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NATUUR- EN FOTOCRUISE NAAR HARTJE NOORDPOOL: 

ONTDEK VERBORGEN FRANZ JOSEFLAND 
 

18 juli 2019 – 3 aug 2019 

 

 
 
1. Reisbeschrijving 

Vaar langs eilanden die ver in het Russische poolgebied liggen en observeer zeehonden, ijsberen, 

walrussen en diverse andere fauna, omringd door een ijzig landschap. De eilandengroep was tot 1870 

volledig onbekend voor de mens en sindsdien werd het voor de gewone reiziger verborgen door ijs en 

politiek. Reis naar deze bestemming wanneer het ijs zich terugtrekt en ontdek het pas ontstane 

Russian Arctic National Park. Ontdek een dynamisch landschap van schuivend zee-ijs en met ijs 

bedekte eilanden die het perfecte leefgebied creëren voor zeehonden, ijsberen, walrussen, kolonies 

van broedende zeevogels en misschien wel de zeldzame en schichtige Groenlandse walvis. Het Hoge 

Noorden is een woestijn van ijs, prachtig en woest, soms compleet onherbergzaam en soms 

afwisselend mild. Deze ontdekkingsreis brengt u van Longyearbyen naar de westkust van Spitsbergen, 

het oosten van Franz Jozefland en terug. Reis door wateren waar avonturen in het poolgebied 

wachten! 

Hoogtepunten: 

• Breng acht dagen door op een van de meest verborgen en zelden bezochte 

natuurbestemmingen op deze planeet, de noordelijkste eilandengroep in Eurazië. 

• Ontdek een van de meest dichtbevolkte ijsberen- en walrussenpopulaties ter wereld. 

• IJs-, zee- en landschapsfotografie met dramatische belichting en arctische intensiteit. 

• Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek met een team van internationale mariene 

wetenschappers. 
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• Onze 16 begeleiders zijn poolspecialisten, fotografen, wetenschappers en natuurkenners 

die lezingen, workshops en geleide excursies zullen geven. 

 

2. Reisprogramma 

Datum Beschrijving Accommodatie Maaltijden 

18 juli Reis naar Noorwegen vanuit Brussel. 

19 juli Aankomst in Longyearbyen, 

Spitsbergen. 

Radisson Blu Polar 

Hotel Spitsbergen, 
Longyearbyen. 

- 

20-22 juli Kom aan boord van de Sea 
Spirit en vaar langs de 
Barentszee naar Franz 
Jozefland. 

Aan boord van de Sea 
Spirit. 

Ontbijt en 

avondmaal.  

23-30 juli Ontdek de woeste en 

prachtige omgeving van 
Franz Jozefland in acht 
dagen aan land. 

Ontbijt, 

lunch en 
avondmaal. 

31 juli – 1 augustus Vaar terug langs de 

Barentszee naar 
Spitsbergen. 

2 augustus Ga van boord en vlieg terug 

vanaf Longyearbyen. 

 Ontbijt.  

3 augustus Thuiskomst. 

 

 
 

3. Begeleiders 

Ted Cheeseman ~ Expeditieleider 

Als kind bestudeerde en fotografeerde Ted al fauna en flora. Na zijn master in tropische biologie te 

hebben behaald aan de Duke University keerde Ted terug naar Californië om fulltime expedities te 

organiseren en te begeleiden voor Cheeseman’s Ecology Safaris. Ted leidt momenteel expedities naar 

Antarctica, de poolgebieden en de Caraïben terwijl hij werkt aan een doctoraat over de bultrug. 

