25 daagse

Inspiratiereis
Antarctica | lange expeditiecruise
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

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 verzorgd. Deze reis is slechts een voorbeeld van wat we kunnen
organiseren voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana'
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse
taal nog altijd wordt gesproken in delen van
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en
Argentinië. In het Quechua betekenen deze
woorden: 'Uw Unieke Reis'.

Deze mooie reis neemt u mee naar het afgelegen witte continent Antarctica. Vanuit Amsterdam vliegt u naar Buenos
Aires, ook wel het Parijs van Zuid-Amerika genoemd. Na even te acclimatiseren vliegt u naar Ushuaia. Vanuit Ushuaia start
uw lange expeditiecruise naar Antarctica. U vertrekt vanuit de haven aan boord van het expeditieschip MV Ortelius van
Oceanwide Expeditions. Een spectaculaire ervaring die voor velen een droom is, maar voor u werkelijkheid wordt. Geniet
van ‘het witte continent’. Tijdens deze lange expeditiecruise bezoekt u naast Antarctica ook de Falkland en ZuidGeorgische eilanden. Deze droomreis is een absolute must voor vogelliefhebbers. Na afloop van de cruise vliegt u vanuit
Ushuaia naar Buenos Aires, waar u uw Unieke Reis zult afsluiten.
Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
Uw bijzondere reis door Argentinië en Antarctica gaat vandaag van start. U vertrekt vandaag per intercontinentale
vlucht van Amsterdam naar Buenos Aires. U arriveert de volgende dag.
Dag 2: Buenos Aires
Bij aankomst op de luchthaven van Buenos Aires wordt u welkom geheten door een van onze medewerkers ter plaatse
en naar uw accommodatie gebracht. Uw hotel is gelegen in de stijlvolle wijk Recoleta, waar het heerlijk winkelen is en
tevens ook het graf van Evita Peron te vinden is. De rest van de dag is ter vrije besteding, zodat u even bij kunt komen
van de reis.
(overnachting Intersur Recoleta: logies & ontbijt)

Dag 3: Buenos Aires - Ushuaia
Vandaag reist u verder naar Ushuaia, de grootste plaats op Vuurland en ook wel ‘het einde van de wereld’ genoemd. U
wordt opgehaald in uw hotel en naar de luchthaven van Buenos Aires gebracht. Na aankomst in Ushuaia wordt u
verwelkomd en naar uw hotel gebracht. Vuurland is een bijzonder, ruig en ongerept eiland met zeer afwisselende
landschappen. De lichtinval en weersomstandigheden veranderen continu, te danken aan de veelal harde wind uit het
westen. Een bezoek aan het nationale park Tierra del Fuego mag niet ontbreken. In dit natuurgebied vindt u het meest
zuidelijk gelegen voorbeeld van een Patagonisch oerwoud. Het landschap wordt gekenmerkt door ruige bergtoppen,
gletsjer meren en groene valleien.
(overnachting Altos Ushuaia: logies & ontbijt)
Belangrijk! Uw Antarctica expeditiecruise 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 4: Ushuaia – MV Ortelius
U wordt opgehaald in uw hotel en begeleid naar de haven van Ushuaia waar u aan boord zult gaan van de MV Ortelius.
Aan boord van dit schip gaat u de komende 19 dagen het Antarctisch schiereiland, South Georgia en de Falkland
eilanden verkennen. Bij aankomst wordt u naar uw hut begeleid en welkom geheten door de kapitein en zijn
bemanning. Vervolgens zet het schip door het Beagle kanaal koers naar de volgende bestemming. Het belooft een
spectaculaire reis te worden die u nooit meer zult vergeten!
(overnachting MV Ortelius: volpension)
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Dag 5: MV Ortelius (op zee richting Falkland eilanden)
U vaart richting de Falkland eilanden en wordt daarbij vergezeld door verschillende soorten albatrossen en stormvogels.
Aan boord kunt u diverse presentaties bijwonen en genieten van de faciliteiten aan boord. Natuurlijk zijn ook het
uitzicht en de verschillende dieren die met het schip meevliegen en zwemmen de moeite waard om te bekijken.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
Dag 6: MV Ortelius (Falkland eilanden)
Deze dag brengt u door op de bijzondere Falkland eilanden, die in Argentinië Las Islas Malvinas worden genoemd. De
Falklands bestaan uit twee grote eilanden (West-Falkland en Oost-Falkland) en honderden andere kleine eilanden. De
eilanden vormen een Brits overzees gebiedsdeel. De Falklands zijn koud en nat; het regent er veel. Er zijn geen bossen
en geen bouwland maar het is 99% weideland. U brengt vooral tijd door op het westelijke deel van het eiland waar u
een wandeling langs Carcass eiland maakt. Hier heeft u een goed zicht op de kolonies van ezel- en Magelhaenpinguins,
labradoreenden en de kwak. Bij Saunders ziet u rotspinguïns, albatrossen en de koningsaalscholver.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
Dag 7: MV Ortelius (Port Stanley | Falkland eilanden)
Na het ontbijt maakt u kennis met Stanley, de hoofdstad van de eilanden, en met de cultuur van de Falkland eilanden
welke zowel Zuid-Amerikaanse als Engels Victoriaanse trekjes heeft. In de omgeving van Stanley zijn er aardig wat
aangespoelde schepen te zien, sommigen van ruim een eeuw geleden. Voor de vogelliefhebbers wordt er ook een
excursie van ongeveer 3 uur georganiseerd in de omgeving.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
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Dag 8 en 9: MV Ortelius ( op weg naar South Georgia)
Weer op zee en onderweg naar South Georgia! Deze dagen passeert u de Antarctische convergentie, een gordel water
van ongeveer 40 kilometer breed waar de koude, noordwaarts gerichte stromingen onder de warmere, circulerende
stromingen zinken. De Antarctische convergentie vormt de natuurlijke begrenzing van het zuidpoolgebied. De
temperatuur zal in slechts een paar uur tijd zeker 10° C dalen wanneer u de Antarctische wateren binnenvaart. En weer
zullen de verschillende soorten albatrossen, stormvogels en ‘jagers’ u begeleiden.
(overnachting MV Ortelius: volpension)

