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€8.981,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.
De reis wordt vervolgd richting Paradise Bay, een prachtige baai met enorme ijsbergen en diepe fjorden. Hier is de kans 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.
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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.

DAG 12 EN 13: PLANCIUS
Het schip zet via de Drake Passage koers richting thuishaven Ushuaia, begeleid
door vele zeevogels. Tijdens de gehele reis worden er diverse lezingen georganiseerd.

ARGENTINIË MET ANTARCTICA EXPEDITIE
AAN BOORD VAN DE PLANCIUS

DAG 14: 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.

DAG 15: USHUAIA – BUENOS AIRES
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 Antarctica
expeditie cruise aan boord van de MV Plancius. U zult aan boord niets tekort
komen en prachtige ervaringen opdoen! Na afloop van de cruise verblijft u nog
een paar nachten in de mooie Argentijnse hoofdstad.

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. Het pad voert u uiteindelijk weer terug naar de Lapataia baai.

DAG 1: AMSTERDAM – BUENOS AIRES

DAG 4: USHUAIA – ANTARCTICA- PLANCIUS

In de ochtend vertrekt u met een rechtstreekse vlucht van KLM naar Buenos
Aires. Na aankomst in de avond, wordt door een plaatselijk medewerker welkom
geheten en naar uw hotel gebracht.

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.

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. Deze stadsexcursie is daarnaast niet compleet zonder een
kennismaking met de oude wijk San Telmo, de bakermat van de tango. ’s Avonds
wordt u meegenomen naar 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 Gardel.

DAG 5 EN 6: PLANCIUS

DAG 17: BUENOS AIRES

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 leven er diverse andere vogelsoorten, zoals Kaapse duiven,
blauwe stormvogels en Antarctische stormvogels. Bij de Zuidelijke Shetland
Eilanden ziet u de eerste ijsbergen.

Deze dag is vrij gepland. U heeft dus alle tijd om deze prachtige metropool op
eigen gelegenheid verder te gaan ontdekken.

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.

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
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U wordt vandaag naar het vliegveld gebracht waar u met een binnenlandse vlucht
terugvliegt en na aankomst wordt naar uw hotel in Buenos Aires gebracht.

DAG 16: BUENOS AIRES

DAG 18: BUENOS AIRES - AMSTERDAM
In de namiddag wordt u in uw hotel opgehaald en naar het internationale vliegveld gebracht.

EXCLUSIEF VOOR LEZERS MERIDIAN TRAVEL
Wanneer u via Sapa Pana Travel een op maat samengestelde reis boekt, waarin
een Antarctica expeditiecruise met de Plancius is opgenomen, dan krijgt u tijdelijk per persoon een exclusieve Swarovski Companion 8 x 30 verrekijker cadeau,
ter waarde van € 990,- per stuk!
De actie is alleen geldig voor boekingen gemaakt vóór 1 augustus 2012 en
geldt alleen voor de volgende Antarctica expeditie cruises:
PLA 22 vertrek / aankomst Ushuaia: 22 nov. 2012 / 03 dec. 2012
PLA 23 vertrek / aankomst Ushuaia: 03 dec. 2012 / 13 dec. 2012
PLA 24 vertrek / aankomst Ushuaia: 13 dec. 2012 / 22 dec. 2012
PLA 25 vertrek / aankomst Ushuaia: 22 dec. 2012 / 02 jan. 2013
BELANGRIJK: Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen afgestemd en alles hebben we tot
in detail voor u verzorgt. Deze reis is nog helemaal naar wens aan te passen. Zo
kunt u er voor kiezen om nog meer dagen in Argentinië te verblijven en om ook
nog andere gebieden, voorafgaand of na afloop van de Antarctica reis te bezoeken.

Voor meer informatie
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6, 5211 EC 's-Hertogenbosch
Tel.: +31(0)73 610 62 04, www.sapapanatravel.nl, info@sapapanatravel.nl

DAG 7 T/M 11: PLANCIUS
Na aankomst in antarctische wateren wordt er direct koers gezet naar ‘Hoog
Antarctica’, waarbij we de Melchior eilanden passeren en door het Schollaert

DAG 19: AMSTERDAM
Vandaag komt u aan in Nederland. Einde van een fantastische reis.
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