Jonathan Zaccaria ~ Assistent-expeditieleider 

Een scherpzinnige gids die van pool naar pool reist om expedities te begeleiden in zowel de 

poolgebieden als Antarctica. Hij woont nu in Frankrijk en spreekt Frans, Engels, Duits en Spaans, wat 

hem in contact brengt met mensen over de hele wereld. Jonathans eerste poolervaring was als 24-

jarige researchingenieur: bij het Franse Antarctic Dumont d'Urville kustpost, zowel de meest winderige 

plaats op de wereld – regelmatig windsnelheden tot 200km/u – als de plek waar ‘The March of the 

Penguins’ is gefilmd. Hij heeft twee keer in Antarctica overwinterd, de tweede keer hoog op het 

Antarctisch plateau bij de Concordiapost. Z’n passies zijn gidsen en film maken. 
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John Bozinov ~ Fotograaf 

John komt uit ‘s werelds meest zuidelijke hoofdstad, Wellington in Nieuw-Zeeland. Hij groeide op 

omringd door de natuurlijke schoonheid van Nieuw-Zeeland. Deze omgeving vormde zijn karakter en 

ervaring met fotograferen. Het begon als een hobby, maar al snel ontwikkelde John zich tot een 

gepassioneerde natuur- en reisfotograaf. Als de meest prominente Nieuw-Zeelandse landschaps- en 

wildlifefotograaf op Instagram, houdt John ervan verbonden te zijn met een wereldwijde 

gemeenschap van fotografen en hen te helpen met het verder ontwikkelen van hun 

fotografievaardigheden. Voor John is foto’s maken een manier om een boodschap over te brengen, 

mooie momenten vast te leggen en unieke ervaringen te delen met de wereld. 

Dr. Phil Clapham ~ Walvisonderzoeker 

Phil leidt het Cetacean Assessment and Ecology Program aan het NOAA’s Marine Mammal Laboratory 

in Seattle. Hij bestudeert gedragsecologie en het behoud van grote walvissen. Dertig jaar lang heeft 

hij talloze agentschappen geadviseerd over walvisonderzoek en -instandhouding. Hij was voormalig lid 

van de Board of Governors of the Society for Marine Mammalogy, is medeoprichter van de South 

Pacific Whale Research Consortium en zit sinds 1997 in de International Whaling Commission’s 

Scientific Committee. 

Scott Davis ~ Natuurkenner, fotograaf en zodiacbestuurder 

Scott is een professionele fotograaf die zich specialiseert in wild-, natuur- en reisfotografie 

(www.scottdavisimages.com). Oorspronkelijk opgeleid als natuur- en zeebioloog, is hij nu bezig met 

onderzoeks- en foto-opdrachten die hem naar alle uithoeken van de wereld brengen. National 

Geographic, BBC, Animal Planet en bekende tijdschriften gebruiken zijn foto’s. Zijn geduld en talent 

voor het onderwijzen en zijn liefde voor het capteren van de essentie van zijn onderwerpen maken 

hem een van onze favoriete tourleiders. 

Dr. Yulia Ivashchenko ~ Walvisonderzoeker 

Yulia is wetenschappelijk medewerker bij het NOAA’s Marine Mammal Laboratory in Seattle. Ze werkt 

aan historische studies over de walvisvangst en gebruikt deze gegevens om de huidige 

walvispopulaties te kunnen beoordelen. Yulia heeft gedetailleerde onderzoeken gepubliceerd over de 

illegale walvisvangst van de Sovjet-Unie en speelde een grote rol in het corrigeren van het aantal door 

de Sovjet-Unie gevangen walvissen in de Noordpacifische stroom. Ze is lid van de International 

Whaling Commission’s Scientific Committee.  

Hugh Rose ~ Natuurkenner, geoloog, fotograaf en zodiacbestuurder 

Hugh heeft al 20 jaar ervaring met het professioneel begeleiden van poolreizen en is een belangrijk lid 

van het Cheesemans’ Antarctica-personeel sinds 1998. De uitgestrekte landschappen en de geweldige 

fauna van Alaska en de poolgebieden vormen zijn onderwerp en passie, dit komt terug in zijn 

inspirerende leiderschap en zijn prachtige professionele foto’s (www.hughrosephotography.com). 

Hugh wordt voortdurend bewierookt over zijn geweldige kennis, zijn aangename en empathische 

persoonlijkheid en zijn aandacht voor elk detail van de trip. 

