Falkland Islands

Natuurparadijs op de grens
van het Antarctisch gebied
Deze dunbevolkte eilandengroep is gelegen in de Atlantische Oceaan,
op ongeveer 450 km van Kaap Hoorn en 1.500 km ten noorden van Antarctica.
De meeste van de amper 3.000 bewoners leven in de hoofdstad Stanley, de
rest verspreid over de 2 hoofdeilanden en de 700 kleinere. Tot de opening van
het Panamakanaal waren de Falklands vooral weggelegd voor ‘diehard’ reizigers.
Inmiddels zijn ze toegankelijker, dankzij wekelijkse vluchten vanuit Chili en het
Verenigd Koninkrijk en cruises vanuit Zuid-Amerika. Toch blijft het een exclusieve
reiservaring. Gastvrije inwoners en een immens prachtige natuur is wat deze
eilanden je bieden. Geniet van een mild klimaat, heldere wateren, maagdelijk
witte stranden, adembenemende kliffen en een bijzondere fauna en flora. In de
wateren rondom de Falklands zijn wel 15 soorten zeezoogdieren geteld. Toch is dit
vooral een paradijs voor vogelliefhebbers, met toegankelijke reusachtige
kolonies. Meer dan 70 % van alle ‘black-browed’-albatrossen ter wereld broeden
hier. Je vindt ook de gestreepte caracara, ontelbare cobb’s winterkoninkjes of
de Falkland Flightless Steamer-eend. En natuurlijk pinguïns in alle soorten: de
majestueuze koningspinguïn, de heftige rotspinguïn, nieuwsgierige gentoo of
verlegen Magellaanse. Wie weet spot je zelfs de macaroni pinguïn!

Tips & trics

Klimaat

• Reisseizoen: september - maart.
• Diensten: reizen zijn steeds in groep.
• Hotels: er is een beperkt aanbod van hotels, steeds in
pakket verkocht.
• Ideale reiziger: ben jij de ultieme liefhebber van fauna en
flora?
• 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.

De eilanden kennen een heel gematigd, oceanisch klimaat. De winters (onze
zomer) duren lang met temperaturen van 1 tot 10 °C, en heel weinig sneeuw.
De zomers (onze winter) zijn zonnig met doorgaans meer wind en temperaturen
van 8 tot 29 °C.
De lucht is opmerkelijk helder en zuiver, hetgeen het effect van de zon versterkt.
In januari - februari is de gemiddelde dagtemperatuur te Mount Pleasant 15 °C,
met meestal een Westenwind, die in de zomer sterker is dan in de winter.
In december - januari schijnt de zon ongeveer 7,5 uur per dag. De Falklands
hebben gemiddeld evenveel zonuren als de Zuid-Engelse kuststreek. Houdt
rekening bij het pakken van de koffers: binnen één dag kan je alle vier de
seizoenen beleven.
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Falkland Islands Wildlife
7 nachten (september - maart)
Dag 1-3 > Namiddag: onthaal aan Mount Pleasant luchthaven en transfer
met vliegtuigje van Falkland Islands Government Air Service (FIGAS) naar
Sea Lion Island. Vlucht van 25 minuten met zicht over de kustlijn en het
binnenland. Accommodatie in de Sea Lion lodge, op enkele minuten lopen
van de wilde natuur. Sea Lion Island is één van de kleinste, maar door zijn
natuurpracht ook één van de meest bezochte eilanden van de Falklands.
Bij aankomst: oriëntatietocht per wagen met ontdekking van interessante
plekken. Tevens ontvangst kaart met richtlijnen voor een veilige
wildlife-exploratie. Ga je er internationaal bedreigde diersoorten zoals de
gestreepte caracara, de Antarctische skuas, de zuiderse reuzenstormvogel
en vele zangvogels spotten? Niet te missen zijn de zuiderse zeeolifanten en
zeerobben op de witte stranden van Elephant Corner. Deze dieren komen
vaak zo dichtbij, dat ze vanuit de lodge-bar zichtbaar zijn! Een oplettend oog
spot wellicht zelfs een orka. 3 overnachtingen. (volpension)
Dag 4-5 > Transfer per FIGAS voor een verblijf in de Pebble Lodge, een
comfortabel verbouwde boerderij op Pebble Island. Dit is één van de
grotere eilanden met een heel gevarieerd landschap en allerlei soorten
vogels en zoogdieren. Een volle dag bezoek met gids in een 4x4-wagen
biedt ruim gelegenheid om meer van de dieren en de weelderige natuur te
ontdekken. 2 overnachtingen (volpension en 2 dagexcursies).
Dag 6 > Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Stanley. Stadstour
naar de historische, en de meer moderne delen van deze kleine en afgelegen
hoofdstad, met bezoek aan het museum en de schilderachtige Gypsy
Cove-baai. 2 overnachtingen.
Dag 7 > Volle dag begeleid bezoek per 4x4 aan Volunteer Point,
hoogtepunt van de reis. De witte stranden en het turkooizen water hebben
iets Caraïbisch, weliswaar met konings- en gentoopinguïns en andere dieren
op de stranden en in de lagunes. (lunch)
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Dag 8 > Transfer naar de luchthaven Mount Pleasant.

Adult Southern rockhopper penguin.
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