamste bewoonde eilanden Mahé, Praslin en La Digue hebben een
weelderige plantengroei met groene berghellingen, ongerepte wouden en eindeloos witte
zandstranden. De outer islands zijn vrijwel onbewoond, ideaal voor een authentieke eilandervaring in een magisch decor.

Wat maakt deze
expeditiecruise
zo speciaal?

Flexibiliteit is gevraagd tijdens een expeditiecruise! Soms wordt het dagprogramma
helemaal omgegooid om een maximale beleving te creëren, iets wat niet gebeurt op grote
cruiseschepen. Elke dag is een verrassing,
maar beleving staat centraal!
• Zanzibar met zijn kleurrijke haven is het vertrekpunt voor een wandeling door de smalle straatjes van Stone Town. Deze historische, oude stad,
met zijn extravagante Arabische gebouwen en
doolhof van smalle straatjes vormen een reis
naar het verleden. Bezoek aan de bazaar waar je
de geurige kruiden kan proeven, het paleis van
de Sultan, de slavenmarkt en het oude fort.
• Cosmoledo Island: vertrek ’s morgens vroeg met
de zodiacs naar een lagune waar men duizenden vogels op de koraalrots kan bewonderen:
zeezwaluwen, reigers, fregatvogels … Geniet
nadien van een heerlijke duik in het kristalheldere water in een kleine baai.
• Op Aride & La Digue vliegen de witstaartkeerkringvogels heen en weer naar hun nest, vooral
hun technische landingstechniek staat in schril
contrast met hun gracieuse vlucht in de lucht. In
de zodiac staat men oog in oog met de reigers,
die volop hun kleintjes aan het voeden zijn. Na
de lunch staat een kleine eilandrondrit per truck
op het programma, ideaal om de leefgewoontes
van de lokale bevolking te leren kennen.
• Aride is ook één van de belangrijkste eilanden
voor vogels in de Indische Oceaan, hier kan men
oa de Seychellenrietzanger en Seychellenlijster
bewonderen.
• Op Picard Island wordt een korte wandeling op
het strand gemaakt om de schildpadden en de
zeekrabben te bewonderen en op South Island,
gekend voor het kristalhelder water, is er tijd
om te snorkelen en de wereld onderwater te
ontdekken.
• Bezoek op La Digue de Union Estate, een prachtig
gerestaureerd koloniaal huis uit de 19de eeuw.
Hier kan je zien hoe de kokosolie gemaakt wordt.

TOURLEADER
Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot Brussel bij een minimum van 10 personen.

PROGRAMMA
07/11/2020 Vlucht Brussel - Dar Es Salaam
08/11/2020 Aankomst in Dar Es Salaam - transfer naar het hotel Serena, 5* of gelijkwaardig.
Vrije dag, avondmaal - overnachting
09/11/2020 Na het ontbijt, transfer naar de cruiseterminal - inscheping op de MS Caledonian Sky
10/11/2020 Zanzibar
11/11/2020 Op zee
12 -14/11/20 Aldabra Eilanden Groep: Assumption - Cosmoledo - Aldabra - Picard Eilanden
15/11/2020 Farqhuar Eilanden
16/11/2020 Alphonse Eilanden
17/11/2020 Amirante Eilanden
18/11/2020 Aride & Curieuse
19/11/2020 Praslin en La Digue
20/11/2020 Ontscheping in Mahe. Transfer naar de luchthaven. Vlucht Mahé - Brussel

PRIJS PER PERSOON: 11.890 €
Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 25/04/2019

INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationale vluchten met tussenlanding Brussel - Dar es Salaam/Mahé - Brussel met Emirates
1 overnachting in Hotel Serena, op basis van half pension in Dar Es Salaam
Cruise in vol pension in een Castle Standard Suite
Huiswijnen & bieren en softdrinks tijdens de maaltijden op de cruise
Noble Caledonia Expeditie team
Excursies
Fooien
Transfers
Havengelden

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering
• Persoonlijke uitgaven
• Visums

SUPPLEMENTEN
•
•
•
•
•
•
•

Verblijf in een Caledonian Superior Suite: + 380 € per persoon
Verblijf in een Promenada Premium Suite: + 635 € per persoon
Verblijf in een Bridge Deck Balcony: + 1.905 € per persoon
Verblijf in een Promenade Balcony: + 2.290€ per persoon
Verblijf in een Owner Suite: + 3.815 € per persoon
Single in een Castle Standard Suite: + 2.545 €
Single in een Caledonian Superior Suite: + 2.925 €

ONZE SUGGESTIES
V O O R P R O G R A M MA
Dar Es Salaam - 5/11 > 09/11/2020

P O S T P R O G R A M MA
Mahé - 20/11 > 23/11/2020

Een aanrader! Geniet eerst van een mooie korte safari
in Selous vóór u op cruise vertrekt! Deze safari is een
suggestie, meer informatie vindt u op onze website
www.footprints.be en in onze brochure Footprints In
Africa.