Dr. Olga Shpak ~ Walvisbioloog en spreker 

Olga is wetenschappelijk medewerker bij de Russian Academy of Sciences in Moskou. Haar carrière 

begon met het bestuderen van het slaapgedrag van walvisachtigen, 15 jaar veldonderzoek heeft haar 

naar bijna alle zeeën rondom Rusland gebracht. Sinds kort richt ze zich op de witte dolfijn en de 

Groenlandse walvis, die te vinden is in de Zee van Ochotsk. Tijdens onze reis zal Olga haar kennis 

over de walvissen in het poolgebied delen en zal ze ons gebruik laten maken van het ‘Platform van 

kansen’ in de hoop meer wetenschappelijke kennis te vergaren over de zeezoogdieren van Franz 

Jozefland. 
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Boris Solovev ~ Zeezoogdierenbioloog en spreker 

Na zijn jeugd in het Kaukasusgebergte ging Boris aardrijkskunde en oceanische ecosystemen 

bestuderen aan de Moscow State University, waar hij een master haalde in biodiversiteit en 

biomonitoring. Sinds zijn twintigste werkt hij mee aan zeeonderzoeken door het hele Russische 

poolgebied, de Kaspische Zee en de Middellandse Zee, met het Institute of Ecology and Evolution of 

the Russian Academy of Sciences. Boris bestudeerde voor zijn doctoraat het verspreidingspatroon van 

de witte dolfijn in het verre oosten van Rusland. Daarvoor voerde hij lucht- en bootonderzoeken uit en 

telde en benoemde hij met behulp van satellieten zeehonden, walvissen, ijsberen en walrussen. 

Wanneer Boris niet aan boord van het schip is, werkt hij voor de Russische WWF als coördinator van 

het Russian Arctic Marine Protected Areas-project. 

Ab Steenvoorden ~ Vogelkenner en spreker 

Ab groeide op in een kuststadje in Nederland, waar hij al op jonge leeftijd vogels ging spotten. Hij 

onderzocht de broedende vogelpopulatie in de duinen rond zijn thuisstad. Ab beheerde meer dan 15 

jaar het landgoed van de Nederlandse Koninklijke Familie, terwijl hij zijn boomkweekvaardigheden 

gebruikte om te helpen bij onderzoek naar uilen. Hij werkte ook meer dan 10 jaar als vrijwillig 

bemanningslid van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en bracht meer striktheid en 

vindingrijkheid naar het zodiacteam. We dagen je uit een vraag over arctische vogels te bedenken die 

Ab niet kan beantwoorden …  

Bart Heirweg ~ Natuurkenner, fotograaf en zodiacbestuurder 

STARLING-gids Bart is een professioneel landschaps- en natuurfotograaf uit de 

Vlaamse Ardennen. Hij is dan ook de ideale reisleider voor natuur- en 

fotografiereizen. Al van kleins af aan vond je Bart meer buiten dan binnen. Op 

die manier ontwikkelde hij een diepe interesse en liefde voor de natuur en alles 

wat ermee te maken had. Jarenlang was hij een fervente vogelkijker en zo zette 

hij zijn eerste stappen in de fotografie. Al snel werd Bart landschapsfotograaf, met een uitgesproken 

gevoel voor licht en sfeer. Bart begeleidt workshops en fotoreizen van Groenland tot Antarctica. 

4. Schip 

De Sea Spirit is een ‘all-suite’ luxeschip, gebouwd om door ijs te varen met zijn versterkte romp en 

intrekbare vinstabilisatoren. Alle hutten hebben een suitebadkamer, een ontspanningsruimte, een 

ruime berging en een televisie met dvd-speler, plus een onbelemmerd buitenzicht door de 

patrijspoort, ramen of een privébalkon. Het schip is uitgerust met een presentatieruimte voor 

lezingen, internetverbinding, fitnessruimte, bibliotheek, speelkamer, lounge, bemande bar en een 

eetzaal met door chefs bereide maaltijden. 

