Spitsbergen - Noordoost Groenland
Een poolreis naar drie Arctische eilanden: IJs, Inuït en Isolement
14 dagen vanaf
€ 6.050
Vertrekdatum
18 augustus 2023

Hoogtepunten
Reis met het comfortabele schip m/v Ortelius
Zie de schitterende pooldieren zoals walvissen, zeehonden en wie weet zelfs de IJsbeer
Alles aan boord inclusief, een heel complete reis
Keuze uit verschillende hutten
Varen door spectaculaire Kaiser Franz Joseph Fjord

Is deze reis iets voor mij?
Ongekend avontuur vanuit een zeer comfortabele en veilige thuisbasis
Diverse zodiaclandingen en cruises; we gaan echt beleven, niet alleen voorbij varen
Grote interesse in (zee) zoogdieren, dan is dit zeker een aanrader!

Reis in het kort
Deze Spitsbergen - Noordoost Groenland, zeilexpeditie is een avontuur voor echte pool liefhebbers.
Zeil mee vanaf Spitsbergen naar het pakijs en uiteindelijk Scoresby Sund. Aanschouw het ongerepte
poollandschap, waaronder het bijzondere pakijs en ga mee op zoek naar schitterende pooldieren:
walvissen, zeehonden en de ‘Koning van de Arctis’, de IJsbeer. En ‘last but not least’ hopen we ‘s
nachts op een noorderlichtshow.

Dagbeschrijvingen
Dag 1
Een Arctisch dorp
Aangeland in Longyearbyen, het administratieve centrum op het grootste eiland van de
Spitsbergen archipel. Geniet voor het aan boord gaan van een wandeling door dit voormalige
mijnstadje. Een bezoek aan het het houten kerkje en het indrukwekkende poolmuseum zijn
zeker de moeite waard. Misschien onverwacht in het poolgebied, maar in de omgeving van
Longyearbyen zijn meer dan 100 plantensoorten te vinden waaronder veel planten met mooie
bloemen. In de vroege avond zal het schip vertrekken en de grote Isfjord invaren. In deze 75
kilometer lange fjord zien we mogelijk al onze eerste walvissen.
Dag 2
Noordwaarts
Gedurende de nacht varen we naar het noorden, naar Raudfjorden, gelegen in het
noordwesten van Spitsbergen. Deze prachtige fjord wordt gedomineerd door spectaculaire
gletsjers en een geliefde plek voor Ringelrobben, Baardrobben en vaak ook IJsberen. De kliffen
in de fjord bieden ook plaats aan grote kolonies Dikbekzeekoeten en Drieteenmeeuwen.
Dag 3-4
De ijzige route naar Groenland
Op zee, op weg naar Groenland. Tussen Spitsbergen en Groenland bevindt zich een grote band
met pakijs. Tijdens de oversteek naar Groenland verwachten we dit pakijs te kunnen zien en
benaderen. Ook is hier een kans op IJsberen en walvissen.
Dag 5
Een trappers leven
We naderen Groenland. Mogelijk ligt er nog ijs in de Foster Bugt maar we zullen pogen hier
doorheen te varen om onze eerste landing te kunnen maken in Myggebugten. Er bevindt zich
hier een oude jachthut uit de eerste helft van de vorige eeuw, toen Noorse trappers hier op
IJsberen en Poolvossen joegen. De uitgestrekte toendra achter de hut wordt bevolkt door
Muskusossen. Op de kleine meertjes vinden we vaak ganzen. We varen door de spectaculaire
Kaiser Franz Joseph Fjord, vol gigantische ijsbergen en met aan weerszijden torenhoge
bergen. Een andere mogelijkheid is de mooie Sofia Sund.
Dag 6
Het Duivelsslot
Via het Teufelschloss (Het Duivelskasteel), een berg met een mooie gelaagde geologie, varen
we naar de Blomster Bugt, waar we willen landen om hier de mooie geologische formaties te

bekijken. Vaak zien we hier de mooie witte Poolhazen en in een meer zitten vaak IJsduikers
met jongen. In de namiddag varen we de Antarctic Sound binnen, langs de eilanden Ruth,
Maria en Ella Ø. Mogelijk maken we hier nog een landing op Maria.
Dag 7
Alpefjord’s torenhoge pieken
In de ochtend varen we de Segelsällskapets Fjord binnen, met aan de noordzijde de prachtige
Berzelius Mountains. We landen op een wonderlijke plek aan de zuidzijde van de fjord, waar
zeer oude sedimentaire geologische structuren aan onze voeten liggen. Een mooie wandeling
brengt ons bij een meertje waar we goede kansen hebben op Muskusossen, Sneeuwhazen en
Sneeuwhoenders. In de middag varen we de Alpe Fjord binnen, die zijn naam eer aandoet met
zijn hoge, Alpiene bergen. Hier gaan we op een lange zodiac tocht naar de Gully Gletsjer, die
eens de ingang tot het binnenste van de fjord blokkeerde, maar waar we nu langs kunnen
varen tot diep in de fjord.
Dag 8
De kleuren van de Arctische herfst
De eerste helft van de dag brengen we door in Antarcticahavn, een breed en uitgestrekt dal
waar we mogelijk ook groepen Muskusossen kunnen zien. In deze tijd van het jaar maken de
gele en oranje herfstkleuren van de Arctische vegetatie de landschappen nog veel kleurrijker,
samen met de lage zon op de ijsbergen in de fjorden.
Dag 9
Sporen van verdwenen culturen
Vandaag bereiken we Scoresby Sund, het grootste fjord systeem van de wereld. In de ochtend
varen we langs de vergletsjerde Volquart Boons Kyst. Hier maken we mogelijk een tocht per
zodiac langs de gletsjers en de Basalten kolommen van de Vikingebucht. In de middag gaan we
aan land gaan bij Danmarks Ø, waar we de restanten van een Inuit nederzetting vinden, die
zo’n 200 jaar geleden verlaten werd. De cirkelvormige ‘tentringen’ van stenen geven aan waar
de zomerhuizen zich bevonden. De restanten van de winterhuizen vinden we in de buurt. De
restanten zijn goed bewaard gebleven waardoor de ingangen en ook de ‘beerbestendige’
opslagplaatsen nog goed herkenbaar zijn. Er zijn hier ook een aantal graven. 'S Avonds varen
we door de met prachtige ijsbergen bezaaide fjorden westwaarts, dieper de Scoresby Sund in.
Dag 10
De gekleurde kaap
We vervolgen onze route door de met ijsbergen bezaaide fjorden. Ons doel is een Zodiaccruise
tussen de spectaculair gevormde blauwe ijsbergen rond het eiland Røde Ø, waar we
ongelooflijk mooie rode zandsteenformaties kunnen zien met donkergekleurde Basalt intrusies
die contrasteren met de in de fjord drijvende blauwe ijsbergen. Wanneer de ijscondities het
toelaten proberen we Røde Fjord binnen te varen, beroemd vanwege zijn schoonheid. We