Wij kozen voor u volgende strandhotels uit, ideaal om na te genieten van uw cruise!
Deze hotels zijn een suggestie, meer informatie vindt u op onze website www.footprints.be en in onze brochure Footprints In the Sands.

Aankomst in Dar Es Salaam. De eerste nacht verblijft u in
het hotel Serena, 5*. De volgende dag vliegt u naar Selous
en wordt u naar de lodge Roho ya Selous gebracht. Door
de aanwezigheid van verschillende meren en de Rufiji rivier heeft het landschap in Selous een heel apart karakter.
Heel kenmerkend zijn de talrijke palmbomen en diverse
palmsoorten, een groot aantal krokodillen en nijlpaarden.
Het is ook een paradijs voor vogelliefhebbers. De laatste
dag vliegt u terug naar Dar Es Salaam en wordt u naar het
schip gebracht voor inscheping.

Hotel Constance Ephelia, 5* - Prijs per persoon: 869 €
Op een prachtig 12ha uitgestrekt natuurdomein is dit nieuwe en moderne Constance
Resort neergestreken. Twee sublieme stranden en een waaier aan activiteiten zorgen
ervoor dat in dit resort eenieder alles binnen handbereik vindt om zijn gedroomde
vakantie waar te maken.
Inbegrepen in de prijs: privétransfer - cruiseterminal naar het hotel en na verblijf naar
de luchthaven - 3 overnachtingen in een Junior Suite - Half pension - Handling Fee

Prijs per persoon: 2.790 €

H-Resort, 5* - Prijs per persoon: 1.139 €
Het H-Resort ligt op één van de meest schilderachtige eilanden van de Seychellen
Mahé èn aan Beau Vallon Beach, een 3km lang zandstrand. Met zeven bars en restaurants om uit te kiezen wordt u hier vooral op culinair vlak verwend.
Inbegrepen in de prijs: privétransfer - cruiseterminal naar het hotel en na verblijf naar
de luchthaven - 3 overnachtingen in een Junior Suite - Half pension - Handling Fee

Inbegrepen in de prijs: privé transfers, 1 overnachting in
Hotel Serena Dar Es Salaam op basis van logies en ontbijt, binnenlandse vluchten met Coastel Air, 3 overnachtingen in Roho ya Selous op basis van vol pension en
game package (safari per 4x4, wandelsafari, bootsafari),
transfers.

Maia Luxury Resort & Spa, 6* - Prijs per persoon: 3.459 €
Dit exclusief 6* resort is een echt paradijs waar u rust en privacy vindt. De 12ha tuinen zijn een lust voor uw zintuigen: palm- en fruitbomen, exotische kruiden en veel
bloemenpracht!
Inbegrepen in de prijs: privétransfer - cruiseterminal naar het hotel en na verblijf naar de
luchthaven - 3 overnachtingen in een Ocean Panoramic villa - All inclusive - Handling Fee

IN AFRICA

The Safari Collection

IN THE SANDS

The Beach Collection

Footprints is een onafhankelijke Belgische touroperator. Wij staan voor
à la carte reizen op maat van de klant en voor inspirerende groepsreizen,
steeds in het luxe segment. Luxe in comfort, maar zeker ook in beleving!
Ons aanbod groepscruises is onder te verdelen in zee-, expeditie-, rivier- en culinaire cruises, en
dit met diverse luxe rederijen. Onze ervaren en professionele reisbegeleiders zorgen ervoor dat de
cruisevakanties zonder zorgen verlopen en hebben, dankzij hun jarenlange ervaring, ook veel aandacht voor de wensen van de klanten. Vanzelfsprekend zijn er tijdens de cruise geen verplichtingen.
Deze cruises zijn en blijven individuele vakanties waarbij onze reisleiding zorgt voor een persoonlijke
omkadering en meerwaarde tijdens de hele reis.
Footprints opteert voor de kleinere boetiekschepen. Deze hebben het voordeel dat ze kleine havens
kunnen aandoen, die de grote schepen noodgedwongen links moeten laten liggen. Ze staan voor
een grotere beleving, een persoonlijke service, open seating bij het dineren en intens genieten.
Footprints biedt ook een ‘Safari Collection’, een ‘Asia Collection’ en een ‘Beach Collection’ aan.
Inspirerende reizen met privégids, familierondreizen, selfdrives, actieve belevingen, nostalgische
treinreizen, stadsontdekkingen, kleinschalige hotels, fantastische hotelresorts en charmante
boetiekhotels op paradijselijke locaties. Ecovriendelijk, charmant, trendy, traditioneel of koloniaal…

Meer weten over ons aanbod of over een specifiek programma?
Raadpleeg je vertrouwde reisagent of contacteer ons op cruises@footprints.be of 078 48 52 66.

Verantwoordelijke uitgever: Bart Rutten, Platanenlaan 8 - 2610 Wilrijk
De vermelde prijzen zijn geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en niet retroactief. 02/05/2019
© Noble Caledonia