De Sea Spirit bevat een vloot van tien zodiacs die bestuurd worden door onze eigen ervaren 

begeleiders. Instappen doen we achteraan het schip. Daar gaan we veilig en relatief beschut aan 

boord van de zodiac. (Zie dekplan op pagina 13). 
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5. Gedetailleerd reisplan 

18 juli ~ Reis naar Noorwegen 

19 juli ~ Arriveer in Longyearbyen, Spitsbergen 

Ontspan ‘s nachts in Longyearbyen en bereid je voor op de expeditie. 

20-22 juli ~ Vaar naar Franz Jozefland 

Kom aan boord van de Sea Spirit en vaar in oostnoordoostelijke richting de Barentszee in. Hoop op 

goede walvisspotcondities terwijl je geniet van verschillende lezingen over Franz Jozefland en de hoge 

arctische omgevingen waar je doorheen reist. 

23-20 juli ~ Ontdek Franz Jozefland 

Tijdens deze reis kunnen specifieke stopplaatsen niet gegarandeerd worden. Flexibiliteit is van het 

grootste belang bij expedities zoals deze. Het reisplan hangt af van de condities op het moment van 

de reis. We streven ernaar om vaak aan land te gaan en er zo lang mogelijk te blijven, terwijl we ons 

aan de richtlijnen van de AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) houden. 

Varend in de wateren van Franz Jozefland bevinden we ons op een magische plek, die voor het 

grootste deel van de geschiedenis verborgen lag onder ijs en politieke regels. Bijna geen enkele 

andere reisbestemming op aarde ontvangt zo weinig reizigers. Toch kan je hier veel iconische 

arctische fauna vinden, zoals ijsberen, walrussen, Groenlandse walvissen en enorme kolonies 

broedende zeevogels. Je zal varen, in een zodiac cruisen en wandelen door een prachtig, woest 

landschap vol met glanzende gletsjers en verlichte ijsbergen. 

Zodiacs zijn het ideale transportmiddel om broedende zeevogelkolonies te onderzoeken, hier vind je 

grote aantallen kortbekzeekoeten en drieteenmeeuwen. Ook de zwarte zeekoet, alk, Noordse 

stormvogel en de ivoormeeuw kan je hier ontmoeten. De timing van de reis is perfect om de 

halfjaarlijkse ‘zeekoetenshow’ mee te maken, waarbij jonge zeekoeten naar de zee springen terwijl ze 

de zeemeeuwen proberen te ontwijken. 

De menselijke verkenning van het poolgebied was geen goede zaak voor de fauna. Spitsbergen werd 

in 1600 ontdekt en trok meteen zeehondenjagers en walvisvaarders aan. De walrussenpopulatie werd 

bijna weggevaagd en Groenlandse walvissen werden zo fel bejaagd dat ze extreem zeldzaam werden. 

Maar wat de zeehondenjagers en walvisvaarders niet wisten, was dat er nog gezonde populaties 

beschut zaten rondom Franz Jozefland. Gelukkig voor ons leven deze gevluchte dieren nu op de 

gezondste plek voor het herbevolken van leeggeviste wateren. Rond Franz Jozefland kom je met de 

zodiac langs alle belangrijke plekken waar walrussen tevoorschijn komen en grote aantallen kalveren 

geboren worden en waar je hopelijk de schichtige Groenlandse walvis kan vinden. 
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Potentiële vaar- en aanlegplaatsen tijdens zodiacuitstappen: 

Alger- en Mathilda-eiland 

Ontdek overblijfselen van vele expedities, zoals onder andere de hutten van Camp Ziegler, die in 1901 

door Baldwin zijn opgebouwd. Vaar in een zodiac langs de belichte ijsbergen. Ivoormeeuwen zijn hier 

veel te vinden. 

