
Van 13 juli tot 25 juli 2021

Met Knack  
op expeditie:

van IJsland naar Groenland  



VAN IJSLAND  
NAAR GROENLAND

Voorwoord

In 2014 organiseerden wij de eerste Knack-cruise, een verkenning van de Britse eilanden. Wij ko-
zen hierbij voor een kleinschalig schip, de Louis Aura. Daarna bracht de oude dame MS Astoria ons  
naar de Baltische staten, Groenland en Spitsbergen. Stuk voor stuk unieke ervaringen, met schepen  
die hun sporen ruimschoots verdienden, maar die in de vaart kwamen in een tijdperk waar andere  
normen golden.

Wij kunnen echter niet blind zijn voor de uitdagingen van vandaag. Zo is veilig reizen, met respect 
voor de omgeving en het milieu vandaag de dag een bekommernis in de reissector. 

Geen betere manier om die bezorgdheden te counteren dan een gloednieuw schip. Knack Cruises  
verkent de wereldzeeën voortaan met de World Explorer, een subliem, milieuvriendelijk, ruim  
en gezellig expeditieschip, dat in 2019 werd gebouwd in Portugal. In een luxueus kader biedt de World 
Explorer aan maximaal 180 passagiers een totaal andere ervaring dan de megacruiseschepen. De  
ruime kajuiten bieden stuk voor stuk een schitterend uitzicht op de prachtige landschappen die we u 
laten ontdekken.

En dankzij de nieuwste technologieën en zijn compacte formaat kan de World Explorer in optimale en 
veilige omstandigheden zelfs in de kleinste havens aanmeren.

Voor de zomer 2021 plannen wij twee trips met het schip: een cruise IJsland-Schotland en een arctische 
expeditie naar Groenland. Deze laatste cruise stellen we hier uitgebreid aan u voor.

Met dit schip kunnen wij nu en in de toekomst ruimschoots jullie verwachtingen inzake bestemmin-
gen, comfort, vaarplezier en ecologisch reizen inlossen. Wij zorgen steeds voor de ingrediënten die elke 
Knack-cruise op smaak brengen en kenmerken: boeiende conferenciers, intelligent entertainment, een 
interessant en gelijkgestemd reisgezelschap, en begeleiders die steeds voor u klaarstaan.

Geert Lambrecht
Directeur Knack Cruises



VAN IJSLAND  
NAAR GROENLAND

Vaar mee op een expeditiecruise naar de arctische eilanden IJsland en Groenland! Een 
cruise naar een wereld van vuur en ijs. Met zodiacs kunnen we in het Hoge Noorden de 
meest afgelegen plekjes bereiken. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, gaan wij 
op verkenning met deze rubberboten.

IJsland heeft veel voor u in petto: machtige vulkanen, indrukwekkende gletsjers en uit-
gestrekte lavavelden. De steile, door de golven geteisterde fjorden en kliffen vormen 
een biotoop voor talloze vogels. Geisers en fumarolen creëren hier betoverende, mine-
raalachtige maanlandschappen. Deze woeste natuurkrachten worden afgewisseld met 
haast tropische zwempartijen in turkooisblauw water en de eenvoudige charmes van de 
hoofdstad Reykjavik.

Net als de onversaagde Vikingen, die hier ooit de kustgebieden koloniseerden, zetten 
we koers naar het land van de kolossale gletsjers: Groenland. Het land is grotendeels 
bedekt met een kilometers dikke ijskap en alleen een deel van de kuststrook is ijsvrij.

In deze polaire contreien met hun eindeloze vergezichten en imposante bergmassieven 
wacht ons een gastvrije bevolking met een totaal andere levenswijze. Het wordt een 
onvergetelijk avontuur, waarbij we varen tussen de ijsbergen en prachtige fjorden be-
wonderen. Neem deel aan deze avontuurlijke cruise naar enkele van de mooiste land-
schappen ter wereld!



VAN REYKJAVIK  
TOT KANGERLUSSUAQ

  AANKOMST  
WORLD EXPLORER  VERTREK  

WORLD EXPLORER

dinsdag 13/jul Inscheping Reykjavik (IJsland)  

woensdag 14/jul  Reykjavik 18:00

donderdag 15/jul 8:00 Isafjördur 18:00

vrijdag 16/jul 8:00 Grundarfjördur 18:00

zaterdag 17/jul  Op zee  

zondag 18/jul  Doorgang door Prins Christianssund  

maandag 19/jul 9:00 Narsarsuaq 13:00

dinsdag 20/jul 14:00 Nuuk 22:00

woensdag 21/jul  Op zee  

donderdag 22/jul 8:00 Ilulissat - Diskobaai 22:00

vrijdag 23/jul 8:00 Eqip Sermia-gletsjer 18:00

zaterdag 24/jul  Op zee  

zondag 25/jul 8:00 Kangerlussuaq Ontscheping

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.

