EXPEDITIESCHIP DE SAMBA VOOR DE UNIEKE
GALAPAGOS-REIS MET STARLING!
Ons transportmiddel is een motorschip met de naam SAMBA. Dit schip is speciaal
ontworpen om op een veilige manier op zee te varen en in het bijzonder in de Galapagos
te navigeren. Het is uitgerust met een stabiliserend zeil en een hoge boeg om de impact
van golven te minimaliseren. Het ruime dek biedt alle ruimte om over zee te turen en te
fotograferen. Bovendien is dit elegante schip ook milieuvriendelijk en verbruikt het minder
brandstof dan gemiddeld.
De SAMBA beschikt over cabines voor twee personen, telkens met een privé badkamer,
warm water, airco en is ontworpen om maximum 14 gasten te huisvesten. Dit kleine aantal
deelnemers zorgt voor voldoende privacy en ruime bewegingsmogelijkheden. Zeker met het
oog op fotografie is dit een absolute must. De professionele crew is vriendelijk en ervaren
en de natuurgidsen gaan net dat beetje verder dan de anderen.
De kok aan boord zal ons verwennen met een verrukkelijke internationale keuken en zal ook
aan jouw speciale dieetwensen voldoen. Het merendeel van het voedsel aan boord is overigens organisch en lokaal geteeld.
OORSPRONG VAN DE SAMBA
De Samba is een van oorsprong Nederlands zeilschip dat in 1966 werd geconstrueerd. Het
schip deed aanvankelijk dienst als luxe privéjacht om dan later te worden ingezet als cruiseschip. Vandaag de dag is het één van de belangrijkste motorzeilschepen die de Galapagos
verkennen. Het werd onlangs vernieuwd en is volledig aangepast aan fotografen en natuurbelevers.
KEUZE VAN STARLING
De Samba is het perfecte schip voor expeditie cruises tussen kleine eilanden zoals de Galapagos. Het schip biedt een heel open zicht op dek, ook als alle zeilen zijn gehesen. De hoge
boeg is speciaal ontworpen om veilige oversteken te maken. Een stabiliserend zeil en een
rubberboot met de capaciteit van 20 personen zorgt tenslotte voor extra veiligheid. Om je
extra voor te bereiden is er een veiligheidsoefening voorzien aan het begin van elke reis. Zo
ben je op alles voorbereid.

STARLING kiest bewust voor een boot met een lage bezetting om meer comfort te garanderen. Want zoals wij als geen ander weten, hebben fotografen en natuurmensen nood
aan vrijheid, flexibiliteit, ruimte en comfort! Met een maximum aantal deelnemers van 13
personen, garanderen wij snelle landingen, meer dan plaats genoeg boven op het dek (wanneer er bijvoorbeeld maar aan 1 kant fotografische opportuniteiten zijn) en een persoonlijke
begeleiding.
* het schip is 23 meter lang en 5.4 meter breed.
* maximum snelheid is 8.5 knopen of zo’n 15.7 km/h.
* de ervaren crew bestaat meestal uit zo’n 5tal personen
* aan boord zijn twee expeditieteamleden van STARLING aanwezig
* het schip kan maximaal 14 passagiers huisvesten in 7 tweepersoonskajuiten
6 KAJUITEN BENEDENDEK
met privé badkamer, warm water en airconditioning
1 DELUXE TWEEPERSOONSKAJUIT BOVENDEK
met privé badkamer, warm water en airconditioning

COMFORT AAN BOORD
De Samba beschikt over een lounge en achterkajuit die geschikt zijn voor groepsactiviteiten.
Het ruime voordek creëert de ideale locatie om activiteiten als walvissen spotten, sterrenkijken of zonnen toe te laten. Aan het eind van de dag kan je in de lounge de waarnemingen
van de dag overlopen, een babbel slaan of iets lekker drinken.
CATERING
Elke dag worden drie maaltijden van internationale keuken door onze kok bereid en geserveerd in buffet vorm in de zeer gezellige eetzaal. Indien je een bepaalde voedselallergie
hebt of bijzondere dieetvereisten hebt, dan kun je dit allemaal via het inschrijvingsformulier
vermelden.
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FOTO BOVEN: tweepersoonskajuit DELUXE op bovendek.
FOTO BENEDEN: tweepersoonskajuit op benedendek.