Apollonoff- en Stolichka-eiland 

Vaar in een zodiac langs de grootste walrusrustplaatsen van de eilandengroep. Deze kunnen tot wel 

1.000 dieren kunnen huisvesten, voornamelijk vrouwtjes en kalveren. Houd je ogen open voor 

ijsberen die azen op zieke en zwakke prooien. Eidereenden, Noordse sternen, kleine alken en grote 

burgemeesters voelen zich ook thuis in deze omgeving. 

Graham Bell-eiland 

Loop tussen de bergen en grotten van zandsteen naar de klokvormige heuvel waarnaar het eiland 

vernoemd is. Reis terug in de tijd naar Eira Lodge, in 1881 gebouwd door Leigh Smith en gebruikt als 

toevluchtsoord door meerdere generaties onderzoekers. Toen Smith er woonde, werd zijn vaartuig 

Eira door ijs verwoest. Wij proberen een soortgelijke situatie te voorkomen. Loopt langs drie- tot 

tienduizend jaar oude walvisbotten en zie broedende grote burgemeesters. 

Tsjamp-eiland 

Dit eiland staat bekend om zijn unieke geologische fenomeen: perfect ronde bollen met een diameter 

van 1 tot 2 meter die langs de grote bergen van de eilandengroep verspreid liggen. Er wordt beweerd 

dat dit een van de mooiste eilanden is. De rode, gele en groene mossen steken af tegen de 

dramatisch besneeuwde bergtoppen en de omringende gletsjers zorgen voor prachtige fotokansen. 

Vaar rond de vogelkliffen met luidruchtige, nestelende drieteenmeeuwen, kleine alken en zwarte 

zeekoeten. 

In het oosten van Tsjamp vaar je met een zodiac naar Pondorff’s zee-engte. Je ziet er een geologisch 

extreem zeldzaam fenomeen: een nauwe strook van open water tussen twee enorme gletsjermuren 

die tegenover elkaar staan. 

Hall-eiland 

Bij Cape Tegetthoff fotografeer je kolossale rugvinvormige kliffen te midden van kolonies zeevogels. 

Ostrov Goekera 

Tussen de gletsjers vormde gestolde lava de Rubini Rock in Tikhaya Bay. De berg werd vernoemd 

naar de operazanger Giovanni Battista Rubini, naar verluidt door het hese geroep van wel 100.000 

nestelende zeevogels op en rond de kliffen, waaronder kortbekzeekoeten, kleine alken, 

drieteenmeeuwen, Noordse stormvogels, grote burgemeesters en zwarte zeekoeten. Je kan er ook 

baard- of zadelrobben, ijsberen en - met een beetje geluk - Groenlandse walvissen tegenkomen. 
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Tikhaya Bay is ook de thuis van het eerste Sovjet-onderzoeksstation, de Bukhta Tikhaya die 

operationeel was van 1928 tot 1959. In het meest afgelegen deel van Franz Jozefland kan je 43 van 

55 bloeiende planten van de eilandengroep vinden en daarnaast misschien ook een glimp opvangen 

van een Alpensneeuwhoen, paarse strandloper of poolvos. 

 

Jackson-eiland 

Reis terug in de tijd naar Cape Norvegia om daar de overblijfselen te vinden van Fridtjof Nansens en 

Hjalmar Johansens’ overwinterplaats tussen 1895 en 1896, nadat ze probeerden de Noordpool te 

bereiken. Loop langs klaprozen, steenbreek, boterbloemen, wilgen en prachtige tapijten van rode 

mossen en kijk naar drieteenmeeuwen die rondom de kolonies fladderen. IJsberen dwalen hier ook 

rond en je ziet misschien narwallen en witte dolfijnen langs de kust. 

Northbrook-eiland 

Cape Flora is de thuis van een paar poolexpeditiestations en is bedekt met tapijten van kleurrijke 

mossen. Leigh Smith bracht hier tien maanden door nadat zijn schip was verwoest door het ijs in 1880 

en waar hij een toevallige ontmoeting had met Frederick George Jackson en Fridtjof Nansen. Je kunt 

de grotendeels intacte overblijfselen van de nederzetting van Jacksons expeditie hier bezoeken. Je ziet 

hier misschien jonge kortbekzeekoeten rondvliegen en poolvossen die naar eten zoeken. We varen 

ook naar Günther Bay vlakbij een belangrijke walrusrustplaats. 