HOOGTEPUNTEN: 
• Van het vulkanische IJsland 

tot de ijzige landschappen van 
Groenland

• Unieke doortocht door Prins 
Christianssund

• De twee hoofdsteden  
Reykjavik en Nuuk

• De met ijsbergen bezaaide 
Ilulissat-fjord, die Unesco- 
werelderfgoed is, de Diskobaai 
en de Eqip Sermia-gletsjer

Het programma van dag tot dag
13 dagen / 12 nachten

Vaarroute

DAG 1 | Brussel – Reykjavik (IJsland)
Vertrek vanuit Brussel naar Reykjavik 
met een charter- of lijnvlucht. Bij aan-
komst: transfer naar de haven, insche-
ping en toewijzing van uw kajuit aan 
boord van de World Explorer. Diner aan 
boord.

DAG 2 | Reykjavik
De IJslandse hoofdstad Reykjavik, let-
terlijk ‘Rookbaai’, werd zo genoemd in 
874 door de eerste Scandinavische ko-

lonist, Ingolfur Arnarson. Hij liet zich 
daarbij inspireren door de opstijgende 
stoom uit de warmwaterbronnen. In de 
hoofdstad van IJsland woont bijna 70% 
van de bevolking. Leuk weetje: het is 
de meest noordelijke hoofdstad van de 
wereld. Ondanks haar late ontwikkeling 
in de 19e eeuw telt de stad geen oude 
gebouwen, maar wel mooie gekleurde 
huizen die een ongelofelijke charme uit-
stralen. Het is een stad op mensenmaat, 
waar het heerlijk kuieren is. Reykjavik 

is ook de toegangspoort tot de Golden 
Circle, die drie prachtige natuurlijke 
trekpleisters omvat: de waterval van 
Gullfoss of ‘Gouden waterval’, de ther-
mische bronnen rond Geysir, met zijn 
geisers (springbronnen) en tussentijds 
pruttelende en boerende modderpoelen 
en warmwaterbronnen, en Thingvellir, 
de vallei van het parlement. Vrij bezoek 
of deelname aan de optionele excursies. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord.



VAN REYKJAVIK  
TOT KANGERLUSSUAQ

DAG 3 | Isafjördur
Isafjördur is een kleine vissersplaats 
(circa 2700 inwoners) in het noordwes-
ten van IJsland. Het is de hoofdstad en 
tevens de grootste stad van de IJslandse 
regio Westfjorden en is gelegen op een 
zanderige uitloper van de Skutulsfjör-
dur-fjord. De ligging van de stad is daar-
door prachtig. Vrij bezoek of deelname 
aan de optionele excursies. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

DAG 4 | Grundarfjördur
Vandaag stoppen we in een vissersdorp 
aan de voet van de vulkanische berg 
Kirkjufell, letterlijk vertaald: ‘Kerkberg’. 
Tot op vandaag voelt u de aanwezigheid 
van de Fransen die daar tot 1850 zaten. 
Dit is de poort naar de vele geologische 
sites en de vulkanische velden van het 
Snæfellsnes-schiereiland.
Vrij bezoek of deelname aan de optio-
nele excursies. Ontbijt, lunch en diner 
aan boord.

DAG 5 | Op zee 
Vandaag zijn we de hele dag op zee. Ont-
span, verken het schip en maak kennis 
met uw reisgenoten of neem deel aan 
verschillende activiteiten aan boord. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

DAG 6 | Doorgang door Prins Christianssund 
(Groenland)
We varen door het kanaal van Prins 
Christianssund. Het kanaal vormt een 
doorgang tussen Zuid-Groenland en de 
eilanden van de Farewellarchipel. Meer 
dan 100 km lang kunnen we genieten 
van fabuleuze ijslandschappen. Deze 
tocht is werkelijk onvergetelijk. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

DAG 7 | Narsarsuaq
Narsarsuaq en zijn luchthaven werden 
opgericht door de Amerikanen in 1941. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende 
Narsarsuaq als een luchtmachtbasis. 
Het is ook de plaats waar de eerste Vi-
kingen zich vestigden, onder wie Erik de 
Rode, en het is de regio waar het eerste 
bisdom in Groenland werd opgericht. 
Verken de plek op eigen houtje. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

DAG 8 | Nuuk
Nuuk ligt aan de toegang tot een van de 
grootste fjorden ter wereld, en werd al 
in de 10e eeuw bewoond door de Vikin-
gen. Vanaf de 12e eeuw werd het een 
toevluchtsoord voor de Inuit-bevolking. 
In deze regionale hoofdstad met zowel 
pittoreske als officiële gebouwen gaan 
tradities en moderniteit hand in hand. 
Vrij bezoek of deelname aan de optio-
nele excursies. Ontbijt, lunch en diner 
aan boord.

DAG 9 | Op zee
Maak gebruik van deze dag op zee om te 
ontspannen of om deel te nemen aan de 
vele activiteiten aan boord. Ontbijt, lunch 
en diner aan boord.

DAG 10 | Ilulissat – Diskobaai
Vlak bij de gletsjertong, die het groot-
ste aantal ijsbergen van het noordelijk 
halfrond produceert, bevindt zich de 
fjord van Ilulissat, een natuurwonder dat 
Unesco-werelderfgoed is. Hier varen we 
een wereld van ijs binnen, waar de stilte 
alleen doorbroken wordt door het geluid
van de ijsbergen zelf. Vrij bezoek of deel-
name aan de optionele excursies. Ont-
bijt, lunch en diner aan boord.

