Inspiratiereis Argentinië en Antarctica (Plancius) – korte expeditie
20 dagen
Tijdens deze reis bezoekt u het indrukwekkende Antarctica, een droombestemming voor velen. Na
aankomst in de Argentijnse hoofdstad, vliegt u naar het zuidelijkste puntje van Argentinië. Op Vuurland
wordt u één dag meegenomen naar het nationale park Tierra del Fuego. En dag later vertrekt u op een
12-daagse cruise aan boord van de MV Plancius. U zult aan boord niets tekort komen en prachtige
ervaringen opdoen!
Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
In de ochtend vertrekt u met een internationale lijndienstvlucht naar Buenos Aires. Na aankomst in de
avond, wordt door een plaatselijk medewerker welkom geheten en naar uw hotel gebracht.
(overnachting hotel Legado Mitico: logies en ontbijt)

Dag 2: Buenos Aires – Ushuaia
Vandaag vertrekt u vanuit Buenos Aires naar Ushuaia. U wordt in uw hotel opgehaald en naar het
vliegveld van Buenos Aires gebracht voor een binnenlandse vlucht naar Ushuaia. U wordt per transfer
naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting hotel Tolkeyen: logies en ontbijt)
Dag 3: Ushuaia
Het nationale park Tierra del Fuego, dat u vandaag gaat bezoeken, is het meest zuidelijk gelegen
voorbeeld van een Patagonisch oerwoud. Het landschap wordt gekenmerkt door ruige bergtoppen,
gletsjermeren en groene valleien. De bossen in dit deel van het land bestaan voornamelijk uit typische
lenga en guindo bomen. Onderweg passeert u de berg Susana, waar bij de helling vroeger een
gevangenis stond en waar nu het spoor is gelegen. U rijdt door de vallei naar de Ensenada baai vanwaar
u aan de ene kant de eilanden Redonda en Estorbo kunt zien liggen met aan de andere zijde de met
sneeuw bedekte bergen van de Sampaio bergketen. U gaat een wandeling maken langs de oevers van
het Roca meer en de Lapataia river. Onderweg heeft u uitzicht op de Condor Hill, de natuurlijke grens
met Chili. Aan het einde van de tocht door het park komt u bij de groene en de zwarte lagune, waarbij u
uiteindelijk bij de beverdam komt waar de sporen u weer naar de Lapataia baai zullen brengen.
Onderweg kunt u genieten van de prachtige natuur die u ziet. Na afloop wordt u terug naar uw hotel
gebracht.
(overnachting hotel Tolkeyen: logies en ontbijt)

Dag 4: Ushuaia – Antarctica- Plancius
De voormiddag kunt u vrij besteden. In de namiddag wordt u per transfer naar de haven gebracht om
vanuit de haven van Ushuaia te vertrekken met het expeditieschip de Plancius. Zodra u welkom bent
geheten door de bemanning en u naar uw hut bent gebracht, zal uw tocht naar Antarctica beginnen. In
de avond vertrekt u richting Antarctica.
(overnachting Plancius: volpension)
Belangrijk:
Het programma is geheel afhankelijk van lokale ijs – en weersomstandigheden. Ook kan de mogelijkheid
zich voordoen om van de route af te wijken om elders grote(re) kansen te hebben om dieren waar te
nemen. De kapitein is uiteindelijk degene die het besluit neemt voor de te kiezen route. Flexibiliteit is het
belangrijkste uitgangspunt bij een expeditie als deze.

Dag 5 en 6: Plancius
Gedurende deze twee dagen vaart het schip door de Drake Passage. Bij het binnengaan van het
Poolgebied, komt u in een gebied waar vele soorten albatrossen leven. Daarnaast huizen er diverse
andere vogelsoorten, zoals Kaapse duiven, blauwe stormvogels en Antarctische stormvogels. Bij de
Zuidelijke Shetland Eilanden ziet u de eerste ijsbergen.
(overnachtingen Plancius: volpension)

Dag 7 t/m 12: Plancius
Na aankomst in antarctische wateren wordt er direct koers gezet naar “Hoog Antarctica”, waarbij we de
Melchior eilanden passeren en door het Schollaert kanaal varen. Hierbij passeren we Brabant en Anvers
Eiland. Op Curverville Eiland, een klein eiland, vinden we grote koloniën Gentoo Pinguïns en Jagers
(vogelsoort). Bij een landing op Danco Eiland is een zeer grote kolonie Kinband Pinguïns te vinden. Ook is
de kans heel groot dat u hier zeeleeuwen ziet. In Neko Harbour heeft u de gelegenheid om voet aan wal
te zetten op het antarctisch continent. U wordt omgeven door spectaculair landschap met majestueuze
bergtoppen. De reis wordt vervolgd richting Paradise Bay, een prachtige baai met enorme ijsbergen en
diepe fjorden. Hier is de kan groot op het spotten van bultruggen en dwergvinvissen.
Nadat het schip door het Neumayer kanaal is gevaren, brengen we, indien mogelijk, een bezoek aan één
van de vele onderzoeksstations, die er op Antarctica te vinden zijn. Met dit bezoek komt u meer te weten
over leven op deze afgelegen plek in de wereld.
De toch volgt verder het Lemaire kanaal en er wordt een bezoek gebracht aan Pleneau en Petermann
Eiland, waar onder meer Adelie pinguïns en aalscholvers te vinden zijn. Ook is dit wederom een plek waar
diverse walvissoorten leven. In deze regio vindt u daarnaast onder meer het Oekraïense
onderzoeksstation Vernadsky. De boot vaart vervolgens weer richting het noorden, richting de Melchior
eilanden en begint dan langzaam maar zeker weer aan de terugtocht naar Ushuaia.
(overnachtingen Plancius: volpension)
Dag 13 en 14: Plancius
Het schip zet via de Drake Passage koers richting thuishaven Ushuaia, begeleid door vele zeevogels.
Tijdens de vaart door de Drake Passage heeft u ruimschoots de gelegenheid om al uw ervaringen te
verwerken. Tijdens de gehele reis worden er diverse interessante lezingen georganiseerd.
(overnachtingen Plancius: volpension)

