G R O E P S C R U I S E S
FRANZ-JOZEF-LAND

12/08/20 > 27/08/20 - vanaf 12.319 € pp

A N TA R C T I C A

26/11/20 > 12/12/20 - vanaf 11.590 € pp

MS SEA SPIRIT

Antarctica
Vaar mee op deze buitengewone expeditiecruise
naar het zesde continent: Antarctica!

Imposante ijsbergen, indrukwekkende gletsjers, met sneeuw bedekte bergketens! Mysterieus
en overweldigend, koud en schitterend … Zo goed als iedereen omschrijft Antarctica in superlatieven.
Op Antarctica hebben nooit permanent mensen gewoond, buiten wetenschappers - in de zomer kan dit zelfs oplopen tot 5.000 man, waarvan er ongeveer 1.000 overwinteren. Antarctica
heeft een bijzonder klimaat en is het droogste en koudste continent op aarde, omgeven door
een grillige oceaan. De centrale hoogvlakte is een woestijn met temperaturen tussen de min 50
en min 60 graden Celsius. De lagere kustgebieden zijn veel minder koud.
Om Antarctica te bereiken moet men eerst door de Drake Passage, het is een overtocht van
maximaal 2 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Zeevogels, zoals de Albatros kunnen vanaf de buitendekken gespot worden. De stabilisatoren van de Sea Spirit zorgen voor extra
stabiliteit bij een woelige zee. Tijdens de overtocht geven de expeditieleiders en voordrachtgevers alle nodige informatie zodat iedereen goed voorbereid is en weet wat hem te wachten
staat. Op Antarctica is het nadien intens genieten van het meest ongerepte stukje natuur op
aarde: een ultieme, pure bestemming.

Wat maakt deze expeditiecruise zo speciaal?

• Op het Antarctisch schiereiland ziet men
één van de mooiste landschappen ter wereld. Beschermde baaien en smalle kanalen
worden omgeven door hoge en met sneeuw
bedekte bergen. Gletsjers bereiken de zee
en ijsbergen van elke vorm en grootte
drijven in het water. Het koude water is een
ideale voedingsbron voor de Antarctische
krillgarnaal, walvissen en vele robbensoorten. Pinguins leven er in grote kolonies en
kunnen ook vanop het schip geobserveerd
worden. Verder bestaat ook de mogelijkheid
om enkele wetenschappelijke stations te
bezoeken, van hieruit kan men ook postkaarten versturen.

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!

• Ushuaia is de meest zuidelijke stad
ter wereld. Er zijn diverse musea,
waarvan Museo del Fin del Mundo
het bekendste is. Een andere mogelijkheid is een bezoek aan het Museo
Marítimo, gevestigd in een voormalige
gevangenis. U kunt de voormalige
cellen bezoeken en alles leren over de
maritieme geschiedenis van Argentinië
en Patagonië. Een ander niet te missen
bezienswaardigheid in Ushuaia is het
bord Fin del Mundo, dat u aan de
haven vindt.

• Een hoogtepunt is zeker ook de landing
op Neko Harbour. De met sneeuw bedekte
landingsplek is behoorlijk stijl en voor de
Ezelspinguïns is het moeilijk om hun weg
naar boven te vinden, naar hun nesten - die
liggen bovenop de rotsen. Omdat ze allemaal dezelfde route nemen, is in de sneeuw
een soort van gang ingesleten waarboven af
en toe een pinguinhoofd verschijnt.
• Deception Island is een ringvormig eiland en
feitelijk de top van een vulkaan, een krater.
Het opmerkelijke eiland is één van de South
Shetland eilanden, die ten noorden van het
Antarctisch Schiereiland liggen. De krater
heeft een doorsnede van ongeveer 15 kilometer en heeft een nauwe ingang aan één
zijde, Neptune’s Bellows genaamd, ofwel
Neptunus’ blaasbalg. Door deze spectaculaire passage kunnen schepen in de ondergelopen krater varen, een uniek fenomeen.
• Verder zuidelijk ligt de 200 km lange Straat
van Gerlache, ontdekt door de Belg, Adrien
de Gerlache, met interessante en dierrijke
baaien en een onvergetelijk landschap.
Namen zoals “de baai van het paradijs”
tonen door gletsjers bedekte bergen,
grote ijsbergen, walvissen op zoektocht
naar eten, robben op ijsschollen en drukke
pinguinskolonies.

TOURLEADER
Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot
Brussel bij een minimum van 12 personen.