DAG 11 | Eqip Sermia-gletsjer
De Eqip Sermia-gletsjer is een van de 
meest actieve gletsjers van Groenland: 
de gletsjer beweegt 2 tot 3 meter per 
dag! Wees getuige van afkalvend ijs. Re-
gelmatig breken blokken ijs af en vallen 
met een luide plons in het water. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

DAG 12 | Op zee
Maak gebruik van deze dag op zee om te 
ontspannen of om deel te nemen aan de 
vele activiteiten aan boord. Ontbijt, lunch 
en diner aan boord.

DAG 13 | Kangerlussuaq > Brussel
Ontbijt aan boord. Ontscheping en 
transfer naar de luchthaven. Vlucht naar 
Brussel (charter- of lijnvlucht). 

BELANGRIJKE OPMERKING
De navigatie in deze gebieden is on-
derhevig aan een aantal onzekere fac-
toren, en dan met name de weersom-
standigheden en de bewegingen van 
het ijs. De route kan dan ook gewijzigd 
worden in functie van deze omstan-
digheden. Hierdoor is het mogelijk 
dat de volgorde van de aanleghavens 
wijzigt of dat er aanleghavens verdwij-
nen. Alleen de kapitein is gemachtigd 
om de nodige beslissingen te nemen 
die een verder verloop van de cruise 
in alle veiligheid garanderen. 
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Dag 2 REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 1 • DE GOLDEN CIRCLE 
(volledige dag, inclusief lunch)
Prijs per persoon: € 140
We vertrekken naar het nationaal park 
Thingvellir, dat tot het Unesco-wereld-
erfgoed behoort. Thingvellir is omgeven 
door bergen die een uitgestrekte lava-
vlakte met ongerepte vegetatie omrin-
gen. De IJslanders beschouwen het als 
een heilige plaats, omdat hier het Al-
thing, het oudste parlement ter wereld, 
voor het eerst bijeenkwam in 930. Het 
parlement kwam tijdens de zomer tel-
kens twee weken lang samen bij de Lög-
berg (rots van de rechtspraak). Van hier-
uit trekken we naar een van de mooiste 
watervallen van Europa: de Gullfoss, 
ook wel ‘Gouden waterval’ genoemd. 
Zijn gebulder is al kilometers ver te ho-
ren. Deze dubbele waterval, waarboven 
vaak een mooie regenboog prijkt, stort 
zich in een 32 meter diepe afgrond. We 
zetten onze excursie voort naar de Grote 
Geysir, waaraan alle andere geisers van 
de wereld hun naam hebben ontleend. 
Hoewel de activiteit van Geysir sterk is 
afgenomen, is het nog steeds een adem-
benemende plek om te bezoeken door 
de vele vulkanische fenomenen die er 
te zien zijn: solfataren, fumarolen, bor-
relende  modderpoelen en indrukwek-
kende geisers.

Dag 2 REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 2 • REYKJAVIK EN KRÝSUVÍK
Prijs per persoon: € 100
We rijden naar het schiereiland Reyk-
janes en lassen een fotomoment in bij 
Kleifarvatn, een van de diepste meren 
van het land. Aankomst in Krýsuvík en 
bezoek aan het geothermische gebied, 
dat bezaaid is met solfataren. Na een 
kort bezoek aan Reykjavik zelf gaan we 
naar de koepel van Perlan, waar ons een 
spectaculair uitzicht wacht over de stad. 
Daarna trekken we de historische stad 
in. Na een bezoek aan de imposante lu-
theraanse Hallgrímskirkja houden we 
halt bij de Harpa-concertzaal om er de 
unieke geometrische architectuur te be-
wonderen.

Dag 2 REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 3 • EEN DUIK IN DE BLUE LAGOON
Beschikbaarheid en prijzen: gelieve 
contact met ons op te nemen
De Blue Lagoon is een beroemd geo-
thermisch complex dicht bij Reykjavik 
en biedt een unieke en ontspannende 
omgeving. Het water en de modder zijn 
rijk aan silica en staan bekend om hun 
helende werking.

Dag 2 REYKJAVIK
➤

EXCURSIE 4 • ONTDEK REYKJAVIK
Prijs per persoon: € 90
Kort bezoek aan de stad en het open-
luchtmuseum Arbær. Op deze site is een 
twintigtal gebouwen te zien (hoofdzake-
lijk uit het centrum van Reykjavik), die 
naar hier werden gebracht om het archi-
tecturaal en historisch patrimonium van 
de stad te bewaren. Van hieruit rijden 
we naar de koepel van Perlan, die een 
prachtig uitzicht biedt over de stad, en 
vervolgens naar het Nationaal Museum. 
Hier worden de geschiedenis en de ge-
bruiken van IJsland toegelicht, van de 
eerste Vikingen tot in de moderne tijden. 
Eindigen doen we met een bezoek aan 
het oude centrum en de Hallgrímskirkja.

HET PROGRAMMA VAN DE OPTIONELE EXCURSIES IS BIJ PUBLICATIE VAN DEZE  
BROCHURE NOG NIET VOLLEDIG EN ZAL BESCHIKBAAR ZIJN IN HET NAJAAR VAN 2020.

