
Spirit of EndErby



Ons schip – de spirit Of enderby

De Spirit of Enderby is een volledig ijs-versterkt expeditievaartuig dat het levenslicht zag in 1984. Het werd 
oorspronkelijk gebouwd voor polair en oceanografisch onderzoek en is perfect voor expedities en dito rei-
zen. 

De capaciteit van het schip omvat slechts 50 passagiers en na een renovatie in maart 2013 werden dubbele 
kajuiten gebouwd, om comfortabele accommodatie te garanderen. De helft hiervan beschikt over privé-fa-
ciliteiten. Alle kajuiten zijn voorzien van ramen of portholes en bezitten voldoende bergruimte. 

Aan boord bevindt er zich een combi bar/bibliotheek-lounge alsook een speciale lesruimte. De keuken is 
uitstekend en wordt verzorgd door koks uit Nieuw-Zeeland en Australië. 

De echte focus van elke expeditie is om je zo vaak en zo lang mogelijk aan wal te kunnen brengen met 
daarbij maximale veiligheid en comfort. Tijdens onze expedities word je vergezeld door de meest ervaren 
natuurkundigen en gidsen die stuk voor stuk hun leven gewijd hebben aan het doen van veldwerk in de 
gebieden die we bezoeken. Het schip wordt voorts bemand door een bijzonder enthousiast en ervaren 
Russische bemanning. 

De naam Spirit of Enderby doet het werk en de visie van de Enderby Brothers van Londen eer aan. De En-
derby Captains stonden aan de basis van 40 jaar Antarctische ontdekkingstochten in de vroege jaren 1800. 
Het herinnert voorts aan Enderby Island, beschouwd als het grootste subantarctische eiland ter wereld. 

tEchniSchE bESchrijving

• Classificatie: Russische register KM ijsklasse
• Bouwjaar: 1984
• Accommodatie: 50 gasten
• Scheepswerf: Finland
• Hoofd motoren: power 2x1560 bhp (2x 1147 Kw)
• Land van registratie: Rusland
• Maximale snelheid: 12 knopen (2 motoren),
• Kruissnelheid: 10 knopen (één motor)
• Bunker capaciteit: 320 ton



dEtailS van dE cabinE

• Heritage Suite: Heeft een grote lounge, een aparte slaapkamer met een tweepersoonsbed, een een-
persoonsbed in de woonkamer, bureau, kast en lades. Er is een eigen badkamer met douche, toilet en 
wastafel. Er zijn grote voor- en zijwaartse vensters om een geweldig uitzicht te realiseren.

• Mini Suites: Een aparte slaapkamer met een tweepersoonsbed en een éénpersoonsbed of een bank in 
de woonkamer, kast, lades, een bureau en een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. De Mini 
Suites hebben ramen.

• Superior Plus kajuiten: Er zijn twee lagers, garderobe, laden, bureau, een eigen badkamer met douche, 
toilet en wastafel. Deze hutten hebben ramen.

• Superior kajuiten: Hebben stapelbedden (een boven- en onderbed), Kledingkast, laden, een bureau, 
een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. Deze hutten hebben ramen.

• Dubbele hoofddekkajuiten: Er zijn twee lagers, garderobe, laden, een bureau, een wastafel en een port-
ier. De nabijgelegen douches en toiletten worden gedeeld met andere hoofddekkajuiten.

• Triple hoofddekkajuiten: Heeft een stapelbed (een boven- en onderbed) en een onderste ligplaats, 
kledingkast, laden, een bureau en wastafel. De nabijgelegen douches en toiletten worden gedeeld met 
andere hoofddekkajuiten. (Niet beschikbaar bij alle vertrekken)

VOORBEELD DUBBEL HOOFDDEKKAJUIT

VOORBEELD ZODIAC CRUISE