Dag 10 t/m 13: MV Ortelius (South Georgia)
Aangekomen bij South Georgia brengt u een bezoek aan de baai van Elsehul, een baai waar vele zeeleeuwen aan land
komen om hun kleintjes geboren te laten worden. Daarna bezoekt u onder andere the Right Whale Bay, genoemd naar
het soort walvis dat daar leeft, Salisbury plain, thuis van de koningspinguïn, Gold Harbour en Cooper bay. Hier krijgt u
zeer goed de mogelijkheid vele verschillende dieren te zien zoals zeeolifanten, konings- en macaroni pinguïns. Wanneer
u aanlandt bij de Fortuna baai en een wandeling maakt naar de Stømness baai, treedt u in de voetsporen van de
beroemde Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton. Zowel daar als bij Grytviken, ziet u een verlaten dorpje waar
vroeger de walvisvangers woonden. Nu hebben de koningspinguïns en zeehonden zich de straten en gebouwen
toegeëigend. U bezoekt hier zowel het Museum gewijd aan de geschiedenis van de walvisvangst, als het graf van
Shackleton. Een van de hoogtepunten van het bezoek aan South Georgia is Prion Island, waar u getuige bent van een
grote kolonie albatrossen.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
Dag 14 : MV Ortelius (South Georgia – Antarctica)
U bent vandaag de gehele dag op zee en zult al de eerste ijsschotsen tegenkomen en wellicht ziet u een zuidpooljager
of een sneeuwstormvogel.
(overnachting MV Ortelius: volpension)