De moeilijkheidsgraad van de excursies wordt 
aangeduid met dit symbool ➤. Deze moeilijk-
heidsgraad wordt bepaald afhankelijk van de 
duur van de excursie en de fysieke inspanningen 
die de excursie vergt.

makkelijk ➤

gemiddeld ➤ ➤

moeilijk ➤ ➤ ➤

OPTIONELE EXCURSIES 
Vanuit verschillende aanleghavens organiseren we een aantal 
optionele excursies. Het is niet mogelijk om op dezelfde dag 
meerdere excursies te plannen. De optionele excursies zijn 
gegarandeerd vanaf 30 deelnemers.

De inhoud van de excursies alsook de volgorde van de bezoeken 
kunnen deels onderhevig zijn aan wijzigingen, naargelang de 
situatie ter plaatse. 

Wij raden u aan om de excursies zoveel mogelijk gelijktijdig met 
uw cruiseboeking te reserveren.



Dag 2 REYKJAVIK
➤

EXCURSIE 5 • DE VULKAANLANDSCHAPPEN 
VANUIT DE LUCHT 
Beschikbaarheid en prijzen: gelieve 
contact met ons op te nemen
Vlucht over de regio met een helikop-
ter en kennismaking met de vulkaan-
landschappen vanuit de lucht. Landing 
in de buurt van een geothermische site 
tijdens de excursie. Duur van de vlucht: 
ongeveer 30 minuten.

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 6 • ZEEVOGELS OP VIGUR
Prijs per persoon: € 120
Vigur is een oase van groen omringd 
door het blauwe water van de fjord 
Isafjardardjúp. Het eiland is een broed-
plaats voor ontelbare vogels. De opval-
lendste bewoners zijn een boerenfami-
lie die er al sinds 1884 woont. Na een 
boottochtje van een halfuur maken we 
een wandeling op het eiland, waar u een 
overvloed aan vogels kunt observeren in 
hun natuurlijke omgeving. Op het eiland 
treft u de oudste windmolen van IJsland 
aan en een 200 jaar oude roeiboot die 
nog steeds gebruikt wordt om schapen 
naar het vasteland te brengen. Ook de 
huizen zijn al meer dan een eeuw oud.   

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 7 • ISAFJÖRDUR EN ZIJN PITTORESKE DORPJES
Prijs per persoon: € 100
Vertrek door de prachtige valleien van 
de Westfjorden en ontdek de levenswijze 
van de bewoners. We passeren het dorp 
Bolungarvík en zijn kleine kerk, gelegen 
aan de voet van Bolafjall (600 m hoog). 
Ontdek het kleine openluchtmuseum 

Ósvör: een replica van een oud vissers-
dorp. Dit kleine museum geeft u een 
inzicht in het leven van de vissers. Te-
rugkeer naar Isafjördur via het Tungu-
dalur-dal. We proeven schnaps en ge-
fermenteerde haai.

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ ➤ ➤

EXCURSIE 8 • DE FJORDEN PER KAJAK
(excursie in het Engels / ca. 1u30 kajakken)
Prijs per persoon: € 130 
(beperkt aantal plaatsen)
Zin in een avontuurlijke kajaktocht tus-
sen de bergen in de prachtige omgeving 
van Isafjördur? Tijdens het peddelen is 
het mogelijk om verschillende soorten 
vogels en dieren te spotten.

Dag 4 GRUNDARFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 9 • LEGENDARISCHE LANDSCHAPPEN EN DE 
HAAIENBOERDERIJ
Prijs per persoon: € 110 
(beperkt aantal plaatsen)
Vertrek door het lavaveld van Berserk-
jahraun. Laat u betoveren door de kleur- 
en textuurcontrasten. De tour gaat ver-
der naar de Helgafell-berg (of ‘Heilige 
berg’) met zijn mythen en legendes. Het 
uitzicht is spectaculair. We stoppen in 
het pittoreske dorp Stykkishólmur en 
bezoeken het oudste huis in het dorp, 
dat in 1832 in opdracht van een Noorse 
koopman is gebouwd. Daarna vertrek-
ken we naar de boerderij van Bjar-
narhöfn, bekend om de productie van 
gefermenteerde haai. Bezoek aan het 
haaienmuseum gevolgd door een proe-
verij.

Dag 4 GRUNDARFJÖRDUR
➤ ➤

EXCURSIE 10 • LAVAGROT VATNSHELLIR 
Prijs per persoon: € 120 
(beperkt aantal plaatsen)
Langs de kust rijden we richting Snæ-
fellsjökull. De 1446 meter hoge stra-
tovulkaan Snæfell is bedekt met een 
gletsjer (jökull betekent gletsjer in het 
IJslands, vandaar zijn naam). Snæ-
fellsjökull werd wereldberoemd na de 
publicatie in 1864 van Jules Vernes 
‘Naar het middelpunt der aarde’. Veel 
spiritueel ingestelde mensen voelen 
therapeutische krachten en energie bij 
de gletsjer.
Onder de vulkaan ligt de 8000 jaar oude 
lavagrot Vatnshellir. We volgen de la-
vastroom 200 meter de grot in. Op een 
diepte van ca. 35 meter treffen we fan-
tastische kleurencombinaties, lavafor-
maties en stalactieten aan.
De grot bestaat uit twee niveaus, waar-
van één diep onder de grond te bereiken 
is met een wenteltrap.