willen hier een landing maken over de in herfstkleuren getooide toendra, met vaak
Muskusossen en gegarandeerd fantastische uitzichten.
Dag 11
Enorme bergen en Sneeuwhazen
En route naar Sydkap in Scoresby Land ontmoeten we gigantische ijsbergen, sommige meer
dan 100 m hoog en meer dan een kilometer lang. De meeste van deze bergen zijn aan de grond
gelopen omdat de fjord hier slechts zo’n 400 meter diep is. We gaan aan land bij Sydkap, waar
veel Sneeuwhazen voorkomen en van waar er mooie uitzichten zijn over de zeestraat Hall
Bredning.
Dag 12
Een bijzonder dorp
Vandaag maken we een toendra wandeling op Liverpoolland, in de Hurry Inlet. In de middag
bezoeken we Ittoqqortoormiit, de grootste nederzetting van Scoresby Sund, met ongeveer 500
inwoners. Er is een postkantoor annex winkeltje van waaruit ansichtkaarten gestuurd kunnen
worden en we kunnen een rondwandeling maken door het dorp en de sledehonden en
drogende huiden van zeehonden, Muskusossen en IJsberen bekijken. In de namiddag varen we
richting het zuiden, langs het pittoreske landschappen van de Blosseville Coast.
Dag 13
Onder het Noorderlicht
We brengen de hele dag door op zee met goede kansen op grote walvissen en migrerende
zeevogels met ‘s nachts een gerede kans op het Aurora Borealis (het noorderlicht).
Dag 14
Helemaal het einde: Akureyri
Aan ieder avontuur, hoe mooi ook, komt uiteindelijk een einde. U monstert af in Akureyrin,
met als bagage de diepe indrukken die deze bijzondere reis en de ruige natuur op u gemaakt
hebben. Op verzoek is er een tranfer (T) per bus (een zes uur durende busrit die vooraf
geboekt moet worden) naar Reykjavik centrum.

Kaart

Inclusief
Alle overnachtingen aan boord
Alle maaltijden aan boord, inclusief snacks, koffie en thee
Alle Zodiac cruises, excursies aan wal en groepsactiviteiten gedurende de reis
Alle lezingen en presentaties aan boord gegeven door ons ervaren expeditie team
Gebruik van rubber laarzen en sneeuwschoenen
Alle havengelden en belastingen voor de expeditiecruise
AECO toeslagen en gouvernementele belastingen

Exclusief
Vliegtickets
Optionele arrangementen voor- en na de reis
Eventuele paspoort en visumkosten
Maaltijden aan wal
Reis- en annuleringsverzekering
Uitgaven van persoonlijke aard
Transfer van en naar het schip (kunnen worden bijgeboekt)
Fooi (richtlijnen worden verstrekt)
Boekingskosten €17,50 per boeking
GGTO bijdrage € 7,50 per persoon

Reisdata
14 dagen | 18 augustus 2023 - 31 augustus 2023 | € 6.050 per persoon

Praktische informatie
LET OP:
De waarschijnlijkheid dat we de Scoresby Sund kunnen bereiken is groot (gebaseerd op onze
ervaringen tussen 1993 en 2019). Er is echter altijd een kans (ongeveer 10 %) dat het pakijs de
doorgang tot in de fjord verhindert. Deze routebeschrijving is slechts een indicatie. Het programma
kan variëren afhankelijk van ijs, weer, en wildlife condities. Landingen zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid van locaties, vergunningen en milieuoverwegingen volgens AECO regelgeving.
Officiële vaarschema's en landingsplaatsen worden gepland in samenwerking met AECO vóór de
start van het seizoen, maar de expeditieleider bepaalt het definitieve vaarschema. Flexibiliteit is van
het grootste belang voor expeditie cruises. De gemiddelde vaarsnelheid van ons schip is 10,5
knopen.
Hutprijzen
4-persoonshut met patrijspoort € 6050,- p.p.
3-persoonshut met patrijspoort € 8450,- p.p.
2-persoonshut met patrijspoort (dek 4) € 8450,- p.p. (single use € 14365,-)
2-persoonshut met raam € 9300,- p.p. (single use € 15810,-)
2-persoonshut deluxe € 9800,- p.p. (single use € 16660,-)
superiorhut single use € 18615,- of tweepersoonsgebruik € 21900,- (prijs voor 2 personen)