PRIJS PER PERSOON: 11.590 €
Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 25/04/2019
(Singles zijn op aanvraag mogelijk)

PROGRAMMA

INBEGREPEN IN DE PRIJS

26/11/2020
Vlucht Brussel - Buenos Aires

• Vluchten Brussel - Buenos Aires - Brussel met Lufthansa, (L-klasse)
• Binnenlandse vluchten Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires met Aerolinas
Argentinas (Y/H- klasse)
• 2 overnachtingen in Buenos Aires in hotel Grand Brizo, superior kamer, incl. ontbijt
• 3 overnachtingen in Ushuaia, in hotel Los Acebos, standaardkamer, incl. ontbijt
• Excursies in Buenos Aires en Ushuaia, zoals beschreven in programma met Engelssprekende gids
• Cruise in vol pension in een Maindeck Suite
• Transfers
• Landings tijdens de cruise
• Ervaren expeditieleiders en voordrachtgevers tijdens de cruise
• Parka
• Laarzen voor de landings
• Digitaal logboek
• Informatiepakket voor vertrek
• Havengelden en luchthaventaksen

27/11/2020
Aankomst in Buenos Aires en transfer naar het hotel Grand Brizo. Vrije dag en avond, overnachting.
28/11/2020
Na het ontbijt: stadsrondrit Buenos Aires, inclusief lunch in een lokaal restaurant. Vrije avond en
overnachting.
29/11/2020
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en binnenlandse vlucht van Buenos Aires naar Ushuaia.
Transfer naar een 4* hotel geregeld door de rederij,
vrije tijd & overnachting.
30/11/2020
Namiddag: transfer naar de haven - inscheping.
01 > 02/12/2020
Drake Passage
03 > 06/12/2020
South Shetland Eilanden - Antarctisch schiereiland
07 > 08/12/2020
Drake Passage
09/12/2020
Na het ontbijt, ontscheping in Ushuaia - stadsrondrit en transfer naar het hotel Los Acebos (of
gelijkwaardig). Vrije avond en overnachting.
10/12/2020
Ushuaia: excursie naar Estancia Harberton.
Overnachting.
11/12/2020
Transfer naar de luchthaven - Binnenlandse vlucht
naar Buenos Aires. Transfer naar het hotel Grand
Brizo. ’s Avonds Diner & Tango Show. Overnachting.
12/12/2020
Vrije voormiddag - in de namiddag transfer naar
de luchthaven. Vlucht Buenos Aires - Brussel met
tussenlanding.

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Annulerings-, bagage- en
bijstandverzekering (aanbevolen)
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken aan boord
• Bagage voor de
binnenlandse vlucht
• Fooien
• Kajak: 760 € pp

SUPPLEMENTEN
• Verblijf in een Classic Suite:
+ 510 € per persoon
• Verblijf in een Superior Suite:
+ 510 € per persoon
• Verblijf in een Deluxe Suite:
+ 1.015 € per persoon

MS SEA SPIRIT

Franz-Josef-Land
Expeditiecruise naar het koninkrijk van de ijsberen:
Franz-Josef-Land!

Bijna helemaal in het Noorden ligt, verscholen tussen Spitsbergen en Nova Zembla, de eilandengroep Franz-Josef-Land. Deze koude archipel werd in 1873 ontdekt door een expeditieteam uit
Oostenrijk-Hongarije, onder leiding van Julius Payer en Carl Weyprecht. Ze kreeg de naam van
de toenmalige keizer van Oostenrijk: Franz-Jozef.
De voornaamste inwoners van deze eilandengroep zijn ijsberen, drieteenmeeuwen, zijn buur
de roodpootdrieteenmeeuwen en de kleine alken. Men kan natuurlijk ook nog vele andere
diersoorten spotten tijdens een excursie zoals bijvoorbeeld poolvossen, die afhankelijk van het
seizoen veranderen van vachtkleur. Maar niet alleen aan land kan men prachtige dieren ontmoeten. Ze vertoeven ook in het water rondom de eilanden. Zo kan men de Groenlandse walvis
vinden in deze ijskoude wateren of één van de vele indrukwekkende walrussen die liggen te
luieren op ijsschollen.
Op deze cruise is het vooral de kwaliteit van het ijs die de route bepaalt, ofwel neemt men de
noordelijke route ofwel de zuidelijke. In deze regio is elke dag een expeditie! Tijdens het oversteken van de Barentszee beginnen de voordrachtgevers met hun boeiende lezingen over het
klimaat, fauna en flora. In de regio tussen Spitzbergen en Franz-Josef-Land woont de grootste
populatie van ijsberen, meestal bevindt de koning van de Arctic zich op een drijvend stuk ijs.

Wat maakt deze expeditiecruise zo speciaal?

• Eén van de meest unieke plaatsen in FranzJosef-Land is Champ Island. Het indrukwekkende landschap met ijsbedekte
pieken en flankerende gletsjers zijn een
wonder van de natuur. Een aantal van deze
ontelbare rotsformaties zijn perfect rond:
een geologisch wonder of is de duivel
hier in het spel? Volgens wetenschappers
werden de bolvormige rotsformaties zo
gevormd door afzetting van chemicaliën
in de gesteentelaag. Ze kunnen tot wel 2m
diameter breed zijn!
• In de Tikhaya baai gaat de kapitein proberen
zo dicht mogelijk bij de Rubini rots te varen,
zodat u de kans krijgt om veel arctische
vogelsoorten te kunnen spotten.