Dag 4 GRUNDARFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 11 • VULKANISCH SCHIEREILAND IN DE REGIO 
GRUNDARFJÖRDUR
Prijs per persoon: € 100
Ontdek de spectaculaire panorama’s 
van het schiereiland Snæfellsnes, een 
mythische regio dankzij de aanwezig-
heid van de 1446 meter hoge Snæ-
fellsjökull-vulkaan. Snæfellsjökull werd 
wereld beroemd na de publicatie in 1864 
van Jules Vernes ‘Naar het middelpunt 
der aarde’. 
De basaltrotsen van Lóndrangar, het 
strand van Djúpalónssandur, de kleine 
vissersdorpjes en de lavavelden van Bú-
dir... ontdek het allemaal!



Dag 8 NUUK
➤

EXCURSIE 12 • DE FJORD VAN NUUK PER BOOT
Prijs per persoon: € 130
We maken een boottocht van ongeveer 
1u45 door de Godthabsfjord en langs de 
kleurrijke huizen van Nuuk. Vandaar va-
ren we naar het eiland Sermitsiaq met 
zijn indrukwekkende berg en waterval-
len. De kapitein houdt bovendien nauw-
lettend de zee in de gaten om walvissen 
te proberen te spotten!

Dag 8 NUUK
➤

EXCURSIE 13 • NUUK EN HET NATIONAAL MUSEUM
Prijs per persoon: € 70
We maken kennis met het oude stads-
centrum en zijn gebouwen in koloniale 
stijl. Na een rondrit om het stedenbouw-
kundige concept van deze jonge en dy-
namische hoofdstad te bewonderen, 
bezoeken we het nationaal museum, 
waar de geschiedenis wordt toegelicht 
van de opeenvolgende beschavingen die 
in deze ijswereld hebben geleefd. In het 
museum bevinden zich bijzonder mooie 
collecties met objecten uit het dage-
lijkse leven van de Inuit en de beroemde 
mummies die in 1972 werden ontdekt in 
het noorden van de Diskobaai.

Dag 8 NUUK
➤

EXCURSIE 14 • NUUK EN ZIJN BEWONERS
Prijs per persoon: € 50 
(beperkt aantal plaatsen)
We verkennen te voet het oude gedeelte 
van de stad en worden daarna bij de lo-
kale bevolking ontvangen voor een ‘kaf-
femik’, een Groenlandse traditie waarbij 
men de eigen woning openstelt om al-
lerlei gebeurtenissen te vieren, van ver-
jaardagen tot de eerste schooldag. We 
delen een bijzonder moment met onze 
gastheer of gastvrouw om te praten over 
het dagelijkse leven in Groenland, en ge-
nieten van koffie en lokale specialiteiten.

Dag 10 ILULISSAT
➤

EXCURSIE 15 • DE IJSFJORD VAN ILULISSAT VIA DE ZEE
Prijs per persoon: € 120 
(beperkt aantal plaatsen)
Aan boord van lokale boten varen we on-
geveer 1u45 langs de kust van Ilulissat 
naar de monding van de fjord om er de 
drijvende ijsbergen in de Diskobaai en 
de ijskliffen te bewonderen. De kolos-
sale ijsmassa’s met hun blauwachtige 
kleur en diepe grotten zijn onderhevig 
aan weer en wind en bieden een buiten-
gewoon spektakel.

Dag 10 ILULISSAT
➤ ➤

EXCURSIE 16 • SERMERMIUT EN DE IJSFJORD VAN ILULISSAT
Prijs per persoon: € 50 
(beperkt aantal plaatsen)
We rijden met een autocar door Ilulissat 
tot aan de plek ‘waar de weg ophoudt’. 
Daarna maken we een wandeling (ong. 
45 min.) naar het uitkijkpunt Sermer-
miut, waar we een prachtig uitzicht heb-
ben op de monding van de fjord en de 
ijsbergen. Sermermiut is bovendien een 

belangrijke archeologische site, waar 
verschillende beschavingen elkaar zijn 
opgevolgd: Saqqaq, Dorset, Thule enz. 
We keren terug naar de autocar langs 
hetzelfde pad door het feeërieke land-
schap (ong. 45 min.).

Dag 10 ILULISSAT
➤ 

EXCURSIE 17 • BEZOEK AAN EEN 
SLEDEHONDENFOKKERIJ
Prijs per persoon: € 40 
(beperkt aantal plaatsen)
Hondenspannen zijn een belangrijk deel 
van de Inuit-cultuur en waren eeuwen-
lang een vitaal transportmiddel om te 
jagen in het poolgebied. Kennismaking 
met het concept en toelichting over de 
leefomstandigheden van de dieren, die 
op afstand van elkaar worden gehouden 
om conflicten te vermijden. Deze hon-
den blaffen niet, maar hebben net als 
wolven de gewoonte om te huilen.

Dag 10 ILULISSAT
➤ 

EXCURSIE 18 • DE GLETSJER VAN ILULISSAT 
VANUIT DE LUCHT 
Beschikbaarheid en prijzen: gelieve 
contact met ons op te nemen
Vlucht over de gletsjer in een helikopter 
met mogelijkheid om te landen bij de 
ijskap (afhankelijk van de weersomstan-
digheden). Duur van de vlucht: ongeveer 
1 uur.