Rudolf-eiland 

Wanneer Franz Jozefland uitzonderlijk ijsvrij is, bestaat de mogelijkheid om naar het meest noordelijke 

punt van Eurazië te navigeren. Weet wel: aangekomen op Cape Fligely kan de aanwezigheid van 

ijsberen het moeilijk maken om deze bijzondere plek te betreden. 

Ostrov Viltsjeka 

Ontdek de restanten van onderzoeksstations van vroege poolreizigers zoals de Austrians, Weyprecht 

en Payer, die als eerste Franz Jozefland ontdekten in de 19de eeuw. 

31 juli – 1 augustus ~ Terugvaart naar Spitsbergen 

Voor je Franz Jozefland verlaat, is jouw laatste bezoekplek het Russische poolstation Nagurskoye in 

Cambridge Bay. Daarna varen we naar Spitsbergen. 

2 augustus ~ Ga van boord en vlieg terug naar huis 

Verlaat de Sea Spirit in Longyearbyen voor de terugvlucht. 

3 augustus ~ Thuiskomst 
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6. Tarieven 

Type Omschrijving (Zie Dekplan op pagina 12) Prijs per persoon 

Triple Kajuit voor 3 personen met 1 tweepersoons- of 2 
eenpersoonsbedden en 1 eenpersoonszetelbed. 
Groot venster. Bevindt zich op Ocean Deck 3. 

€7910 - $9490 

Main Deck Kajuit voor 2 personen met 1 tweepersoons- of 2 
eenpersoonsbedden. 2 patrijspoorten. Bevindt zicht 
op Main Deck 2. 

€10875 - $13050 

Classic Kajuit voor 2 personen met 1 tweepersoons- of 2 
eenpersoonsbedden. Groot venster. Bevindt zicht op 
Ocean Deck 3. 

€11710 - $14050 

Superior Kajuit voor 2 personen met 1 tweepersoons- of 2 
eenpersoonsbedden. Groot venster. Bevindt zicht op 
Club Deck 4. 

€12050 - $14450 

Deluxe Kajuit voor 2 personen met 1 tweepersoons- of 2 
eenpersoonsbedden. Eigen balkon. Bevindt zicht op 
Sports Deck 5. 

€13625 - $16350 

Premium Kajuit voor 2 personen met 1 tweepersoons- of 2 
eenpersoonsbedden. Eigen balkon. Bevindt zicht op 
Sun Deck 6. 

€15040 - $18050 

Owner’s Suite Suite voor 2 personen met 1 tweepersoonsbed en 
een zetelbed. Eigen dek, woonkamer, 
vergaderruimte, bubbelbad en kwalitatieve stereo-
installatie (Bose). Bevindt zich op Sun Deck 6. 

€19540 - $23450 

 

Momenteel geldt een vroegboekkorting van $500 dollar (reeds verrekend). Berekening gebaseerd op 

de wisselkoers van 01/01/2018 (1 USD = 0,80 EUR). 

Wij behouden het recht om kosten die gemaakt worden tussen het vaststellen van de prijzen en de 

datum van de reis in rekening te brengen, bijvoorbeeld wanneer de prijzen van de verblijfplaatsen of 
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het transport veranderen. Als je alleen reist zullen we een kamergenoot voor je zoeken. Als dat niet 

lukt, zullen wij je geen meerprijs aanrekenen. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen sommige 

kajuiten ook als eenpersoonskajuit geboekt worden door 70% extra te rekenen voor de Main Deck, 

Classic- en Superior-kajuiten of door 100% extra te rekenen voor Deluxe- en Premium-kajuiten of de 

Owner’s Suite.  

Houd er rekening mee dat we geen specifieke kajuitnummers kunnen garanderen. Mochten er 

veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij ons uiterste best doen om je een kajuit te bezorgen van 

dezelfde of grotere waarde als de kajuit die je gereserveerd hebt.  

Betalingsschema 

Betaling Uiterste betaaldatum Bedrag per persoon 

Reservatiekost Onmiddellijk: hiermee reserveer je je plaats  $500 

Voorschot 1 1 mei 2018 $4000 

Voorschot 2 1 november 2018 $4000 

Saldo 15 februari 2019 Resterend bedrag 

 

Betalingen worden gedaan gebaseerd op de bovenstaande planning, in dollars (op deze manier 

garanderen we voor je de meest gunstige koers). Met het voorschot verzeker je je plaats. Bij alle 

reserveringen die gemaakt worden na een betaaldatum moeten alle eerdere betalingen bij de 

registratie worden betaald. Wanneer je de eerste betaling uitvoert ga je automatisch akkoord met ons 

betalingsschema en annuleringsbeleid, dit is een bindend contract. Wanneer een betaling na twee 

weken na de uiterste betaaldatum nog openstaat, kan jouw plaats vrijgegeven worden. 

De algemene voorwaarden voor deze reis kan je hier nalezen. 

De prijs is inclusief: 

• Begeleiding, vervoers- en parkeerkosten, vergunningen en toegangsprijzen voor alle 

activiteiten en excursies, tenzij anders vermeld. 

• Accommodaties voor de nachten van 19 juli tot 1 augustus. 

• Maaltijden vanaf het ontbijt op 20 juli t.e.m. het ontbijt op 2 augustus, behalve de 

maaltijden hieronder vermeld worden bij ‘niet inbegrepen’. 

• De transfer van het hotel naar het schip op 20 juli en van het schip naar het 

hotel/vliegveld op 2 augustus. 

• Dertien nachten aan boord van de Sea Spirit. 

• Belastingen en taksen. 

• Koffie en thee tijdens de reis. 

• Tripbenodigdheden (bv. rubberlaarzen), informatie over vliegtijden, inpakken, 

binnenkomst- en vertrekvereisten, luchthaventransfers, fooien, etc. 

• Zodiacs in bruikleen voor de duur van de trip. 

• Verzekering garantiefonds. 

Niet inbegrepen:  

• Vliegtuigtickets, luchthaven- en vertrekbelastingen. 

• Extra bagagekosten.  

• Paspoort- en visumkosten. 

• Lunch op 20 juli. 

• We kunnen extra hotelnachten regelen voor een meerprijs. 

• Fooien zijn uiteraard niet verplicht, toch adviseren wij dat je ongeveer €17 à €20 per 

persoon per dag voorziet voor de dagen op de Sea Spirit (20 juli tot 2 augustus). Dus in 

totaal ongeveer €240 tot €280 in totaal per persoon. 

• Medische nood- en evacuatieverzekering, maar u bent wel verplicht om een 

noodevacuatie- en repatriëringsbeleid aan te schaffen van minimaal $150,000.  

http://www.starlingreizen.be/sites/default/files/ckfinder/files/ReisvoorwaardenStarlingAntarctica.pdf
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• Annuleringsverzekering.  

• Persoonlijke spullen zoals kleding, telefoonkosten, medische en ziekenhuiskosten, 

roomservice, alcoholische dranken en frisdranken, gerechten die niet op het normale 

menu staan, etc. Heb je speciale voedingsbehoeften, laat dit dan weten bij je reservatie. 

 

7. Klimaat 

Franz Jozefland zit het grootste deel van het jaar vast in het ijs, behalve in de nazomer, wanneer er 

genoeg open water is onder invloed van de Golfstroom. Het klimaat zal rond het vriespunt liggen, 

soms iets hoger op kalme, windstille dagen. Meestal ligt de temperatuur tussen de -5 en 5°C. 

Doordringende kou is meestal geen probleem, maar wees voorbereid op kille wind en nattigheid door 

opspattend water tijdens de zodiactochten. Het is mogelijk dat we regenachtig weer krijgen, maar 

meestal is het ook winderig, waardoor een paraplu niet praktisch is. Waterdichte handschoenen, een 

warme muts, lagen lichte, losse en warme kleding en waterafstotende bovenkleding zijn belangrijk. 

Zonnebrandcrème is noodzakelijk. De temperatuur op het schip is comfortabel warm, maar toch is het 

handig om meerdere lagen kleding te dragen en/of bij de hand te hebben mocht er interessante fauna 

(zoals ijsberen en Groenlandse walvissen!) vanaf het schip te zien zijn. 

 

 
 

8. Conditie 

Je moet fit genoeg zijn om in en uit een zodiac te kunnen stappen vanaf het laadplatform van de Sea 

Spirit. Aan wal moet je in en uit de Zodiac kunnen stappen, vaak op een rotsachtige kust. Je kan 

kiezen tussen optionele korte, rustige wandelingen van minder dan twee kilometer over verschillende 

terreinen (toendra, vlakke stukken, heuvelachtige graslanden of rotsachtige hellingen) en lange, meer 

uitdagende wandelingen, afhankelijk van lokale weersomstandigheden. Neem alstublieft vooraf 

contact op wanneer je gezondheidsproblemen hebt die deze trip moeilijk zouden kunnen maken.  Je 

hebt altijd de keuze of je mee wilt gaan op de natuurwandelingen of niet. 
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9. Zeeziekte 

Laat zeeziekte je niet tegenhouden. Voor bijna niemand (behalve de meest gevoeligen) is zeeziekte 

een probleem in deze regio. Spitsbergen en Franz Jozefland liggen op de Europese continentale plaat, 

wat het deiningsniveau sterk verkleint (dit is niet de Drake Passage). Het grootste gedeelte van de 

reis bevinden we ons in de beschutte wateren van Franz Jozefland, maar deiningen zijn mogelijk 

tijdens de oversteek van en naar Franz Jozefland. Het is een goed idee om medicijnen mee te nemen 

als je gevoelig bent voor zeeziekte, maar het kan dat je na een paar dagen ondervindt dat je deze niet 

nodig hebt omdat je ‘zeebenen’ gekregen hebt. Wie zeeziekte kreeg op een eerdere reis, gaf aan dat 

de geweldige fauna en de ervaring het tijdelijke ongemak waard waren. 

10. Voorwaarden 

• Antirookbeleid: wij hebben een strikt antirookbeleid. Roken wordt niet toegestaan op welk 

tijdstip of welke plaats dan ook tijdens deze reis. 

• Maximale tijd in de natuur: wij proberen zoveel mogelijk tijd in de natuur door te brengen, 

wat kan leiden tot lange dagen, maar ook een diepgaande beleving. 

• Reisroute: de reisroute, stopplaatsen en planningen zijn allemaal onderhevig aan 

veranderingen door onvoorziene omstandigheden zoals het weer of ijs. 

• Extra formulieren: voor sommige van onze reizen moet je extra formulieren invullen (o.a. 

medische vragen). 

• Medische toestand en reisrisico’s: afreizen naar een afgelegen plek is avontuurlijk, maar 

het is ook belangrijk om de risico’s te begrijpen en te accepteren, zowel medisch als 

logistiek. Kleine medische problemen kunnen vaak meteen behandeld worden, maar 

aangezien je ver weg bent van medische faciliteiten kan je niet verwachten meteen 

geholpen of geëvacueerd te worden, zelfs in het geval van trauma. Wie 

gezondheidsproblemen heeft die nauw opgevolgd moeten worden, boekt deze reis beter 

niet. Breng als je die nodig hebt genoeg medicatie mee, want apotheken zijn meestal niet 

beschikbaar. Wanneer je je vooruitbetaling en reserveringsformulier naar ons stuurt, 

bevestig je dat je je niet bewust bent van enige fysieke of andere conditie die een risico 

zou kunnen vormen voor jezelf of je reisgenoten. 
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11. Dekplan 

 

Meer info over het schip Sea Spirit. 
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