Dag 15: MV Ortelius (Zuidelijke Orkney eilanden)
Vandaag zal er geprobeerd worden om een bezoek te brengen aan het Orcadas station, een Argentijnse
onderzoeksbasis op de Zuidelijke Orkney eilanden. Het personeel zal u hartelijk verwelkomen, rondleiden langs hun
faciliteiten en u heeft een geweldig uitzicht op de omringende gletsjers.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
Dag 16: MV Ortelius (op zee richting Antarctica)
Deze dag wordt geheel op zee gespendeerd omdat het schip koers heeft gezet richting het Antarctisch schiereiland.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
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Dag 17 t/m 19: MV Ortelius (Antarctisch schiereiland)
Via het met ijs bedekte Antarctische waterstraat, die de Joinville eilanden van het noordoostelijke Antarctische scheid,
komt u uit in de Weddellzee. Immens hoge ijsmuren kondigen uw aankomst in het oostelijke deel van het Antarctisch
schiereiland aan. In de planning staat een bezoek aan Paulet eiland waar miljoenen Adelie pinguïns leven en waar u de
overblijfselen van de Nordenskiöld expeditie kunt bezichtigen. Bij Brown Bluff kunt u voor het eerst voet zetten op het
“witte continent”. U vaart door de spectaculaire passage Neptune’s Bellows om het eiland Deception te bereiken. Het
eiland zelf is een krater welke een opening heeft naar de zee, wat een natuurlijke haven creëert voor het schip. Hier
vindt u thermale baden, een verlaten walvisstation, duizenden duiven en Antarctische zwaluwen. De stormvogels
nestelen zelfs in het verlaten walvisstation.
(overnachting MV Ortelius: volpension)
Dag 20 en 21: MV Ortelius (Antarctica – Ushuaia)
U vaart terug richting Ushuaia. Op uw weg terug naar het noorden zult u weer vergezeld worden door vele zeevogels
terwijl u de Drake passage passeert.
(overnachting MV Ortelius: volpension)

Dag 22: MV Ortelius – Ushuaia
In de ochtend komt u aan in Ushuaia en zult u bij de haven worden verwelkomd door onze plaatselijke medewerker. U
wordt naar uw hotel gebracht waar u rustig bij kunt komen van alle indrukken de afgelopen weken.
(overnachting Altos Ushuaia: logies & ontbijt)
Dag 23: Ushuaia – Buenos Aires
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Ushuaia gebracht, waar u aan boord stapt van uw
binnenlandse vlucht naar Buenos Aires. Na aankomst in Buenos Aires wordt u door een van onze lokale medewerkers
naar uw hotel gebracht. Geniet van uw laatste dag!
Dag 24: Buenos Aires – Amsterdam
Uw reis is helaas weer voorbij. Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven gebracht. Hier stapt u aan boord van uw
intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 25: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.

Einde van uw Unieke Reis!
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Prijs: Ca. € 15.775,- p.p.*
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
 binnenlandse vluchten, economy class
 4 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 18 overnachtingen aan boord van de MV Orthelius op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding
van professionele gidsen
 alle transfers en excursies zoals vermeld
 24/7 onze back-up; lokaal en in Nederland
 uitgebreid reisbescheidenpakket met kleine attentie
Niet inbegrepen:
 internationale vluchten, desgewenst reserveren we deze voor u
 Oceanwide Expeditions kan een brandstoftoeslag van €18,- per passagier per nacht doorberekenen wanneer
de olieprijs boven de ‘USD 80, - per Barrel Brent ‘’ komt, 90 dagen voor vertrek
 aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reis- en annuleringsverzekering
 per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen, dan zijn wij
genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.

Wat maakt ons bijzonder?
Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige
‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen.
100% Latijns-Amerika.
Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Al 15 jaar gedreven en ambitieus.
Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis.
Een gepaste prijs voor een unieke ervaring.
Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben.
Respect voor lokale natuur & cultuur.
Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR.
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Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en
van de informatie daarover. www.anvr.nl
Deze reis valt onder de garantie van het 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. www.sgr.nl
Deze reis valt 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.
www.calamiteitenfonds.nl

Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden én aanvullende voorwaarden Sapa Pana Travel:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden

Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend
genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij
gebruiken. Sluit u de Kortlopende
Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering
vóór de reis, wanneer het valt onder de
voorwaarden, de annuleringskosten vergoed. Een
geruststellende gedachte. Moet u onverwachts de
reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte
dagen de kosten vergoed. Met de Dubbel-Zeker
variant speelt u helemaal op safe. Moet u eerder
huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug,
tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de
voorlaatste dag van de vakantie.

Waarom een reisverzekering ?
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen.
Zeker in het buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan
in Nederland en bovendien tegen een ander tarief.
Meestal vergoed uw zorgverzekeraar, dat wat in
Nederland gangbaar is. Het meerdere komt dan voor
eigen rekening. Met de Kortlopende Reisverzekering
worden al uw onvoorziene medische kosten
vergoed.100%. Waar u ook bent.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende
reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en
ongevallen te verzekeren.

BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende
annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw
gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Wij zijn partner van Allianz Global Assistance. Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.
Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis!
Op ondergenoemde pagina’s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de bestemmingen, tips, actualiteiten
en nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw aanstaande reisbestemming!

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. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 
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