Een warme muts 
tot over de oren 

en een sjaal of 
een bivakmuts

Thermisch
ondergoed

Een 
expeditiejas

Wollen sokken of 
warme synthetische 

sokken (3 à 4 paar)

Een zonnebril met een 
hoge UV-bescherming. 
Zonnecrème (sunblock)

Waterdichte 
handschoenen en 
thermische onder-
handschoenen

Warme broeken/
fleecebroeken 
en waterdichte 
broeken

Warme, comfortabele 
wandelschoenen die 
waterdicht zijn

Knack Cruises neemt u mee op expeditiecruise. Met zodiacs of rubberbootjes kunnen we voor een 
aantal excursies zeer afgelegen plekjes bereiken. 

De World Explorer kan dankzij de versterkte romp, de spitstechnologie en de 18 zodiacs gebieden 
verkennen waar geen of weinig mensen komen. In de zone bestemd voor het ontschepen met de 
zodiacs zijn er tal van opbergruimtes voor het expeditiemateriaal, alsook een vestiaire. 

In deze ruime zones kunnen de passagiers zich comfortabel klaarmaken voor een uitzonderlijk 
avontuur. Voor het ontschepen zijn er uitklapbare ladders die vlot toegang geven tot de zodiacs.

Hieronder vindt u een paar aanbevelingen over hoe u zich het beste kunt kleden om deel te  
nemen aan de excursies:

VERTREK OP EXPEDITIE!



Welkom aan boord  
VAN DE WORLD EXPLORER
het nieuwe cruiseschip om samen te reizen en weg te dromen

In augustus 2019 werd de gloednieuwe World Explorer opgeleverd. Dit schitterende schip is uitgerust met de modernste 
technologie om in optimale omstandigheden te kunnen reizen. Het schip is milieuvriendelijk, ruim en gezellig.



MODERN
De nagelnieuwe World Explorer werd in 2019 gebouwd op de 
scheepswerven van Viana do Castelo in Portugal. Het schip 
vaart trots onder Portugese vlag en knoopt weer aan met de 
eeuwenoude Portugese maritieme traditie, die de basis heeft 
gelegd voor tal van ontdekkingsreizen. Dankzij zijn geavan-
ceerde technologie kan de World Explorer in alle veiligheid de 
meest extreme gebieden op aarde bereiken, tot aan de Noor-
delijke IJszee toe. 
Met zijn beperkte capaciteit van 180 passagiers kan het schip 
aanmeren in de meest afgelegen havens. Moderniteit gaat aan 
boord van de World Explorer hand in hand met elegantie en 
comfort. De gestroomlijnde en uitgepuurde vormgeving vormt 
een harmonieus geheel met de interieurdecoratie in warme 
kleuren. Het cruiseschip beschikt over een groot aantal ont-
spannings- en observatiezones om samen te genieten van de 
rust en de prachtige omgeving.

MILIEUVRIENDELIJK
De World Explorer is uitgerust met hybridemotoren, waardoor 
in de havens alle bewegingen kunnen worden uitgevoerd met 
een minimale uitstoot van broeikasgassen. De Rolls-Royce-
motoren zijn geoptimaliseerd voor een zo zuinig mogelijke 
werking. Wanneer halt wordt gehouden in de buurt van de kust, 
kan het schip dankzij zijn nieuwe systeem voor dynamische po-
sitionering ter plaatse blijven zonder het anker uit te werpen. 
Zo worden de ecosystemen en het plantenleven onder water 
beschermd. Bovendien kan het evenwicht van het schip dankzij 
de nieuwe stabilisatortechnologie perfect beheerst worden, om 
ook op volle zee het verbruik te beperken.

Aan boord wordt alles in het werk gesteld om verspilling tegen 
te gaan (waterverbruik, geen plastic voor eenmalig gebruik, 
voorraadbeheer enz.). Alle informatie wordt bovendien digitaal 
verspreid via beeldschermen, wat ook het papierverbruik be-
perkt. 



RUIM
Met zijn compacte afmetingen (126 m lang, 19 m breed) heeft 
de World Explorer meer weg van een luxejacht dan van een 
megacruiseschip. Toch is het schip binnenin bijzonder ruim en 
aangenaam. De passagiers mogen dan ook rekenen op het aller-
hoogste comfortniveau. Alle kajuiten liggen aan de buitenzijde 
en bieden veel plaats. De meeste hebben een oppervlakte van 
meer dan 20 m² en beschikken over een bureau/salon met pa-
noramisch uitzicht. Twee van de dekken op het schip zijn volledig 
ingedeeld in gemeenschappelijke zones. Op dek 4 bevindt zich 
het omvangrijke onthaal, dat toegang geeft tot een comforta-
bele conferentieruimte, een groot salon met bar, een restaurant, 
een bibliotheek, een winkel en een buitendek, waar het heerlijk 
genieten is van een drankje of een lekkere maaltijd. Hogerop, 
op dek 7, is er een fantastisch observatiesalon met een panora-
misch uitzicht van 180°. Hier bevinden zich ook de fitnesszaal, 
het wellnesscentrum (betalend) en een verwarmd buitenzwem-
bad met fraaie ontspanningszone en twee jacuzzi's. Op dek 8 is 
er zelfs een hardlooppiste voorzien. De World Explorer telt op 
die manier tal van plekjes waar iedereen naar wens tot rust kan 
komen of gezellig kan samenzijn met de andere opvarenden.