Dag 15: Antarctica – Ushuaia
In de ochtend komt het schip aan in de haven van Ushuaia. Na aankomst wordt u opgehaald en naar uw
hotel gebracht. De rest van de dag heeft u vrij en kunt u op uw gemak even bijkomen en nagenieten
van de spectaculaire Antarctica cruise.
(overnachting hotel Tolkeyen: logies en ontbijt)

Dag 16: Ushuaia – Buenos Aires
U wordt vandaag naar het vliegveld gebracht waar u met een binnenlandse vlucht terugvliegt na
aankomst wordt naar uw hotel in Buenos Aires gebracht.
(overnachting hotel Legado Mitico: logies en ontbijt)
Dag 17: Buenos Aires
Vandaag wordt u op een speciale manier meegenomen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van
de boeiende Argentijnse hoofdstad. U vertrekt per fiets samen met uw gids naar de karakteristieke
volkswijk La Boca met haar gekleurde huizen en thuishaven van één van de grootste voetbalclubs ter
wereld; de Boca Juniors. U bezoekt het echte stadshart met het Plaza de Mayo en het presidentiële paleis
Casa Rosada. Natuurlijk brengt u ook een bezoek aan de stijlvolle wijk Recoleta, waar de beroemde
begraafplaats Cementerio de Recoleta gelegen is. Op deze begraafplaats vindt u onder meer het graf van
Evita Peron. Deze stadsexcursie is daarnaast niet compleet zonder een kennismaking met de oude wijk
San Telmo, de bakermat van de tango. In de middag fietst u weer terug naar uw hotel. ‟s Avonds wordt u
opgehaald bij uw hotel en meegenomen naar een karakteristiek theatergebouw in de wijk San Telmo.
Onder het genot van een heerlijk diner wordt u hier getrakteerd op uitvoeringen van de beste
tangodansers bij de show van Esquina Carlos Cardel. Carlos Gardel wordt beschouwd als dé beste
tangozanger van Argentinië. Na afloop wordt u naar uw hotel terug gebracht.
(overnachting hotel Legado Mitico: logies, ontbijt en diner)

Dag 18: Buenos Aires
Deze dag is vrij gepland. U heeft dus alle tijd om deze prachtige metropool op eigen gelegenheid verder
te gaan ontdekken. Dankzij talloze winkels en boetieks, de architectuur, het culturele leven, restaurants
en zijn kosmopolitische bevolking van overwegend Italiaanse, Spaanse, Franse, Duitse, Engelse, OostEuropese, Arabische en Aziatische herkomst, staat Buenos Aires ook als „het Parijs van het zuiden‟
bekend. De stad is een van de meest Europese van Zuid-Amerika en van het hele zuidelijk halfrond en
vandaag heeft u de gelegenheid om nader kennis te maken met deze stad.
(overnachting hotel Legado Mitico: logies en ontbijt)
Dag 19: Buenos Aires - Amsterdam
In de namiddag wordt u in uw hotel opgehaald en naar het internationale vliegveld gebracht.
Dag 20: Amsterdam
Vandaag komt u aan in Nederland. Einde van een fantastische reis!
Er zijn op deze reis ook mogelijkheden om te kayakken, een trekking te maken met sneeuwschoenen of
kamperen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.
Prijs: vanaf. € 9.950,- p.p.
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen
BELANGRIJK: Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig
op uw wensen afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgt. Deze reis is
een voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u. We kunnen aan een reisvoorstel, zoals hierboven,
net zolang schaven tot het is geworden zoals u voor ogen had.
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

Inclusief:
•
ALLE intercontinentale vluchten, economy class
•
ALLE binnenlandse vluchten, economy class
•
ALLE 7 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
•
ALLE 11 overnachtingen aan boord van de MV Plancius op basis van volpension en alle excursies
onder begeleiding van professionele Engelssprekende gidsen
•
ALLE transfers en excursies zoals vermeld
•
reisboek over de bestemming
•
24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse

Niet inclusief:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen, zie kopje hieronder
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering

Travelife, sustainability in tourism. Think green !
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en
cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen ons hierbij betrokken. Als ANVR
reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met praktische maatregelen. In ons statement
beschrijven wij hoe wij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de aan u aangeboden
reizen en in onze bedrijfsvoering. Binnen ons bedrijf is ook een daartoe opgeleide milieucoördinator
actief. - Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print Hartelijk dank voor het aanvragen van een reisvoorstel bij SAPA PANA TRAVEL.
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
Onze reizen vallen onder de ANVR-reisvoorwaarden, deze kunt op onze site nalezen.
Uw unieke reis is bij ons in goede handen. Ga op reis met een gevoel van zekerheid!
ANVR: Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap
en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover.
SGR: Sapa Pana Travel is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Deze reis valt daarom onder de
garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te
krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
CFR: Sapa Pana Travel is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze reis valt daarom onder de garantie
van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan 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 indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