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!

• Sinds 2015 is er op Alexandra Land terug een bewoond station van Russische rangers,
die alle inreisformaliteiten in orde brengen. Geduld is hier een mooie eigenschap. Geniet
nadien van het bezoek aan de noordelijkste orthodoxe kerk ter wereld.
• Stap op Bell Island terug in de voetsporen van beroemde avonturiers, de hut van de Lee
Smith Expeditie is nog altijd een stille getuige.
• Op het meest zuidelijke punt van Wilczek Island bevindt zich het eenzame graf van machinist Otto Krisch. Hij was het enige slachtoffer van de Payer Wayprecht Expeditie.
• Een verdere mogelijke stop is voorzien op Hall Island, bij Kaap Tegetthoff. Zeer indrukwekkend zijn de rotsformaties, die als haaienvinnen in de hoogte uitsteken.
• Gaan we aan land kunnen op Alger Island? Hier overwinterden de medereizigers van
de Amerikaanse Arctic expeditie van A. Baldwin. Wanneer het weer het toelaat, gaan we
per zodiac een tour maken rond de driftende ijsschollen in de baai en misschien zien we
wel ijsberen?

• Kaap Heller en Wilczek Land is een ander
mogelijke halte op deze cruise. In 1899
overwinterden hier 2 matrozen van de Welle
Expeditie, die wachtten op de terugkeer van
hun collega’s, die probeerden de Noordpool te
bereiken. Zoals overal kan men hier rekenen
op een bezoek van ijsberen en zeezoogdieren.
• Bij het bezoek aan de Stolichky en Appolonov
Eilanden gaat u meer het gevoel van expeditie
krijgen. Zowieso is bij deze expeditiecruise
alles afhankelijk van het weer. Op de stranden
kan veel ijs liggen zodat de toegang beperkt
is. Maar deze eilanden zijn vooral bekend
voor de ontelbare walruskolonies. Regelmatig
liggen honderden van deze machtige dieren
op het strand ofwel liggen ze te rollebollen in
het water. Een uitdaging voor diegenen die
met de zodiac moeten varen, een feest voor
de fotoliefhebbers!
• De eilanden en de fjorden in de Arctic zijn
enkele van de meest speciale en interessante
kajakgebieden van de wereld. Geniet van
afkalvende gletsjers in Spitzbergen, het
zee-ijs in de Arctische Oceaan - dit in veilige
en comfortabele kajaks. Een kajakexpeditie
kan men op voorhand boeken mits een
supplement van 625 euro per persoon.

TOURLEADER
Gegarandeerde reisbegeleiding van Brussel tot
Brussel bij een minimum van 15 personen.

PRIJS PER PERSOON: 12.319 €
Prijs geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid - dd 29/04/2019

PROGRAMMA

INBEGREPEN IN DE PRIJS

12/08/2020
Vlucht Brussel - Oslo. Transfer naar het Hotel
Grand Central. Vrije namiddag en avond,
overnachting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/08/2020
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven.
Vlucht Oslo - Longyearbyen. Transfer naar een
4* hotel, overnachting.
14/08/2020
Transfer naar het schip - inscheping.
15 /08/2020
Op zee.
16/08/2020
Op zee.
17 > 23/08/2020
Expeditie Franz-Josef-Land.
24 /08/2020
Op zee.
25/08/2020
Op zee.
26/08/2020
Ontscheping. Transfer naar de luchthaven.
Vlucht Longyearbyen - Oslo. Overnachting in
het Radisson Blu Airport Hotel.
27/08/2020
Vlucht Oslo - Brussel.

Vluchten Brussel - Oslo - Brussel met SAS (E-klasse)
Binnenlandse vluchten Oslo - Longyearbyen - Oslo met SAS, E-klasse)
1 overnachting in het hotel Grand Central, Oslo - standaardkamer met ontbijt
1 overnachting in een 4* hotel in Longyearbyen - standaardkamer met ontbijt
1 overnachting in het Radisson Blu Airport Hotel - standaardkamer met ontbijt
Cruise in vol pension in een Maindeck Suite
Transfers
Landings tijdens de cruise
Ervaren expeditieleiders en voordrachtgevers tijdens de cruise
Parka
Laarzen voor de landings
Digitaal logboek
Informatiepakket voor vertrek
Havengelden

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
•
•
•
•
•
•

Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering (aanbevolen)
Persoonlijke uitgaven
Visum Rusland
Dranken aan boord
Fooien
Kajak: 625 € pp

SUPPLEMENTEN
• Verblijf in een Classic Suite: + 670 € per persoon
• Verblijf in een Superior Suite: + 670 € per persoon
• Verblijf in een Deluxe Suite: + 1.641 € per persoon

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
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