GEZELLIG
Gezelligheid en begeleiding zijn twee van de kernwoorden in 
dit concept. Aan boord van de nieuwe World Explorer wordt al-
les in het werk gesteld om deze belangrijke waarden te verwe-
zenlijken. De cruisedirecteur, begeleiders, sprekers, experten 
en artiesten staan steeds voor u klaar. Het videoteam legt de 
beste en mooiste momenten vast voor later. Onze enthou siaste 
teamleden zorgen ervoor dat uw dagen en avonden goed ge-
vuld zijn en vergezellen u op de excursies om een optimaal ver-
loop van de cruise te garanderen. Ze zorgen voor een goede 
verstandhouding en bevorderen authentieke contacten tussen 
alle passagiers aan boord. In tegenstelling tot klassieke crui-
ses met duizenden passagiers van overal ter wereld organi-
seert Knack Cruises op de World Explorer originele, gezellige 
en cultureel verrijkende reizen.



World Explorer is door ervaren cruisespecialisten spe ciaal 
ontworpen om de wereld en de natuur te ontdekken. Het schip 
beschikt over tal van binnen- en buitenlocaties om volop te ge-
nieten van de prachtige omgeving. Of u nu kiest voor het ruime 
observatiedek (dek 8) of comfortabel wilt genieten in het ob-
servatiesalon (dek 7), overal bent u verzekerd van uitzonder-
lijk mooie panoramische uitzichten. Het is ook mogelijk om 
u terug te trekken in de gezellige bibliotheek. Of geniet van 
deugddoende momenten samen in het Explorer-salon, met 
een vers kopje koffie of een goed glas. De sprekers aan boord 
geven tijdens de cruise lezingen in het elegante en perfect uit-
geruste auditorium, dat beschikt over een groot scherm en 
comfortabele zetels. En om helemaal tot rust te komen be-
schikt de World Explorer over een wellness by l’Occitane (be-

talend) met behandelingen en massages, een goed uitgeruste 
fitnesszaal en een hardlooppiste (buiten). Aan het verwarmde 
buitenzwembad met zijn vele ligstoelen bevinden zich ook twee 
jacuzzi's en een buitensnackbar, waar tussendoortjes en sa-
lades kunnen worden besteld. Onder de centrale koepel van 
het observatiesalon werd bovendien een hoogtechnologisch, 
cirkelvormig beeldscherm geplaatst, waarop live te zien is 
wat zich afspeelt onder water, gefilmd door een camera on-
der de romp. De beelden, die vaak de peilloze diepte onder 
het schip tonen, zorgen in combinatie met de voorbijglijdende 
landschappen voor een unieke zintuiglijke ervaring. Er is te-
vens een winkel aan boord van de World Explorer, waar u niet 
alleen kleding vindt, maar ook postkaartjes, basisproducten, 
souvenirs enz.

WORLD EXPLORER
Het leven aan boord



HET RESTAURANT
Tijdens het avondmaal worden in het restaurant heerlijke 
en geraffineerde à-la-cartegerechten opgediend. Voor een 
maximale versheid worden de maaltijden bereid op basis van 
de bestellingen, waarbij optimaal kan worden ingespeeld op 
uw wensen. Het ontbijt en de lunch zijn meestal in buffetvorm. 
Als u dat wenst en de weersomstandigheden goed zijn, kunt u 
ook buiten eten. In de namiddag serveren we een tussendoortje 
met koekjes en heerlijk gebak. Warme dranken kunt u de hele 
dag door zelf nemen. Wijn en water zijn overigens gratis bij het 
middag- en het avondmaal.

DE KAJUITEN
De kajuiten van de World Explorer hebben stuk voor stuk uit-
zicht op zee. De grootte van het raam hangt af van de gekozen 
categorie (groot gesloten raam, panoramisch raam, schuifdeur 
of dubbele schuifdeur met toegang tot balkon of terras). Elke 
kajuit is ruim bemeten (17 tot 44 m²) en beschikt over een in 
grootte variërend bureau/salon met tafel, fauteuils of sofa. De 
twinbedden kunnen als één bed of afzonderlijk worden gebruikt. 
De kajuiten beschikken ook over een televisie, een garderobe of 
dressing, individuele airco, een compacte koelkast, een haar-
droger en een kluis. Alle badkamers zijn voorzien van een ruime 
inloopdouche. De suites hebben een eigen gemeubileerd terras. 
In bepaalde suites is er naast de inloopdouche ook een ligbad 
en een dubbele wastafel. De World Explorer telt 9 kajuitcatego-
rieën, die u op de volgende pagina kunt ontdekken.

