Antarctica
Loop warm voor het
ijskoude van ‘s werelds
zuidelijkste continent
Hoe beschrijf je wat er door je heen gaat wanneer onvoorstelbaar gigantische ijsbergen opdoemen aan de horizon? Wat je
voelt als je schip zich een weg breekt door een mysterieuze
bevroren wereld? Of wat je ervaart bij het zien van de eerste
pinguïn, zeehond, zeeluipaard, orka of bultrugwalvis?
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Vroeger was Antarctica uitsluitend voorbehouden aan wetenschappers die in overheidsopdracht onderzoek verrichtten.
Tegenwoordig maken ijsbrekers en speciaal ontwikkelde schepen
het Antarctisch gebied ook toegankelijk voor avontuurlijke
reizigers. Deze schepen, met een vakkundig wetenschappelijk
team aan boord, gidsen u door de natuur van deze Terra
Incognita. Er wacht je een reis die zijn weerga niet kent.

Wiencke Island, Portal Point.

Tips & trics
Reisseizoen: december - februari.
Diensten: uitsluitend begeleid in groep.
Schepen: vanaf 1.500 euro per persoon per nacht.
Ideale reiziger: deze bestemming draagt een stevig prijskaartje. Ze is interessant voor ieder
met interesse voor dit ongekend mooie continent. Ervaar een nieuwe dimensie in reizen!
• Antarctica raakt populair en daardoor commerciëler, wat soms ten koste gaat van de
kwaliteit en de reiservaring. Ons aanbod staat ten dienste van het exclusieve karakter en de
kwaliteit van deze bijzondere bestemming. Je vliegt naar King George Island, South Shetland
om van daaruit de cruise te starten. Naast extra tijd op Antarctica biedt deze formule het
grote voordeel dat je 3 à 4 dagen woelige zee met alle gevolgen van dien vermijdt.
• Schepen, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van de
programma’s en prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina vind je alvast een voorbeeldreis ter inspiratie.
•
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 ± 14.000.000 km²
(= 459 x België)

 enkel wetenschappers  
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 Internationaal paspoort

Klimaat
Antarctica heeft een uitzonderlijk koud, droog
en winderig klimaat dat heel snel kan omslaan.
Er zijn grote klimatologische verschillen tussen
zee, kust en binnenland. In de Antarctische
zomer (onze winter) worden vooral de kustlijn
en eilanden bezocht. Daar zijn de weersomstandigheden het meest mild, toch blijven
de temperaturen rond het vriespunt
schommelen.
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Antarctica Air-Cruise
7 nachten (december - februari)
Dag 1 > Punta Arenas: transfer, briefing, diner en overnachting.
Dag 2 > Dit Antarctische avontuur start met een twee uur durende
vlucht van Punta Arenas naar King George Island, South Shetland.
Zodra je uit het vliegtuig stapt, adem je de zuivere Antarctische
lucht in. Bezoek aan de omgeving rond het Chileense Frei-station
en het Russische Bellingshausen-station. Daarna aan boord van een
zodiac die jou naar je expeditievaartuig brengt. Inscheping.
Verblijf van 5 nachten aan boord op basis van volpension en
dagelijkse bezoeken.
Dagen 3 tot 6 > Cruise door de South Shetland Islands en de
westkust van het Antarctisch Schiereiland, navigerend langs
ijsfjorden en spectaculaire icebergs, in gezelschap van zeevogels,
pinguïns, zeehonden en walvissen. Elke dag ontscheping met de
zodiac voor exploratie van het landschap met ervaren poolgidsen.
Aan boord van het schip: een stevig programma van lezingen en
presentaties, met reisgenoten genieten van de panoramische
uitzichten vanuit de lounge en diens glazen wanden.
Geen twee reizen zijn dezelfde. In Antarctica is flexibiliteit de sleutel
tot succes. Het expeditieteam stippelt de reisroute uit om zo veel
mogelijk voordeel te halen uit de eeuwig veranderende kansen
die de natuur biedt. Elke reis is een unieke en bijzondere ervaring.
Hoewel de precieze reisroute bij elke expeditie kan wijzigen, worden
bepaalde plekken bezocht die een zo goed mogelijk zicht bieden
op het gevarieerde milieu van Antarctica. De cruise kan gaan via
Paulet Island, Hope Bay, Port Lockroy, Petermann Island, Paradise
Bay, Deception Island, het Lemaire Channel, en nog vele andere
prachtige locaties.
Dag 7 > Terugkeer naar King George Island en afscheid van
Antarctica voor de retourvlucht Punta Arenas.
Overnachting in Punta Arenas.
Andere tours:
Polar Circle Air-Cruise
Antarctica Express Air-cruise