DE EXPEDITIEZONE
Schepen die over de nodige uitrusting beschikken om de meest 
afgelegen streken op aarde te bereiken (en dan met name de 
poolgebieden), zijn dun gezaaid. Zijn geavanceerde technolo-
gie, versterkte romp en 18 zodiacs geven de World Explorer 
echter toegang tot de meest onherbergzame contreien. 
De zone waar overgestapt wordt in de zodiacs, is trouwens heel 
ruim, zodat de passagiers zich in alle comfort kunnen voorbe-
reiden op het avontuur dat hen te wachten staat. Bovendien 
maakt een speciale trap het heel eenvoudig om in te stappen.



Deluxe-kajuit - met balkon Cat. 4 (dek 5) en cat. 5 (dek 6)

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van 
20 m² en beschikken over twinbedden en een balkon van 
5 m². Elke kajuit heeft ook een garderobe, een salon met 
zetel en bureau, een compacte koelkast, een televisie en 
een afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdouche.

Expedition-kajuit - vast venster Cat. 1 (dek 3)

Deze kajuiten op dek 3 zijn 17 m² groot en beschikken over 
twinbedden, een groot raam (kan niet open), een bureauhoek, 
een televisie, een compacte koelkast, een garderobe en een 
afzonderlijke badkamer met wc en inloopdouche.

Junior Suite - met balkon Cat. 6 (dek 6)

Deze kajuiten op dek 6 hebben een oppervlakte van 23 m² en 
beschikken over twinbedden en een balkon van 5 m². Elke ka-
juit heeft ook een garderobe, een bureauhoek naast de slaap-
kamer, een salon met zetel voor een eventuele derde persoon, 
twee televisies, een compacte koelkast en een afzonderlijke 
badkamer met wc en ruime inloopdouche.

Deluxe-kajuit - panoramisch uitzicht
Cat. 2 (dek 5) en cat. 3 (dek 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 zijn 25 m² groot en beschikken 
over twinbedden, een panoramisch raam dat naar beneden 
kan worden opengeschoven, een salon met zetel en bureau, 
een compacte koelkast, een televisie, een garderobe en een 
afzonderlijke badkamer met wc en inloopdouche.

Navigator Suite - met terras Cat. 7 (dek 5 en 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van  
26 m² en beschikken over twinbedden en een terras van  
10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. 
Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en bureau, 
een dressing, twee televisies, een compacte koelkast en een 
afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdouche.

VIP Suite - met terras Cat. 8 (dek 5)

Deze kajuiten op dek 5 hebben een oppervlakte van 31 m². 
Ze beschikken over twinbedden en hebben een terras van 
10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. 
Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en bureau, 
een dressing, een compacte koelkast, twee televisies en een 
afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdouche.

Explorer Suite - met terras Cat. 9 (dek 5 en 6)

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van  
34 m². Ze beschikken over twinbedden en hebben een ter-
ras van 10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaap-
kamer. Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en 
bureau, een grote garderobe, twee televisies, een compacte 
koelkast en een afzonderlijke badkamer met dubbele was-
tafel, ligbad, een ruime inloopdouche en een wc.



WORLD EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP

[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bouwjaar: 2019 - Vlag: Portugal - Capaciteit: 180 passagiers 
Kajuiten: 98 buitenkajuiten - Lengte: 126 m - Breedte: 19 m 
Diepgang: 4,75 m - Aandrijving: 2 Rolls-Royce hybride/elektrische 
motoren - IJsklasse: 1B - Topsnelheid: 16 knopen
Voltage: 220 volt - Bemanningsleden: 125
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VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar info@rivagesdumonde.be

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De vluchten Brussel/Reykjavik en Kangerlus-

suaq/Brussel met of zonder tussenlanding (min. 
110 passagiers).

• De haventaksen (momenteel € 80) en de lucht-
haventaksen (momenteel € 120), variabel en 
onderhevig aan wijzigingen 

• Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie 
• Volpension (ontbijt, lunch, vieruurtje en diner) met 

water, wijn, thee of koffie tijdens de maaltijden aan 
boord 

• Alle activiteiten en animatie aan boord (cocktail, 
Captain’s dinner, workshops, voorstellingen) 

• Bagageservice bij het inschepen en ontschepen 
• Servicekosten voor het boordpersoneel 
• De diensten van een tweetalige (Nederlands / 

Frans) cruisedirecteur en zijn of haar team
• Lezingen door de Knack-gastspreker(s)
• Het Knack-begeleidingsteam

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De vereiste uitrusting en kleding voor de expeditie 
• Andere dan de vermelde dranken
• De optionele excursies
• Persoonlijke uitgaven 
• Reisverzekeringen 

FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE 
BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

CATEGORIE KAJUIT DEK BEZETTING PRIJS
(per persoon)

1 Expedition - vast venster 3 2 € 6.670

2 Deluxe - panoramisch uitzicht 5 2 € 7.485

3 Deluxe - panoramisch uitzicht 6 2 € 8.705

4 Deluxe - met balkon 5 2 € 10.330

5 Deluxe - met balkon 6 2 € 11.140

6 Junior Suite - met balkon 6 2 € 11.550

7 Navigator Suite - met terras 5 en 6 2 € 13.160

8 VIP Suite - met terras 5 2 € 14.800

9 Explorer Suite - met terras 5 en 6 2 € 15.610

DEK 3

DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 7

DEK 8

gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers


