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zeecruises 2022

Noordkaap, Lofoten en Noorse fjorden

Van IJsland naar Groenland

IJsland, Faeröer en Schotland



NOORDKAAP - LOFOTEN -  
NOORSE FJORDEN

Deze unieke cruise biedt u in 11 dagen een zeer gevarieerd beeld van de uitzonderlijke 
natuurpracht van Noorwegen. 

Ontdek de mythische Noordkaap, de schoonheid van de Lofoten, de oogverblindende 
pracht van de Noorse fjorden en de havenstad Bergen, een plaats met een rijk historisch 
verleden.

Aan boord van het nieuwe luxeschip, de ‘World Explorer’, doorkruist u in alle rust dit 
prachtige decor en geniet u vanop het water van een spectaculair uitzicht. Een aanrader.

Voorwoord

In 2014 organiseerden wij de eerste Knack-cruise, een verkenning van de Britse eilanden. 
Wij kozen 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 van 2022 plannen wij drie trips met het schip: een Noorse cruise naar de Noordkaap,  
de Lofoten en de fjorden, een arctische expeditie van IJsland naar Groenland, en een cruise IJsland-
Faeröer-Schotland. We stellen ze in deze brochure uitgebreid aan u voor.

Met dit schip kunnen wij nu en in de toekomst ruimschoots uw verwachtingen inzake bestemmingen, 
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

Knack Cruises stelt in dit magazine voor:

pag. 3 - 10: Noordkaap, Lofoten en Noorse fjorden, 16 - 26 juni
pag. 11 - 18: Van IJsland naar Groenland, 3 - 15 augustus
pag. 19 - 28: IJsland, Faeröer en Schotland, 26 augustus - 3 september
pag. 29 - 35: voorstelling nieuw schip World Explorer

Van 16 tot 26 juni 2022



HOOGTEPUNTEN: 
• De mythische Noordkaap
• De indrukwekkende  

Geirangerfjord
• Het unieke decor van de Lofoten

Het programma van dag tot dag
11 dagen/10 nachten

Vaarroute

DAG 4 | Lofoten
Omgeven door prachtige natuur en ge-
legen aan de voet van steile kliffen ligt 
het vissersdorpje Reine. Is dit het mooi-
ste dorpje van Noorwegen? Vrije tijd om 
het dorp te verkennen. ‘s Nachts steken 
we de poolcirkel over. Ontbijt, lunch en 
diner aan boord. 

DAG 5 | Poolcirkel
's Morgens vroeg overschrijden we de 
poolcirkel en verlaten wij het uiterste 
noorden van de planeet. Vandaag na-
vigeren we richting vasteland. U heeft 
ruimschoots de tijd voor een laat ontbijt, 
een lezing, een film of om bij te praten 
met nieuwe vrienden.

DAG 6 | Geiranger
Het dorp Geiranger ligt aan het eind van 
de gelijknamige fjord. De Geiranger-
fjord is met zijn 15 km wellicht de meest 
spectaculaire inham in Noorwegen, en 
terecht Unesco-werelderfgoed. Berg-
toppen en gletsjers weerspiegelen in het 
water, terwijl watervallen als de sluier-
vormige Zeven Zusters en de bruids-
sluier aan de noordzijde en Friaren (de 
vrijer) aan de zuidzijde, klaterend om-
laag storten. Vrije tijd of deelname aan 
een van de optionele excursies. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord. 

DAG 7 | Nordfjordeid
Vandaag meren we aan in het plaatsje 
Nordfjordeid, gelegen aan de Eidsfjord, 
een zijtak van de Nordfjord. Nordfjordeid 
is een uitstekend vertrekpunt voor 
excursies naar enkele van de populaire 
attracties van Noorwegen.

DAG 8 | Flam / Gudvangen
Aan de oevers diep in het Aurlands-
fjord vindt u het kleine dorpje Flam. 
Sinds het einde van de 19e eeuw is dit 
een populaire toeristische bestemming. 
Het dorp staat bekend om zijn prachtige 
haven, 17e-eeuwse kerk en schilder-
achtige spoorlijn. De Flam-trein volgt 
een kronkelend spoor langs een van de 
steilste trajecten ter wereld, met een 
stijging van 865,5 meter over 20 kilome-
ter lengte.
De omgeving is prachtig. In de namiddag 
bezoeken we het Vikingdorp Njardar-
heimr in Gudvangen. Luister hier naar 
verhalen over het echte Viking leven. 
Vrije tijd of deelname aan optionele 
excursies vanuit Flam. Ontbijt, lunch en 
diner aan boord.

DAG 9 | Bergen 
De laatste halte van onze reis brengt ons 
naar Bergen. De stad, omgeven door 
bergen en fjorden, is een echt juweeltje 
aan de zuidwestkust van Noorwegen. De 
Hanze, de Duitse koopmansgilde, streek 
er in de middeleeuwen neer en zorgde 
voor handel en welstand. Het waren 
kooplieden van de Duitse Hanzeliga die 
van Bergen de belangrijkste havenstad 
van Scandinavië maakten. De stad werd 
gebouwd op zeven heuvels rond een 
haven in de Puddefjord. Deze levendige 
universiteitsstad is compact en gemak-
kelijk te voet te verkennen. Een bezoek 
aan de sfeervolle oude haven is een 
must. De woon- en pakhuizen aan de 
Bryggen zijn gebouwd na de grote brand 
van 1702 en staan op de werelderfgoed-

lijst van Unesco. Op werkdagen wordt 
elke ochtend op Torget de vis-, fruit- en 
bloemenmarkt gehouden. Kuier dus 
langs de kleurrijke huizen en laat u voor 
de laatste keer onderdompelen in de 
Noorse sfeer. Vrije tijd of deelname aan 
optionele excursies. 

DAG 10 | Op zee
Een volle dag tijd om ontluikende vriend-
schappen te bestendigen, te genieten 
van het leven aan boord, en ‘s avonds in 
stijl afscheid te nemen. 

DAG 11 | Zeebrugge – Brussel
Na het ontbijt ontscheping in Zeebrugge 
en voor wie wil een transfer met de bus 
naar Brussel.

BELANGRIJKE OPMERKING
De navigatie in deze gebieden is on-
derhevig aan een aantal onzekere 
factoren, en dan met name de weers-
omstandigheden die in zeer korte tijd 
kunnen veranderen. De route kan dan 
ook gewijzigd worden in functie van 
deze omstandigheden. Hierdoor is het 
mogelijk dat de volgorde van de aan-
leghavens wijzigt of dat er aanlegha-
vens verdwijnen. Alleen de kapitein is 
gemachtigd om de nodige beslissingen 
te nemen die een verder verloop van de 
cruise in alle veiligheid garanderen. 

Het programma kan worden gewijzigd 
naar aanleiding van lokale, culturele eve-
nementen of technische vereisten.

DAG 1 | Brussel – Tromsø (Noorwegen)
Vertrek vanuit Brussel met een charter-
of lijnvlucht naar Tromsø. De stad stond 
in de 19e eeuw bekend als het ‘Parijs 
van het noorden’. De grootste stad van 
Noord-Noorwegen is schilderachtig ge-
legen in een uitgestrekt berglandschap. 

Bij aankomst: transfer naar de haven, 
inscheping en toewijzing van uw kajuit 
aan boord van de World Explorer. 

DAG 2 | Honningsvag / Noordkaap
In de late namiddag meren we aan in 
Honningsvag, gelegen op minder dan 
2.000 km van de Noordpool en de toe-
gangspoort tot de mythische Noordkaap.
Van mei tot juli gaat de zon niet onder. 
Vrij bezoek of deelname aan een van 
de optionele excursies. ‘s Nachts varen 
we langs de Noordkaap als de weers-
omstandigheden het toelaten. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

DAG 3 | Op zee 
Maak gebruik van deze dag op zee om 
deel te nemen aan de vele activiteiten 
aan boord. ‘s Avonds vaart u – als het 
weer het toelaat – de Trollfjord in. De 
fjord is twee kilometer lang en slechts 
100 meter breed aan zijn monding. De 
bergmassieven zijn indrukwekkend. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord. 

   AANMEERPLAATS AANKOMST VERTREK 

Donderdag 16/06/2022 Tromsø - 17:00

Vrijdag 17/06/2022 Honningsvag 17:00 00:00

Zaterdag 18/06/2022 Doortocht Noordkaap 01:00+1 02:00+1

Op zee - doortocht Trollfjord

Zondag 19/06/2022 Reine op de Lofoten 09:00 17:00

Maandag 20/06/2022 Oversteek poolcirkel – Op zee 03:00

Dinsdag 21/06/2022 Geiranger 06:00 18:00

Woensdag 22/06/2022 Nordfjordeid 08:00 18:00

Donderdag 23/06/2022 Flam 09:00 14:00

Gudvangen 16:00 20:00

Vrijdag 24/06/2022 Bergen 08:00 14:00

Zaterdag 25/06/2022 Op zee

Zondag 26/06/2022 Zeebrugge 09:00 -

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



DAG 2 | HONNINGSVAG / NOORDKAAP
➤ 
EXCURSIE 1 • REIS NAAR HET EINDE VAN EUROPA 
Prijs per persoon: € 80
Duur: 3 uur
Deze excursie brengt u per bus naar de 
Noordkaap op het eiland Mageroy. De 
uitgestrekte toendraplateaus in Mage-
roy zijn dor en onherbergzaam. De bus-
rit duurt ongeveer drie kwartier. Aan de 
Noordkaap – 71°10’21”– krijgt u ruim de 
tijd om de omgeving op eigen houtje te 
verkennen. De klif duikt 307 meter recht 
naar beneden de zee in. Loop zeker 
eens binnen in het bezoekerscentrum. 
Een audiovisuele presentatie dompelt 
u onder in de prachtige Arctische land-
schappen. In de buurt van het paviljoen 
liggen tal van uitkijkpunten, winkels 
en cafetaria’s. Er is zelfs een kapel en 
een postkantoor, de ideale plek om een 
postkaart te versturen met de speciale 
postzegel én stempel van de Noordkaap. 
De vergezichten boven de Noordelijke 
IJszee zijn onvergetelijk. Er valt in de 
verste verte geen land meer te bespeu-
ren. Het voelt meer aan als het einde van 
de wereld dan als het einde van Europa.

DAG 2 | HONNINGSVAG / NOORDKAAP
➤ 
EXCURSIE 2 • VOGELSAFARI PER BOOT 
Prijs per persoon: € 140
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3.30 uur
Deze excursie is op het lijf geschreven 
van vogelliefhebbers. Na een busrit 
van ongeveer een uur komen we aan 
in Gjesvaer, een klein vissersdorp met 
250 inwoners. Dit was ooit de eerste ne-
derzetting op het eiland Mageroy en een 
belangrijke handelsplek. Hier stappen 
we aan boord van een kleine boot die ons 
naar het natuurreservaat Gjesvaerstap-
pan brengt. Aanmeren is niet toegelaten, 
maar vanuit de boot kunt u tal van zee-

vogels observeren. Neem dus zeker een 
verrekijker mee. Er zijn grote kolonies 
papegaaiduikers (gemakkelijk herken-
baar aan hun kleurrijke snavel), alken, 
zeekoeten, aalscholvers, stormvogels, 
jan-van-genten en zelfs zeearenden. De 
boottocht eindigt na zo’n anderhalf uur 
in de haven van Gjesvaer vanwaar we 
per bus terugkeren naar het schip.

DAG 2 | HONNINGSVAG / NOORDKAAP
➤ 
EXCURSIE 3 • KONINGSKRABSAFARI MET TASTING
Prijs per persoon: € 190
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3.30 uur
In de jaren zestig introduceerden Russi-
sche onderzoekers de rode koningskrab 
in de Barentszzee. De krab gedijde goed 
in deze wateren en verspreidde zich vrij 
snel naar het westen, en is nu te vinden 
langs de noordkust van Noorwegen. De 
rode koningskrab is een van de popu-
lairste krabachtigen voor consumptie. 
Gecontroleerde krabbenvisserij is dan 
ook toegestaan. Het vlees is heerlijk en 
kan op de commerciële markt concur-
reren met kreeft. Na een korte wande-
ling langs de kade komen we aan in het 
North Cape Adventure Centre, waar we 
een korte instructie krijgen en een drijf-
pak. We gaan aan boord van een rubber-
boot voor een tocht richting Sarnesfjord. 
Hier zien we hoe de vallen uit het water 
worden gehaald en kunnen we – met 
een beetje geluk – een reusachtig exem-

plaar van de koningskrab bewonderen. 
In een nabijgelegen Sami-kamp stapt 
u in een lavvo – een Sami-tent met een 
vuur in het midden – en gaat u op een 
rendiervel op een bank zitten. De krab-
ben die u heeft gevangen, worden bereid 
en gekookt, zodat u ze als snack kunt 
eten met brood en mayonaise. Er wordt 
ook mineraalwater en koffie geserveerd.

DAG 6 | GEIRANGER
➤ 
EXCURSIE 4 • DE FJORDENROUTE 
Prijs per persoon: € 160 (inclusief lunch)
Duur: 8 uur
Tijdens deze dagexcursie per bus ont-
dekt u de meest adembenemende land-
schappen van Noorwegen. We klimmen 
langs watervallen en meren naar een 
hoogte van 1.500 meter boven zeeniveau 
om Dalsnibba te bereiken. Dit is een 
fantastische fotostop met een prachtig 
uitzicht over de Geirangerfjord, Unesco- 
werelderfgoedsite. De volgende halte is 
het dorpje Stryn, prachtig gelegen aan 
de oevers van de Nordfjord. We volgen de 
Stryn, een van de vruchtbaarste zalm-
rivieren van Noorwegen. Na de lunch 
ontdekt u meer prachtige landschappen 
en talrijke watervallen. De kronkelige 
weg leidt naar het Hornindal-meer, een 
plek met verbluffend natuurschoon. Met 
zijn 514 meter is dit het diepste meer 
van Europa en een paradijs voor forel-
len. We komen aan in Hellesylt en keren 
terug met de veerboot naar Geiranger.

DAG 6 | GEIRANGER
➤ 
EXCURSIE 5 • DALSNIBBABERG & 
GEIRANGER FJORD CENTER
Prijs per persoon: € 90
Duur: 3 uur
In het centrum van Geiranger wordt u 
opgehaald door de bus. Er staat ons een 
flinke klim te wachten. Van Geiranger 
naar Dalsnibba moet er over een afstand 
van 24 km bijna 1.500 meter hoogtever-
schil worden overbrugd op een bochtige, 
maar goed aangelegde weg. We volgen 
de weg met haarspeldbochten tot bij het 
Djupvatnmeer (= diep meer) en gaan 
verder tot de top van de Dalsnibbaberg 
(1.500 meter). Van hieruit hebt u een 
prachtig zicht op de omliggende bergen, 
gletsjers en meren. Vanaf deze hoogte 
lijken de cruiseschepen in de fjord wel 
speelgoedboten. De afdaling gebeurt via 
dezelfde weg. Het contrast tussen het 
ruige klimaat in het hooggebergte en 
het milde, beschutte fjordenlandschap 
beneden is spectaculair. Bij het uitkijk-
punt Flydal maken we een fotostop. 
Wellicht is de helft van alle postkaarten 
van de Geirangerfjord vanaf dit punt ge-
fotografeerd. Vervolgens bezoekt u het 
Geiranger Fjord Center. In dit informa-
tiecentrum komt u meer te weten over 
de geologische kenmerken van de regio 
waaronder aardverschuivingen en het 
opwekken van hydro-elektrische ener-
gie. Ook flora en fauna, wegenbouw, 
toerisme, transport en folklore komen 
er ruimschoots aan bod. De interactieve 
multimediatentoonstelling ‘Van berg 
tot fjord’ toont het adembenemende 
Unesco-werelderfgoed tijdens de vier 
jaargetijden.

DAG 7 | NORDFJORDEID
➤ ➤ ➤ 
EXCURSIE 6 • Briksdalen gletsjer (met lunch)
Prijs per persoon: € 130 
Duur: 7 uur
Uw tocht begint met een rit naar het 
dorp Olden aan het einde van de Nord-
fjord. Wij volgen de rivier de Olden, be-
kend voor de zalmvisserij; via de oevers 
van het smaragdgroene Oldenmeer tot 
Briksdal Mountain Lodge.  
De Briksdal-gletsjer is een zijarm van 

de Jostedal-gletsjer, de grootste glet-
sjer van het Europese vasteland. Terwijl 
u naar de gletsjer wandelt, geniet u van 
de vele kleine watervalletjes die langs 
de steile berghellingen naar beneden 
stromen. 
Het laatste deel van de wandeling gaat 
over een morene. Bij terugkomst van de 
gletsjer krijgt u versnaperingen aange-
boden, bestaande uit een selectie van 
zelfgemaakte taarten, met koffie en 
thee.

DAG 7 | NORDFJORDEID
➤ ➤  
EXCURSIE 7 • BOOTTOCHT OP HET LOENMEER 
+ DE KJENNDAL-GLETSJER
Prijs per persoon: € 110
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 6.15 uur
Deze prachtige excursie combineert 
een verkwikkende wandeling naar de 
Kjenndal-gletsjer met een schitterende 
boottocht op het meer van de Loenfjord. 
Met de bus rijden we ongeveer een 
uur over de kronkelende wegen door 
de Kjenndal-vallei. Na een wandeling 
van ongeveer 10 minuten bent u bij de 
gletsjer. Nadat u van het fantastische 
schouwspel hebt genoten, brengt de 
bus u naar het charmante restaurantje 
aan het meer. In een rustige omgeving 
met een prachtig uitzicht op het meer 
krijgt u wafels en koffie geserveerd 
voordat u aan uw ontspannende boot-
tocht begint op het Loenmeer. Bij de pier 
aan de overkant van het meer staat de 
bus klaar om u terug te brengen naar 
Nordfjordeid.

DAG 7 | NORDFJORDEID
➤  
EXCURSIE 8 • PITTORESK MEER VAN STRYN
Prijs per persoon: €100
Duur: 5.30 uur
U vertrekt vanuit Nordfjordeid en reist 
langs de kust naar het dorp Stryn, een 
populair vakantiegebied. We gaan door 
langs de Strynrivier, die beroemd is om 
zijn zalmvisserij, en passeren het Stryn-
meer vooraleer we Hjelle bereiken. Het 
kleine dorpje is beroemd om zijn Viking- 
begraafplaatsen en zijn historisch hotel. 
Hier logeerden in het begin van de vorige 
eeuw royals uit heel Europa. Van hieruit 
volgen we de kronkelige weg bergop. 
We passeren zo’n 19 haarspeldbochten 
en klimmen bijna 2.000 meter. Op de 
top kunt u genieten van het fantastische 
panorama van de Stryn Mountains en 
de vallei eronder. Na een fotostop, start 
de afdaling naar het Jostedal Nationaal 
Park Centrum, prachtig gelegen aan de 
oevers van het Strynmeer. Bezoek het 
centrum met al zijn faciliteiten, waar-
onder een interessante film en tentoon-
stellingen over gletsjers, fauna en flora. 
In de cafetaria worden koffie en ‘svele’ 

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

makkelijk ➤

gemiddeld ➤ ➤

moeilijk ➤ ➤ ➤

Optionele excursies kunnen tot 1 maand voor vertrek geboekt 
worden (of aan boord, afhankelijk van beschikbaarheid!). 
De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 
30 deelnemers.

OPTIONELE EXCURSIES 
Vanuit verschillende aanleghavens organiseren we een aantal 
optionele excursies. Het is niet mogelijk om op dezelfde dag 
meerdere excursies te plannen.

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.



JOERI CORTENS
Met Joeri Cortens reist een eerste-
klas natuurgids mee richting 
Noorwegen. Overdag vindt u hem 
waarschijnlijk op het dek op zoek 
naar zeezoogdieren en vogels, die 
hij graag aan de reizigers toont. Of 
u kunt zich laten meeslepen tijdens 
een van zijn geanimeerde lezingen.
Misschien hebt u ooit bij Joeri een 
natuurcursus gevolgd of kent u hem 
van televisieprogramma’s als Wild 
van Dieren of Het zijn net mensen. 
Op zaterdagmorgen bekijkt hij de 
actualiteit door een verrassende 
dierenbril in het Radio 2-programma 
De weekwatchers. 

– een Noorse gebakjesspecialiteit – ge-
serveerd. Daarna kunt u misschien een 
wandeling maken door de charmante 
botanische tuin om er de typisch Noorse 
planten en bloemen van dichtbij te be-
kijken. Interessant is ook het Geologisch 
Park. Na het bezoek rijden we terug 
naar Nordfjordeid.

DAG 8 | FLAM
➤ 
EXCURSIE 9 • TREINRIT NAAR MYRDAL
Prijs per persoon: € 160
Duur: 6.30/7 uur
Met de bus vertrekt u langs de Naeroy-
fjord voor een rit door indrukwekkende 
bergplateaus. Onderweg maakt u een 
stop bij de spectaculaire Tvinde-water-
val. Aankomst in Voss voor de lunch. 
Daar neemt u dan de trein naar Myrdal 
voor een buitengewone treinrit. Tijdens 
de 20 kilometer lange rit wordt een 
hoogteverschil van zo’n 865,5 meter 
overbrugd met een gemiddeld stijgings-
percentage van 5,5%! De omgeving is 
prachtig. U keert terug naar Flam met 
de trein en stopt onderweg bij de water-
val Kjosfossen. 

DAG 8 | FLAM
➤ 
EXCURSIE 10 • MINICRUISE OP HET NAEROYFJORD
 & UITKIJKPUNT STEGASTEIN 
Prijs per persoon: € 95
Duur: 4.30 uur
Kliffen die tot in de hemel lijken te rei-
ken, weelderig begroeide heuvels en ijs-
blauw water waarin rotswanden weer-
spiegelen: dit is de wereldberoemde 
Naeroyfjord. Deze fjord is te smal voor 
cruiseschepen. Ondanks de relatief 
kleine omvang wordt de Naeroyfjord 
tot de meest spectaculaire fjorden van 
Noorwegen gerekend en staat daarom 
sinds 2005 op de werelderfgoedlijst van 
Unesco. We bezoeken deze fjord met de 
‘Vision of the Fjords’, een nieuw, hyper-
modern hybride schip met een innova-
tief Noors ontwerp. In het mooiste deel 
van de fjord vaart het schip elektrisch. 
Het is dan bijna muisstil, zodat toeristen 
kunnen genieten van de natuur. Tijdens 
de tocht kunt u rondwandelen op het 
schip. Maar ook binnen kunt u genie-
ten van het panoramische uitzicht. De 
minicruise eindigt in Gudvangen, waar 
u begint aan een schilderachtige rit te-
rug naar Flam. Onderweg maken we 
een stop bij het uitkijkpunt Stegastein. 
Het uitkijkpunt is gelegen op 650 me-
ter boven de Aurlandsfjord en biedt een 
prachtig uitzicht over de fjord. Het pano-
ramapunt is zo ontworpen dat het u het 
gevoel geeft boven de fjord te zweven. 
Bijzonder is de glazen voorkant van het 
uitkijkpunt. Zelfs de toiletten bieden de 
passanten een prachtig uitzicht!

DAG 8 | FLAM
➤ 
EXCURSIE 11 • AURLAND DORP & UITKIJKPUNT 
STEGASTEIN 
Prijs per persoon: € 60
Duur: 2.30 uur
De rit gaat per bus langs de majestueu-
ze Sognefjord naar Aurland, een traditi-
oneel fjorddorp. Vandaar gaan we verder 
naar het spectaculaire uitkijkpunt Ste-

gastein. Het uitkijkpunt bevindt zich 
650 meter boven de Aurlandsfjord en 
biedt een prachtig uitzicht over de fjord. 
Het uitkijkpunt is zo ontworpen dat het 
u het gevoel geeft boven de fjord te zwe-
ven. Bijzonder is de glazen voorkant van 
het uitkijkpunt. Zelfs de toiletten bieden 
een prachtig uitzicht! U krijgt vrije tijd 
om het dorp op eigen houtje te verken-
nen, of u kunt de plaatselijke schoenen-
fabriek bezoeken. Daarna keert u langs 
de fjord terug naar Flam.

DAG 9 | BERGEN
➤ ➤ ➤ 
EXCURSIE 12 • WANDELING LANGS BRYGGEN,
DE FLØIENBERG EN HET HANZEMUSEUM
Prijs per persoon: € 80
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3 uur
We starten onze stadswandeling aan 
de kade en passeren de middeleeuwse 
Bergenhus-vesting. Dit complex omvat 
onder meer de Rosenkrantztoren en de 
Hakonshallen, de voormalige koninklij-
ke residentie. Eeuwen lang was Bergen 
een van de grootste Duitse Hanzeves-
tingen. Dit zien we in Bryggen, de oude 
stadskern met kleurige houten huizen 
en pakhuizen. Ze werden gebouwd na 
de grote brand van 1702 en vormen van-
daag Unesco-werelderfgoed. Vandaag 
zijn er veel ambachtslui en kunstenaars 
actief. We bezoeken het Hanzemuseum, 
ondergebracht in een van de oudste ge-
bouwen van de stad. Het museum werd 
ingericht in de stijl van de 18e eeuw en 
geeft een beeld van het dagelijkse leven 
van de handelaars van de Duitse Hanze-
liga. Zij maakten van Bergen de be-
langrijkste havenstad van Scandinavië. 
Het museum is een must voor iedereen 
die iets wil opsteken over de lokale ge-
schiedenis. We stappen verder naar de  
kabelbaan Fløibanen, die ons in amper 
5 minuten tot 320 meter boven de zee-
spiegel brengt. Boven ontvouwt zich een 
prachtig panorama over de stad, de zee 
en de heuvels. We sluiten de excursie 

af in Torget, de vis- en bloemenmarkt, 
waar u rustig kunt rondkuieren vooral-
eer terug te keren naar het schip.

DAG 9 | BERGEN
➤  
EXCURSIE 13 • TROLDHAUGEN MET PIANORECITAL 
EDVARD GRIEG
Prijs per persoon: € 75
Duur: 3.30 uur
Met de bus rijden we langs Bryggen en 
de vis- en bloemenmarkt. Al snel berei-
ken we Troldhaugen, het zomerverblijf 
waar de Noorse componist Edvard Grieg 
gedurende 22 jaar woonde en werkte. 
Hij en zijn Deense vrouw Nina Hage-
rup liggen er begraven. Troldhaugen is 
prachtig gelegen langs de Nordåsvan-
net-fjord. Het museum is uniek omdat 
alles hier onaangeroerd is gebleven, 
inclusief het salon, zijn piano en het 
meubilair. Het pianorecital vindt plaats 
in de mooie concertzaal, en na het op-
treden bezoeken we de villa en de tuin. 
Op de terugweg per bus rijden we langs 
de Grieg Hall, een moderne concertzaal 
met een fantastische akoestiek. Tijdens 
de maanden mei en juni vindt hier het 
Internationaal Muziekfestival plaats. 
Daarna stoppen we in Bryggen voor een 
korte wandeling. Eeuwen lang was Ber-
gen een van de grootste Duitse Hanze-
vestingen. De kleurrijke houten huizen 
en pakhuizen werden gebouwd na de 
grote brand van 1702 en zijn Unesco- 

werelderfgoed. Vandaag zijn er veel am-
bachtslui en kunstenaars actief. Daar 
eindigt deze excursie.

DAG 9 | BERGEN
➤  
EXCURSIE 14 • STADSTOUR MET BRYGGEN 
EN MOUNT FLOYEN
Prijs per persoon: € 70
Duur: 3 uur
Een korte rit brengt ons naar Bryggen 
voor een wandeling tussen de oude hui-
zen. Eeuwen lang was Bergen een van 
de grootste Duitse Hanzevestingen. De 
kleurrijke houten huizen en pakhuizen 
werden gebouwd na de grote brand van 
1702 en zijn Unesco-werelderfgoed. 
Vandaag zijn er veel ambachtslui en 
kunstenaars actief. We stappen verder 
naar het kabelbaanstation van Flybanen. 
In amper 5 minuten worden we naar de 
top van de berg Floyen gebracht, op een 
hoogte van 320 meter. Zowel de rit met 
de kabelbaan als het uitzicht op de top 
zorgen voor een prachtig panorama over 
de stad en de omgeving. We wandelen 
verder naar de vis- en bloemenmarkt 
waar heel wat lokale specialiteiten te 
koop zijn. Vervolgens maken we een 
rondrit per touringcar door de centrale 
en voorstedelijke delen van de stad. 
Aan het einde van de excursie kunt u er-
voor kiezen om in de stad te blijven en 
op eigen houtje terug te keren naar het 
schip of met de bus terug te keren.

Onze  
gast 
aan boord



[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]

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

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De vluchten Brussel/Tromsø in economyclass  

met een charter- of lijnvlucht (met of zonder  
tussenlanding)

• De haventaksen (momenteel € 250) en de  
luchthaventaksen (momenteel € 60), variabel  
en onderhevig aan wijzigingen

• Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie
• Volpension vanaf het diner van dag 1 tot en met het 

ontbijt op dag 11
• Alle activiteiten en animatie aan boord (cocktail, 

Captain’s dinner, workshops, lezingen, animatie)
• Bagageservice bij het inschepen en ontschepen
• Servicekosten voor het boordpersoneel
• De diensten van een cruisedirecteur en zijn  

of haar team
• 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

gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 
of mail naar info@rivagesdumonde.be

Scheep in voor 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 bergmassie-
ven wacht ons een gastvrije bevolking met een totaal andere levenswijze. Het wordt 
een onvergetelijk avontuur, waarbij we varen tussen de ijsbergen en prachtige fjorden 
bewonderen. Neem deel aan deze avontuurlijke cruise naar enkele van de mooiste 
landschappen ter wereld!

Van 3 tot 15 augustus 2022

VAN IJSLAND  
NAAR GROENLAND

WORLD EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP
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Dubbel zetelbed
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Categorie 1 - 17 m2 
Expedition kajuit sabord - Dek 3

Categorie 2 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 5

Categorie 3 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 6

Categorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 5

Categorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 6

Categorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Junior Suite balkon - Dek 6 

Categorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Navigator Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
VIP Suite terras - Dek 5

Categorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

BA
R

ASC.

ASC.

b : Balkon
t : Terras

DEK 3

DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 7

DEK 8

CATEGORIE KAJUIT DEK M2 BEZETTING PRIJS
(per persoon)

1 Expedition - vast venster 3 17 m2 2     € 4.730 

2 Deluxe - panoramisch uitzicht 5 25 m2 2      € 5.570 

3 Deluxe - panoramisch uitzicht 6 25 m2 2     € 6.120 

4 Deluxe - met balkon 5 20 m2 /balkon: 5 m2 2     € 7.240 

5 Deluxe - met balkon 6 20 m2 /balkon: 5 m2 2      € 7.790 

6 Junior Suite - met balkon 6 23 m2 /balkon: 5 m2 2     € 8.350 

7 Navigator Suite - met terras 5 en 6 26 m2 /terras: 10 m2 2     € 10.020 

8 VIP Suite - met terras 5 31 m2 /terras:10 m2 2     € 11.690

9 Explorer Suite - met terras 5 en 6 34 m2/terras: 10 m2 2     € 12.250 

Zetelbed Dubbel zetelbed



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
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. 

DAG 2 | Reykjavik
De IJslandse hoofdstad Reykjavik, let-
terlijk ‘Rookbaai’, werd zo genoemd in 
874 door de eerste Scandinavische ko-
lonist, Ingólfur 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 we-
reld. Door haar late ontwikkeling in de 
19e eeuw telt de stad geen oude gebou-
wen, maar wel mooie gekleurde huizen 
die een ongelofelijke charme uitstralen.

Het is een stad op mensenmaat, waar 
het heerlijk kuieren is. Reykjavik is ook 

de toegangspoort tot de Golden Circle, 
die drie prachtige natuurlijke trekpleis-
ters omvat: de waterval van Gullfoss 
of ‘Gouden waterval’, de thermische 
bronnen rond Geysir, met zijn geisers 
(springbronnen) en tussentijds prut-
telende 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.

Vaarroute
   AANMEERPLAATS AANKOMST VERTREK 

Woensdag 03/08/2022 Reykjavik - -

Donderdag 04/08/2022 Reykjavik - 18:00

Vrijdag 05/08/2022 Isafjördur 09:00 18:30

Zaterdag 06/08/2022 Grundarfjördur 07:00 17:00

Zondag 07/08/2022 Op zee - -

Maandag 08/08/2022 Op zee  
Passage Prins Christianssund

- -

Dinsdag 09/08/2022 Narsarsuaq 09:00 13:00

Woensdag 10/08/2022 Nuuk 14:30 22:00

Donderdag 11/08/2022 Op zee - -

Vrijdag 12/08/2022 Ilulissat - Diskobaai 08:00 22:00

Zaterdag 13/08/2022 Gletsjer Eqip Sermia 08:00 18:00

Zondag 14/08/2022 Op zee - -

Maandag 15/08/2022 Kangerlussuaq 08:00 -

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema. 
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DAG 3 | Isafjördur
Isafjördur is een kleine vissersplaats 
(circa 2.700 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. 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 een 
kleine kolonie vormden. Dit is de poort 
naar de vele geologische sites en de vul-
kanische velden van het Snæfellsnes-
schiereiland. Vrij bezoek of deelname 
aan de optionele 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 
Vikingen zich vestigden, onder wie Erik 
de Rode, en het is de plaats waar het 
eerste bisdom in Groenland werd op-
gericht. 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 grootste 
aantal ijsbergen van het noordelijk half-
rond 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 deelname aan de optionele excursies. 
Ontbijt, 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 die met 
een luide plons in het water vallen. Ont-
bijt, 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 routebeschrijving en de volgorde 
van de stopplaatsen worden ter indi-
catie gegeven en zijn bedoeld om een 
voorbeeld te geven van het avontuur 
dat u kunt beleven. 
De navigatie in deze gebieden is on-
derhevig aan een aantal onzekere 
factoren, en dan met name de weers-
omstandigheden en de bewegingen 
van het ijs. De route kan dan ook 
gewijzigd worden in functie van deze 
omstandigheden. Hierdoor is het mo-
gelijk dat de volgorde van de aanleg-
havens wijzigt of dat er aanleghavens 
verdwijnen. Alleen de kapitein is ge-
machtigd om de nodige beslissingen 
te nemen die een verder verloop van 
de cruise in alle veiligheid garande-
ren.

Ons expeditieteam zal aan uw zijde 
staan om u te begeleiden bij de ont-
dekking van deze streek. Wij gaan aan 
boord met zodiacs. Een goede fysieke 
conditie is hiervoor vereist.

Wilde dieren zijn constant in bewe-
ging, dus het kan zijn dat sommige in 
het programma genoemde wilde die-
ren niet te zien zijn tijdens de reis.

Optionele excursies kunnen tot 
1 maand voor vertrek geboekt wor-
den, of aan boord, afhankelijk van 
beschikbaarheid. Zij zullen worden 
uitgevoerd bij een minimum van 
30 deelnemers per excursie.



DAG 2 | REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 1 • REYKJAVIK EN KRÝSUVÍK
Prijs per persoon: € 100
Duur: 4 tot 5 uur 
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 
bewonderen.

DAG 2 | REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 2 • EEN DUIK IN DE BLUE LAGOON + 
PANORAMISCHE RONDRIT DOOR REYKJAVIK
Prijs per persoon: € 170 
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 5 uur
We starten de excursie met een aan-
gename tocht door de ruige lavavelden 
van het schiereiland Reykjanes en ko-
men dan aan bij de Blue Lagoon voor 

een unieke en ontspannende wellness-
ervaring. Het water en de modder zijn 
rijk aan silica en staan bekend om hun 
helende werking. Het is een idyllisch 
plaatje: water met een aquamarijne 
kleur, in een decor van lavarotsen en 
stoomwolken. De Blue Lagoon dankt 
zijn bestaan aan een nabijgelegen geo-
thermische krachtcentrale die gebruik 
maakt van geothermisch zeewater van 
een kilometer onder het aardoppervlak. 
Na het bezoek aan de spa keren we te-
rug naar Reykjavik voor een korte sight-
seeingtour door de stad. Op een heldere 
dag biedt de tocht een weids uitzicht 
over de stad, de baai en de achterlig-
gende bergen. We passeren een van de 
belangrijkste gebouwen van de stad: 
Perlan (de parel). Het gebouw zelf is 
architectonisch interessant – de koepel 
bestaat uit reflecterende glaspanelen op 
een holle stalen frame. Perlan heeft een 
uitkijkplatform boven op de warmwater-
reservoirs dat een prachtig uitzicht over 
de stad biedt. Vervolgens rijden we door 
de oudere delen van de stad, die worden 
gedomineerd door de imposante Hall-
grímskirkja-kerk, waarvan de hoge to-
ren een van de meest bekende beziens-
waardigheden van Reykjavik is. Dichter 
bij het stadscentrum rijden we langs het 
stadhuis, het Lækjartorg-plein en de 
Harpa Conferentie- en Concertzaal en 
langs het beroemde kunstwerk de Sun 
Voyager.

DAG 2 | REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 3 • DE GOLDEN CIRCLE EN HELLISHEIDI
Prijs per persoon: € 150 (inclusief lunch)
Duur: 8.30 uur
Deze excursie voert ons langs drie van 
de beroemdste bezienswaardigheden 
van het land: Thingvellir, Gullfoss en 
Geysir. Samen staan ze bekend als de 
Gouden Cirkel. Daarnaast bezoeken 
we de geothermische energiecentrale 
Hellisheidi. Deze populaire dagtocht 
begint met een rit over de heidevelden 
van Mosfellsheidi, een oud golvend lava-
veld. Uiteindelijk bereiken we Thingvellir 
National Park, Unesco-werelderfgoed, 
dat in een dal ligt en een ongelooflijk 
uitzicht biedt op de Midden-Atlantische 
bergkam. Thingvellir is niet alleen van 
enorm geologisch belang, maar wordt 
door de IJslanders ook als een heilige 
plaats beschouwd omdat hier in het 
jaar 930 het wetgevende parlement, de 
Althing, werd opgericht. We trekken ver-
der naar de waterval van Gullfoss. De 
‘Gouden Waterval’ is de beroemdste van 
de talrijke watervallen van het land. Een 
krachtig schouwspel. De laatste van de 
‘grote drie’ is Geysir, een geothermisch 
gebied, waar het woord ‘geiser’ vandaan 
komt. Strokkur, een explosieve geiser, 
barst om de paar minuten los. In Hel-
lisheidi, een geothermische energiecen-
trale, leren we over de geowetenschap-

pen, geothermische technologie en de 
milieugeschiedenis van het gebied. Als 
we terugkeren naar Reykjavik maken we 
nog een laatste stop bij Perlan (de pa-
rel), voordat we teruggaan naar de pier. 
Perlan heeft een uitkijkplatform dat 
een geweldig panoramisch uitzicht over 
Reykjavik biedt.

DAG 2 | REYKJAVIK
➤ ➤ 
EXCURSIE 4 • HET HART VAN DE GLETSJER
Prijs per persoon: € 330 (inclusief lunch)
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 9 uur
Dit opwindende gletsjeravontuur neemt 
u mee op een onvergetelijke reis naar de 
op een na grootste ijskap in IJsland. Het 
is een uniek avontuur naar een nieuwe 
attractie – de door de mens gemaakte 
gletsjergrot, ‘Ice Cave Iceland’, hoog ge-
legen op de op een na grootste gletsjer 
van Europa. Deze dagreis begint met 
een rit naar de warmwaterbron Deildar-
tunguhver, waar we de stoom bewonde-
ren die uit de aarde in de lucht opstijgt. 
Vervolgens gaan we verder naar de wa-
tervallen van Hraunfossar en Barnafoss, 
twee pittoreske watervallen die een ide-
ale fotomogelijkheid bieden. Vanaf de 
watervallen rijden we naar Húsafell, een 
groene oase aan de rand van de gletsjer. 
Na de lunch gaan we aan boord van een 
gletsjertruck en vertrekken we naar de 
gletsjer Langjökull, het hoogtepunt van 
onze dag. De Langjökull-gletsjer is de 
op een na grootste ijskap van IJsland. 
Onze deskundige chauffeur neemt ons 
mee op een rit door deze wildernis van 
ijs en sneeuw. We stoppen op de gletsjer 
om de ijsgrot te bezoeken die ons dich-
ter bij het ‘hart van de gletsjer’ brengt. 
Hier lopen we door hallen van blauw ijs 
en ervaren we de kleuren en de dicht-
heid van de gletsjer. Daarna rijden we 
door de dramatische Kaldidalur (‘Cold 
Valley’). Deze bergweg is een van de 
hoogste bergwegen van IJsland en is 
slechts beperkt geopend gedurende het 
jaar. Uiteindelijk bereiken we onze laat-
ste bestemming, Thingvellir National 
Park, dat tot het Unesco-werelderfgoed 
behoort. Thingvellir is omgeven door 
bergen die een uitgestrekte lavavlakte 
met ongerepte vegetatie omringen. De 
IJslanders beschouwen het als een hei-
lige plaats, omdat hier het Althing, het 
oudste parlement ter wereld, voor het 
eerst bijeenkwam in 930. 

Let op: de tijd die wordt doorgebracht en 
de afstand die wordt afgelegd op de glet-

sjer zijn afhankelijk van het weer en de 
sneeuw. Wij behouden ons het recht voor 
om de route indien nodig om te keren. De 
tocht is afhankelijk van de wegcondities 
naar de gletsjerrand en kan op korte ter-
mijn worden geannuleerd.

DAG 3 | ISAFJÖRDUR
➤ ➤ ➤ 
EXCURSIE 5 • KAJAKKEN
Prijs per persoon: € 130
Beperkt aantal plaatsen
Excursie in het Engels
Duur: 2 uur, ca. 1.30 uur kajakken 
Deze excursie is een must voor de avon-
tuurlijke reiziger en natuurliefhebber. 
Tijdens het peddelen tussen de bergen 
in de prachtige omgeving van Isafjördur 
kunt u verschillende soorten vogels en 
dieren spotten. De tocht start aan het 
Maritiem Museum met een korte intro-
ductie waar u de basisvaardigheden van 
het kajakken onder de knie krijgt alvo-
rens we vertrekken. De excursie duurt in 
totaal 2 uur.

DAG 3 | ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 6 • HET LEVEN IN ISAFJÖRDUR 
Prijs per persoon: € 100
Duur: 3 uur
Deze excursie biedt een uitgebreide kijk 
op het leven en de cultuur in de West-
fjorden. Onze reis begint met een rit 
naar Bolungarvík en Ósvör Fisherman’s 
Hut. Vlakbij is de plaatselijke kerk, 
Hofskirkja, ‘de kerk op de heuvel’. De 
kerk zelf is gebouwd in 1908 en bevat 
onder meer twee grote kerkklokken, 
bedoeld om de fantomen te verdrijven 
waarvan men dacht dat ze op de heide 
zaten. Op de terugweg naar Isafjördur 
maken we een stop in het Tungudalur-
dal en ontdekken een mooie waterval 
in een prachtig veld. Na onze stop daar 
rijden we terug naar Isafjördur. De stad 
Isafjördur is de grootste nederzetting in 
de Westfjorden en is lange tijd het cen-
trum geweest voor handel en cultuur in 

het gebied. De historische gebouwen 
van de stad getuigen van het belang dat 
Isafjördur had als een van de belang-
rijkste handelscentra van IJsland. Onze 
laatste halte is het Maritiem Museum, 
dat zich in een van de oudste gebouwen 
van IJsland bevindt. In het museum is 
alles te vinden wat te maken heeft met 
de visserij in het gebied, door de eeu-
wen heen. Hier kunnen we ook genieten 
van een IJslands hapje en verfrissing 
(schnaps, gedroogde vis of haai).

DAG 3 | ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 7 • VOGELSPOTTEN OP VIGUR
Prijs per persoon: € 120
Duur: 3 uur
Vigur is een klein en uniek eiland, 
slechts 2 km lang en 400 m breed, een 
groene oase in het blauwe water van de 
fjord Isafjardardjúp. Op het eiland neste-
len talloze vogels in de zomer, waardoor 
het een waar vogelobservatieparadijs is. 
Het is sinds 1884 de thuisbasis van de-
zelfde boerenfamilie. Na een boottocht 
van 20 minuten maken we een ontspan-
nen wandeling rond het eiland, de per-
fecte gelegenheid om een overvloed aan 
vogels in hun natuurlijke omgeving te 
zien. Eidereenden nestelen hier in grote 
aantallen. De boer beschermt de nesten 
en wordt beloond met dons dat de een-
den uit hun eigen nest plukken om hun 
eieren te beschutten. In Vigur zijn enkele 
overblijfselen van oude landbouwme-
thoden bewaard gebleven, waaronder 
de oudste windmolen van IJsland, ge-
bouwd in 1840 en tot 1917 gebruikt voor 
het malen van geïmporteerde tarwe. 
De huizen dateren ook uit de 19e eeuw. 
Vooraleer we terugkeren naar Isafjördur 
krijgen we koffie en gebak geserveerd in 
een gerestaureerde oude koeienstal.

Houd er rekening mee dat het spotten van 
zeevogels niet gegarandeerd kan worden, 
aangezien dit afhankelijk is van zowel het 
seizoen als het weer.

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

makkelijk ➤

gemiddeld ➤ ➤

moeilijk ➤ ➤ ➤

De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 
30 deelnemers.

OPTIONELE EXCURSIES 
Vanuit verschillende aanleghavens organiseren we een aantal 
optionele excursies. Het is niet mogelijk om op dezelfde dag 
meerdere excursies te plannen.

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 4 | GRUNDARFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 8 • DE WONDEREN VAN HET WESTEN
Prijs per persoon: € 100
Duur: 4.30 uur
Op deze excursie ontdekt u de won-
derlijke bezienswaardigheden van 
Snæfellsnes, een schiereiland dat im-
poneert met zijn natuurlijke schoonheid, 
geschiedenis en cultuur. Na het vertrek 
uit Grundarfjördur rijden we door de 
verschillende vissersdorpjes langs de 
grillige kustlijn op weg naar de bekende 
Snæfellsjökull-gletsjer. Snæfellsjökull 
werd wereldberoemd na de publicatie 
in 1864 van Jules Vernes ‘Naar het mid-
delpunt der aarde’. Het is een van de 
vele interessante geologische pareltjes 
die het land rijk is. We gaan verder naar 
het strand van Djúpalónssandur – een 
strand dat ooit een belangrijke vissers-
nederzetting was maar nu volledig on-
bewoond is. Een korte wandeling brengt 
ons naar een uitkijkplatform dat een 
spectaculair uitzicht biedt op het zwarte 
kiezelstrand. Op 13 maart 1948 verging 
hier voor de kust de Britse vistrawler 
Epine GY7 waarbij 14 man zijn verdron-
ken, vijf werden gered. Op het strand 
liggen nog steeds de overblijfselen van 
deze vistrawler. Na een korte rit langs 
de kliffen Lóndrangar komen we aan 
in het piepkleine vissersdorpje Arnars-
tapi, bekend om zijn lavaformaties. Op 
de kliffen wemelt het van grote vogel-
kolonies. Na een wandeling langs het 
strand van Arnarstapi gaan we naar het 
schilderachtige Búdir. Het is een unieke 
plek met zwarte lavavelden en een van 
de weinige gouden stranden van IJsland.

Houd er rekening mee dat de waarneming 
van zeevogels na half augustus niet meer 
gegarandeerd kan worden.

DAG 4 | GRUNDARFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 9 • LAVAPADEN EN VIKINGVERHALEN
Prijs per persoon: € 110
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 4.30 uur
Deze meeslepende excursie verduide-

lijkt de link tussen de ongerepte natuur 
in dit gebied en de verhalen die erover 
zijn geschreven. We bezoeken bekende 
locaties die in IJslandse saga’s zijn ver-
eeuwigd. De excursie start met een rit 
door het surrealistische lavaveld Ber-
serkjahraun. Het heeft allerlei grillige 
vormen en wordt nog eens extra betove-
rend door de kleur- en textuurcontrasten 
van het gesteente en het dikke mos. De 
naam is afgeleid van de Eyrbyggja-saga 
die het verhaal vertelt van twee berser-
ker slaven die in het veld tragisch om 
het leven kwamen. We rijden door naar 
de Helgafell-berg, ‘De Heilige Berg’. Die 
heuvel – we kunnen het bezwaarlijk een 
berg noemen – lijkt op het eerste gezicht 
niet zo indrukwekkend, maar de bevol-
king dicht hem wel bijzondere krachten 
toe. We beklimmen de 73 meter hoge 
helling tot de top en worden, als het 
weer het toelaat, getrakteerd op een 
prachtig uitzicht. Volgens de legende 
mag u boven op de berg drie wensen 
doen. We gaan verder naar het pitto-
reske dorp Stykkishólmur waar u geniet 
van wat vrije tijd. De laatste stop op onze 
reis is Bjarnarhöfn, een boerderij waar 
gefermenteerde haai wordt gemaakt. 
Hier bezoeken we een haaienmuseum 
en ontmoeten we de boer die ons alles 
zal leren over het verzorgen van haaien 
en het drogen van vis. We krijgen ook de 
kans om de lokale delicatesse te proe-
ven. Neem misschien een paar peper-
muntjes mee voor op de terugweg.

DAG 4 | GRUNDARFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 10 • DE MYSTIEKE CHARME VAN 
SNAEFELLSNES
Prijs per persoon: € 170 (inclusief lunch)
Duur: 8.30 uur
We verlaten Grundarfjördur en rijden 
door kleine vissersdorpjes en de impo-
sante kustlijn naar de beroemde glet-
sjer Snæfellsjökull (Besneeuwde Berg) 
die op 1.446 meter hoogte ligt. Andere 
prominente bergen en vulkanen ver-
volledigen het indrukwekkende decor. 
Snæfellsjökull wordt al eeuwenlang 

beschouwd als een bron van mystiek, 
energie en mysterie. De gletsjer werd 
populair gemaakt door Jules Verne in 
zijn klassieke roman ‘Naar het middel-
punt der aarde’. We maken onze eerste 
stop bij het strand van Djúpalónssandur, 
voor een korte wandeling op het kie-
zelstrand aan de Atlantische Oceaan. 
Vreemde rotsformaties zorgen voor een 
speciaal karakter. Na een korte rit langs 
de kliffen Lóndrangar, komen we aan in 
het piepkleine vissersdorpje Arnarstapi. 
In deze idyllische omgeving vinden we 
interessante lavaformaties en een over-
vloed aan vogels. Na de lunch stappen 
we in de bus en rijden we naar Búdir, 
beroemd vanwege de zwarte lava en 
een van de weinige gele zandstranden 
in IJsland. Op weg naar Stykkishólmur 
maken we een stop bij Helgafell, ‘Hei-
lige Berg’, een prominente plaats in de 
IJslandse literatuur en geschiedenis. 
Volgens de legende bezit deze 73 meter 
hoge heuvel magische krachten. Drie 
wensen worden vervuld door het volgen 
van een paar eenvoudige regels bij het 
beklimmen van de heuvel. De stad Styk-
kishólmur was een belangrijk visserij-, 
handels- en administratief centrum. 
De charmante oude huizen werden met 
precisie en zorg gerestaureerd. Na een 
korte stop keren we terug naar ons 
schip.

DAG 8 | NUUK
➤

EXCURSIE 11 • NUUK EN HET NATIONAAL MUSEUM
Prijs per persoon: € 70
Duur: 2 uur
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 12 • KENNISMAKING MET NUUK 
EN ZIJN INWONERS
Prijs per persoon: € 50
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 1.30 uur
Het Nationaal Museum is het startpunt 

van deze excursie, die ons meeneemt op 
een begeleide wandeling door het oude 
deel van de stad: de Koloniale Haven. We 
passeren de verschillende historische 
gebouwen, die nu deel uitmaken van het 
Nationaal Museum en het huis en stand-
beeld van de eerste missionaris Hans 
Egede. We passeren ook het standbeeld 
van de Moeder van de Zee, dat in het 
ondiepe water ligt, volledig zichtbaar 
bij eb, maar bij vloed bijna overspoeld 
door water. Na de korte wandeling ge-
nieten we van koffie met gebak bij een 
lokale familie, die vertelt over het leven 
in Groenland nu en vroeger.

DAG 8 | NUUK
➤

EXCURSIE 13 • FJORD SAFARI-BOOTTOCHT
Prijs per persoon: € 130
Duur: 2 uur 
We maken een boottocht van ongeveer 
1.45 uur door de Godthabsfjord en langs 
de kleurrijke huizen van Nuuk. Vandaar 
varen we naar het eiland Sermitsiaq met 
zijn indrukwekkende berg en waterval-
len. De kapitein houdt bovendien nauw-
lettend de zee in de gaten op zoek naar 
bultrugwalvissen! Zoals bij elke wildlife 
experience kunnen we ook hier geen 
waarneming garanderen.

DAG 10 | ILULISSAT
➤

EXCURSIE 14 • VAREN TUSSEN DE IJSBERGEN
Prijs per persoon: € 120
Duur: ongeveer 1.45 uur
Ilulissat dankt zijn bekendheid aan de 
Unesco-werelderfgoedsite Kangia-ijs-
fjord. Hier produceert de enorme glet-
sjer, de Sermeq Kujalleq, grote ijsber-
gen die 55 km ver drijven en vast komen 

te zitten op de onderwatermorene nabij 
Ilulissat. Het is een indrukwekkend ge-
zicht: gigantische ijsbergen die langs 
uw neus voorbijdrijven, terwijl u in een 
bootje zit te dobberen. Soms brokkelt 
er een ijsberg af en donderen er grote 
ijsblokken in het water. Een magnifiek 
schouwspel om nooit meer te vergeten.

DAG 10 | ILULISSAT
➤ ➤

EXCURSIE 15 • VAN SERMERMIUT NAAR DE IJSFJORD 
Prijs per persoon: € 50
Beperkt aantal plaatsen
Duur: ongeveer 2 uur 
Deze korte, rustige wandeling brengt 
u van Ilulissat naar de Unesco-wereld-
erfgoedsite. Het grootste deel van de 
tocht zult u wandelen op het knuppel-
pad dat naar een trap leidt die u langs 
de naakte rotsen naar het kijkplatform 
voert. Onze gids vertelt u alles over de 
verschillende culturen die de voorbije 
4.500 jaar in dit gebied gevestigd waren. 
Op het kijkplatform zult u versteld staan 
van het karakter en de discipline die de 
plaatselijke bewoners aan de dag moe-
ten hebben gelegd om te overleven met 
het weinige dat de natuur hier te bieden 
heeft. We hebben de mogelijkheid om de
wandeltocht uit te breiden met een be-
zoek aan de verborgen eskimograven, 
waar schedels en beenderen verspreid 
liggen over de rotsen. Deze extra erva-
ring geeft de wandeling een speciaal en
mysterieus cachet.

DAG 10 | ILULISSAT
➤

EXCURSIE 16 • MET DE HELIKOPTER BOVEN DE GLETSJER
Prijs per persoon: prijs op aanvraag, 
rond de € 600
Beperkt aantal plaatsen
Duur: ongeveer 1.30 uur (de vlucht 
duurt 1 uur)
Vlieg over de gletsjer Sermeq Kujalleq 
in een helikopter met mogelijkheid om 
te landen bij de ijskap (afhankelijk van 
de weersomstandigheden, 30 minu-
ten stop). Duur van de vlucht: ongeveer 
1 uur.

DIRK DRAULANS
Sinds 1987 is Dirk Draulans redac-
teur bij Knack. Als bioloog is hij een 
graag geziene journalist op televisie. 
Voor Canvas maakte hij een aantal 
tv-programma’s. Dirk is doctor in de 
wetenschappen, schreef een vijftigtal 
wetenschappelijke publicaties en 
maakte tal van wetenschappelijke 
expedities. Verder schreef hij ook 
een aantal geruchtmakende en 
succesvolle boeken.

Onze  
gast 
aan boord



[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]

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

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De vluchten Brussel/Reykjavik en Kangerlussuaq/ 

Brussel met een charter- of lijnvlucht in  
economyclass (met of zonder tussenlanding)

• De haventaksen (momenteel € 300) en de lucht-
haventaksen (momenteel € 120), variabel en 
onderhevig aan wijzigingen

• Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie
• Volpension vanaf het diner van dag 1 tot en met het 

ontbijt op dag 13
• Alle activiteiten en animatie aan boord (cocktail, 

Captain’s dinner, workshops, voorstellingen)
• Bagageservice bij het inschepen en ontschepen
• De diensten van een cruisedirecteur en zijn  

of haar team
• 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

gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 
of mail naar info@rivagesdumonde.be

Van 26 augustus tot 3 september 2022

IJsland, land van vuur. Met zijn machtige vulkanen, indrukwekkende gletsjers en uitge-
strekte lavavelden biedt het een van de spectaculairste landschappen op aarde. De stei-
le, door de golven geteisterde fjorden en kliffen zijn vaak alleen per boot bereikbaar en 
vormen een biotoop voor talloze vogels. Geisers en fumarolen creëren hier betoverende, 
mineraalachtige maanlandschappen. Deze woeste natuurkrachten worden afgewisseld 
met haast tropische zwempartijen in prachtig blauw water en de eenvoudige charmes
van de hoofdstad Reykjavik.

De IJslandse natuur is overweldigend, maar dat is lang niet de enige troef van het eiland: 
overal komen we authentieke, bontgekleurde vissershuisjes tegen en de gastvrije be-
woners van dit eiland met zijn rijke geschiedenis, dat trots is op zijn onafhankelijkheid.
Exclusief aan deze reis: we meren ook aan op de Faeröer- en de Orkney-eilanden. Vaak 
vergeten doch fabelachtige plekken te midden van de oceaan, waar u geweldige indruk-
ken opdoet. 

We eindigen in Schotland. Naast de kilts en doedelzakken, speelt ook hier de natuur 
een centrale rol met grillige rotsformaties, diepe valleien, woeste kusten en ongerepte 
veengebieden. Deze spectaculaire landschappen vormen het mysterieuze kader van 
het beruchte Loch Ness.

IJSLAND - FAERÖER - 
SCHOTLAND

WORLD EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP
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Categorie 1 - 17 m2 
Expedition kajuit sabord - Dek 3

Categorie 2 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 5

Categorie 3 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 6

Categorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 5

Categorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 6

Categorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Junior Suite balkon - Dek 6 

Categorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Navigator Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
VIP Suite terras - Dek 5

Categorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6
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ASC.

b : Balkon
t : Terras

DEK 3

DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 7

DEK 8

Zetelbed Dubbel zetelbed

CATEGORIE KAJUIT DEK M2 BEZETTING PRIJS
(per persoon)

1 Expedition - vast venster 3 17 m2 2     € 7.640 

2 Deluxe - panoramisch uitzicht 5 25 m2 2      € 8.990  

3 Deluxe - panoramisch uitzicht 6 25 m2 2      € 9.880 

4 Deluxe - met balkon 5 20 m2 /balkon: 5 m2 2     € 11.680 

5 Deluxe - met balkon 6 20 m2 /balkon: 5 m2 2    € 12.580 

6 Junior Suite - met balkon 6 23 m2 /balkon: 5 m2 2     € 13.480  

7 Navigator Suite - met terras 5 en 6 26 m2 /terras: 10 m2 2     € 16.180 

8 VIP Suite - met terras 5 31 m2 /terras:10 m2 2     € 18.890 

9 Explorer Suite - met terras 5 en 6 34 m2/terras: 10 m2 2     € 19.770 



HOOGTEPUNTEN: 
• Uitgebreide ontdekking van  

IJsland met vier aanleghavens
• Volledige dag bezoek aan de 

hoofdstad Reykjavik
• Twee onuitgegeven bestem-

mingen: de Faeröereilanden en 
de Orkney-archipel

• Uitzonderlijke diversiteit aan 
landschappen tussen fjorden, 
gletsjers, geisers en vulkanen

• Ontdek de grote fjorden van 
IJsland: Isafjördur, Eyjafjördur, 
Seydisfjördur

Het programma van dag tot dag
9 dagen / 8 nachten

nationale sfeer uit. U vindt er kleurrijke, 
smalle straatjes en oude huizen uit de 
18e en 19e eeuw. 

DAG 4 | Akureyri
Akureyri bevindt zich in het noorden van 
IJsland, aan de westkust van de fjord 
Eyjafjördur. De stad wordt omringd door 
bergen die bijna heel het jaar door met 
sneeuw zijn bedekt. Ze wordt doorkruist 
door de rivier Glerá, die bij haar duik in 
de zee de zandbank Oddeyri vormt. Dit 
fjordgebied is bekend om zijn kalme 
winden en zijn natuurlijke haven.

DAG 5 | Seydisfjördur
Seydisfjördur is een vissers- en han-
delsplaats en ligt aan het eind van de 
kronkelende, 16 km lange, gelijkna-
mige fjord. Het stadje is omgeven door 
hoge steile bergen. Hierdoor is de zon in 
Seydisfjördur ’s winters ongeveer twee 
maanden lang niet te zien. De natuur 
rondom de stad is een hypnotiserende 
weergave van watervallen, bergen en de 
oceaan. 

DAG 6 | Tórshavn (Faeröereilanden)
De Faeröerarchipel halverwege IJsland 
en Schotland bestaat uit 18 groene 
eilandjes, van elkaar gescheiden door 
smalle vaargeulen en fjorden. Wij meren 
aan nabij Tórshavn, de hoofdstad van de 

Faeröereilanden gelegen op het eiland 
Streymoy. De stad van Thor, de god van 
de donder en de bliksem in de noordse 
mythologie, heeft haar dorpse karakter 
behouden met haar originele veelkleu-
rige huisjes met bemoste daken. In de 
historische wijk Tinganes bevindt zich 
het eerste Europese parlement dat in de 
9e eeuw onder de vlag van de Vikingen 
werd opgericht. 

DAG 7 | Kirkwall (Orkney-eilanden)
De Orkney-eilanden, een archipel van 
circa 70 eilanden, liggen ten noorden 
van het Schotse vasteland. Ze worden 
gekenmerkt door witte zandstranden, 
diepe grotten, puntige kliffen en een on-
gekend rijke flora en fauna. Het groot-
ste eiland staat bekend als Mainland, 
Kirkwall is de hoofdstad. Op de Orkneys 
waant u zich in Scandinavië. De leven-
dige hoofdstad is een oude Noorse stad 
die gedomineerd wordt door de indruk-
wekkende Sint-Magnuskathedraal, op-
getrokken in rode zandsteen met prach-
tig glas in lood.

Naast de kathedraal zijn overblijfselen 
te zien van het Bishop’s Palace, de wo-
ning van de bisschop, en Earl’s Palace, 
een paleis in renaissancestijl. Vandaag 
is Kirkwall een levendige plaats met 
restaurants, musea, pubs en winkels. 

DAG 8 | Invergordon (Schotland)
Invergordon aan de Cromarty Firth is 
vintage Schotland. Het dorp in de High-
lands ligt dicht in de buurt van het be-
roemde Loch Ness. Bovendien is dit de 
regio van de grote Schotse whiskydistil-
leerderijen. 

DAG 9 | Edinburgh – Brussel
Ontscheping en transfer naar de lucht-
haven. Vlucht naar Brussel (charter- of 
lijnvlucht).

BELANGRIJKE OPMERKING
De navigatie in deze gebieden is on-
derhevig aan een aantal onzekere 
factoren, en dan met name de weers-
omstandigheden die in zeer korte tijd 
kunnen veranderen. De route kan dan 
ook gewijzigd worden in functie van 
deze omstandigheden. Hierdoor is het 
mogelijk dat de volgorde van de aan-
leghavens wijzigt of dat er aanlegha-
vens verdwijnen. Alleen de kapitein is 
gemachtigd om de nodige beslissingen 
te nemen die een verder verloop van de 
cruise in alle veiligheid garanderen. 

Het programma kan worden gewijzigd 
naar aanleiding van lokale, culturele 
evenementen of technische vereisten.

DAG 1 | Brussel – Reykjavik
Vertrek met een charter- of lijnvlucht 
naar Reykjavik. Transfer bij aankomst 
en inscheping aan boord van de World 
Explorer. Diner aan boord.

DAG 2 | Reykjavik
Reykjavik, letterlijk ‘Rookbaai’, werd zo 
genoemd in 874 door de eerste Scan-
dinavische kolonist, Ingólfur Arnarson. 
Hij liet zich daarbij inspireren door de 
opstijgende stoom uit de warmwater-

bronnen. In de hoofdstad van IJsland 
woont bijna 70% van de bevolking. Leuk 
weetje: het is de meest noordelijke 
hoofdstad van de wereld. Door haar late 
ontwikkeling in de 19e eeuw telt de stad 
geen oude gebouwen, maar wel mooie 
gekleurde huizen die een ongelofelijke 
charme uitstralen. Het is een stad op 
mensenmaat, waar het heerlijk kuieren 
is. Reykjavik is ook de toegangspoort tot 
de Golden Circle, die drie prachtige na-
tuurlijke trekpleisters omvat: de water-

val van Gullfoss, de thermische bronnen 
rond Geysir en Thingvellir, de vallei van 
het parlement. 

DAG 3 | Isafjördur
Isafjördur (ijsfjord in het IJslands) is de 
hoofdstad en tevens de grootste stad van 
de regio Westfjorden. Visserij is de be-
langrijkste economische sector in deze 
stad. Ondanks het lage inwoners aantal 
en de afgelegen ligging, straalt het 
stadje een echte stedelijke, bijna inter-

Isafjordur

Akureyri Seydisfjordur

Torshavn 
(Faeröer)

Kirkwall 
(Orkney-eilanden)

Invergordon 

REYKJAVIK

EDINBURGH

IJsland

Schotland

            Poolcirkel  

van Brussel

naar Brussel

Vaarroute
   AANMEERPLAATS AANKOMST VERTREK 

Vrijdag 26/08/2022 Reykjavik - -

Zaterdag 27/08/2022 Reykjavik - 17:00

Zondag 28/08/2022 Isafjördur 08:00 17:30

Maandag 29/08/2022 Akureyri 07:30 17:30

Dinsdag 30/08/2022 Seydisfjördur 09:00 15:00

Woensdag 31/08/2022 Tórshavn 13:00 19:00

Donderdag 01/09/2022 Kirkwall 12:00 20:00

Vrijdag 02/09/2022 Invergordon 07:00 16:00

Zaterdag 03/09/2022 Edinburgh 09:30 -

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



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

makkelijk ➤

gemiddeld ➤ ➤

moeilijk ➤ ➤ ➤

De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 30 deel-
nemers.

OPTIONELE EXCURSIES 
Vanuit verschillende aanleghavens organiseren we een aantal 
optionele excursies. Het is niet mogelijk om op dezelfde dag 
meerdere excursies te plannen.

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 1 • REYKJAVIK EN KRÝSUVÍK
Prijs per persoon: € 100
Duur: 4 tot 5 uur 
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 
bewonderen.

DAG 2 | REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 2 • DE GOLDEN CIRCLE EN HELLISHEIDI
Prijs per persoon: € 150 (inclusief lunch) 
Duur: ongeveer 8 uur
Deze excursie voert ons langs drie van 
de beroemdste bezienswaardigheden 
van het land: Thingvellir, Gullfoss en 
Geysir. Samen staan ze bekend als de 

Gouden Cirkel. Daarnaast bezoeken 
we de geothermische energiecentrale 
Hellisheidi. Deze populaire dagtocht 
begint met een rit over de heidevelden 
van Mosfellsheidi, een oud golvend lava-
veld. Uiteindelijk bereiken we Thingvellir 
National Park, Unesco-werelderfgoed, 
dat in een dal ligt en een ongelooflijk 
uitzicht biedt op de Midden-Atlantische 
bergkam. Thingvellir is niet alleen van 
enorm geologisch belang, maar wordt 
door de IJslanders ook als een heilige 
plaats beschouwd omdat hier in het 
jaar 930 het wetgevende parlement, de 
Althing, werd opgericht. We trekken ver-
der naar de waterval van Gullfoss. De 
‘Gouden Waterval’ is de beroemdste van 
de talrijke watervallen van het land. Een 
krachtig schouwspel. De laatste van de 
‘grote drie’ is Geysir, een geothermisch 
gebied, waar het woord ‘geiser’ vandaan 
komt. Strokkur, een explosieve geiser, 
barst om de paar minuten los. In Hel-
lisheidi, een geothermische energiecen-
trale, leren we over de geowetenschap-
pen, geothermische technologie en de 
milieugeschiedenis van het gebied. Als 
we terugkeren naar Reykjavik maken we 
nog een laatste stop bij Perlan (de pa-
rel), voordat we teruggaan naar de pier. 
Perlan heeft een uitkijkplatform dat 
een geweldig panoramisch uitzicht over 
Reykjavik biedt.

DAG 2 | REYKJAVIK
➤ ➤ 
EXCURSIE 3 • HET HART VAN DE GLETSJER
Prijs per persoon: € 330 (inclusief lunch)
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 9 uur
Dit opwindende gletsjeravontuur neemt 
u mee op een onvergetelijke reis naar de 
op een na grootste ijskap in IJsland. Het 
is een uniek avontuur naar een nieuwe 
attractie – de door de mens gemaakte 
gletsjergrot, ‘Ice Cave Iceland’, hoog ge-
legen op de op een na grootste gletsjer 
van Europa. Deze dagreis begint met 
een rit naar de warmwaterbron Deildar-
tunguhver, waar we de stoom bewonde-
ren die uit de aarde in de lucht opstijgt. 
Vervolgens gaan we verder naar de wa-
tervallen van Hraunfossar en Barnafoss, 
twee pittoreske watervallen die een ide-
ale fotomogelijkheid bieden. Vanaf de 
watervallen rijden we naar Húsafell, een 
groene oase aan de rand van de gletsjer. 
Na de lunch gaan we aan boord van een 
gletsjertruck en vertrekken we naar de 
gletsjer Langjökull, het hoogtepunt van 
onze dag. De Langjökull-gletsjer is de 
op een na grootste ijskap van IJsland. 
Onze deskundige chauffeur neemt ons 
mee op een rit door deze wildernis van 
ijs en sneeuw. We stoppen op de gletsjer 
om de ijsgrot te bezoeken die ons dich-
ter bij het ‘hart van de gletsjer’ brengt. 
Hier lopen we door hallen van blauw ijs 
en ervaren we de kleuren en de dicht-
heid van de gletsjer. Daarna rijden we 
door de dramatische Kaldidalur (‘Cold 
Valley’). Deze bergweg is een van de 
hoogste bergwegen van IJsland en is 
slechts beperkt geopend gedurende het 
jaar. Uiteindelijk bereiken we onze laat-
ste bestemming, Thingvellir National 
Park, dat tot het Unesco-werelderfgoed 
behoort. Thingvellir is omgeven door 

bergen die een uitgestrekte lavavlakte 
met ongerepte vegetatie omringen. De 
IJslanders beschouwen het als een hei-
lige plaats, omdat hier het Althing, het 
oudste parlement ter wereld, voor het 
eerst bijeenkwam in 930. 

Let op: de tijd die wordt doorgebracht en 
de afstand die wordt afgelegd op de glet-
sjer zijn afhankelijk van het weer en de 
sneeuw. Wij behouden ons het recht voor 
om de route indien nodig om te keren. De 
tocht is afhankelijk van de wegcondities 
naar de gletsjerrand en kan op korte ter-
mijn worden geannuleerd.

DAG 2 | REYKJAVIK
➤

EXCURSIE 4 • PROEF HET ECHTE IJSLAND
Prijs per persoon: € 130 (inclusief lunch)
Duur: 6 uur
We bezoeken enkele van de meest ge-
denkwaardige bezienswaardigheden 
van IJsland en genieten van een authen-
tieke IJslandse langoustinemaaltijd in 
een van de meest charmante badplaat-
sen van het land. De reis begint met een 
rit door Reykjavik. We verlaten de stad 
en reizen verder door een wild land-
schap dat bezaaid is met bloemen, gras-
achtige laaglanden en moerassen. Als 
we het stadje Eyrarbakki naderen, kunt 
u in de verte misschien de actieve vul-
kaan Hekla zien liggen. Onze eerste be-
stemming is Stokkseyri, een kustplaats 
beroemd om zijn zwarte zandstranden 
en musea gewijd aan de IJslandse fol-
klore van geesten, elfen en trollen. Hier 
gaan we ook naar een lokaal restaurant 
dat gespecialiseerd is in IJslandse lan-
goustine en kreeft, vers uit de zee. Na 
de rijkelijke maaltijd rijden we langs de 
kust naar de veelkleurige afzettingen 
van de warmwaterbronnen van Krýsu-
vík. Daar maken we een korte wande-
ling tussen kokende modderpoelen en 
luisteren naar het gesis van de stoom-
openingen. We maken ook een stop bij 
de charmante kerk Strandarkirkja. De 
excursie gaat verder door een maanach-
tig landschap van lava en mos naar het 

meer van Kleifarvatn. De kale omgeving 
is uniek en fascinerend. Aan het noorde-
lijke einde van het meer maken we een 
korte stop om te genieten van het be-
toverende landschap voordat we terug-
gaan naar Reykjavik en ons schip.

DAG 3 | ISAFJÖRDUR 
➤  

EXCURSIE 5 • BLOEMEN & FJORDEN
Prijs per persoon: € 110
Duur: 3 uur
De Flowers & Fjords-tour neemt u mee 
op een avontuurlijke trip door een berg-
tunnel en over de Westfjorden naar de 
fjorden van Dýrafjördur en Önundarfjör-
dur. Het uitzicht tijdens de rit naar onze 
bestemming wordt gekenmerkt door 
smalle, steile passen en diepe, beschut-
te fjorden waar boerderijen en dorpen 
zich op een smalle strook land bevinden, 
een illustratie van de pioniersgeest van 
de mens. De eerste stop op onze reis is 
Skrúdur, de eerste botanische tuin van 
IJsland die dateert van 1905. Bedoeling 
van de tuin was de studenten plantkun-
de bij te brengen en hen te laten kennis-
maken met een meer plantaardig dieet. 
Vanuit Núpur gaan we verder naar het 
dorp Flateyri, dat zijn ontstaan, midden 
19e eeuw, te danken heeft aan de haai-
envangst. We bezoeken de plaatselijke 
kerk en genieten van een klein concert. 
Onze gids neemt ons mee op een rustige 
wandeling door de kleine hoofdstraat 
van het dorp met een bezoek aan een 
koffieshop waar we genieten van lokaal 
gemaakte verfrissingen. U kunt ook een 
oude boekhandel bezoeken of genieten 
van het uitzicht aan de haven.

DAG 3 | ISAFJÖRDUR 
➤

EXCURSIE 6 • HET LEVEN IN ISAFJÖRDUR 
Prijs per persoon: € 100
Duur: 3 uur
Deze excursie biedt een uitgebreide kijk 
op het leven en de cultuur in de West-
fjorden. Onze reis begint met een rit 
naar Bolungarvík en Ósvör Fisherman’s 
Hut. Vlakbij is de plaatselijke kerk, 
Hofs kirkja, ‘de kerk op de heuvel’. De 
kerk zelf is gebouwd in 1908 en bevat 
onder meer twee grote kerkklokken, 
bedoeld om de fantomen te verdrijven 
waarvan men dacht dat ze op de heide 
zaten. Op de terugweg naar Isafjördur 
maken we een stop in het Tungudalur-
dal en ontdekken een mooie waterval 
in een prachtig veld. Na onze stop daar 
rijden we terug naar Isafjördur. De stad 
Isafjördur is de grootste nederzetting in 

de Westfjorden en is lange tijd het cen-
trum geweest voor handel en cultuur in 
het gebied. De historische gebouwen 
van de stad getuigen van het belang dat 
Isafjördur had als een van de belang-
rijkste handelscentra van IJsland. Onze 
laatste halte is het Maritiem Museum, 
dat zich in een van de oudste gebouwen 
van IJsland bevindt. In het museum is 
alles te vinden wat te maken heeft met 
de visserij in het gebied, door de eeu-
wen heen. Hier kunnen we ook genieten 
van een IJslands hapje en verfrissing 
(schnaps, gedroogde vis of haai).

DAG 3 | ISAFJÖRDUR 
➤  

EXCURSIE 7 • VOGELSPOTTEN OP VIGUR
Prijs per persoon: € 120
Duur: 3 uur
Vigur is een klein en uniek eiland, 
slechts 2 km lang en 400 m breed, een 
groene oase in het blauwe water van de 
fjord Isafjardardjúp. Op het eiland neste-
len talloze vogels in de zomer, waardoor 
het een vogelobservatieparadijs is. Het 
is sinds 1884 de thuisbasis van dezelf-
de boerenfamilie. Na een boottocht van 
20 minuten maken we een ontspannen 
wandeling rond het eiland, de perfecte 
gelegenheid om een overvloed aan vo-
gels in hun natuurlijke omgeving te zien. 
Eidereenden nestelen hier in grote aan-
tallen. De boer beschermt de nesten en 
wordt beloond met dons dat de eenden 
uit hun eigen nest plukken om hun ei-
eren te beschutten. In Vigur zijn enkele 
overblijfselen van oude landbouwme-
thoden bewaard gebleven, waaronder 
de oudste windmolen van IJsland, ge-
bouwd in 1840 en tot 1917 gebruikt voor 
het malen van geïmporteerde tarwe. 
De huizen dateren ook uit de 19e eeuw. 
Vooraleer we terugkeren naar Isafjördur 
krijgen we koffie en gebak geserveerd in 
een gerestaureerde oude koeienstal.

Houd er rekening mee dat het spotten van 
zeevogels niet gegarandeerd kan worden, 
aangezien dit afhankelijk is van zowel het 
seizoen als het weer.



DAG 4 | AKUREYRI
➤

EXCURSIE 8 • GEOSEA-BADEN & GODAFOSS-WATERVAL 
Prijs per persoon: € 130
Beperkt aantal plaatsen
Duur: ongeveer 5 uur
De reis begint met een rit langs de 
schilderachtige kustlijn van de fjord 
Eyjafjördur naar de beroemde Godafoss-
waterval (de ‘Waterval van de Goden’). 
De naam verwijst naar een belangrijke 
historische gebeurtenis die plaatsvond 
in het jaar 1000 toen IJslanders officieel 
een christelijke natie werden.
De volgende bestemming is de GeoSea, 
geothermische zeebaden die u in staat 
stellen om op een unieke manier te ge-
nieten van de natuur met uitzicht op de 
omliggende bergketen, de Skjálfandi-
baai onder de kliffen en de poolcirkel 
zelf aan de horizon. De ondergrondse 
geothermische warmte en het warme 
zeewater hebben een verjongende wer-
king op lichaam, ziel en geest. Daarna 
kunt u rustig genieten van de schilder-
achtige rit terug naar Akureyri en uw 
schip.

DAG 4 | AKUREYRI
➤

EXCURSIE 9 • PARELS VAN HET NOORDEN
Prijs per persoon: € 150
Duur: 8 uur
Deze excursie neemt u mee langs de 
parels van Noord-IJsland: het magische 
Mývatnmeer, de bubbelende modder-
poelen en fumarolen in Námaskard, de 
merkwaardige lavaformaties in Dim-
muborgir en de felgroene pseudokraters 
in Skútustadir. De eerste stop op deze rit 
is de waterval Godafoss, de ‘Waterval 
van de Goden’. We rijden verder naar het 
Mývatnmeer, gelegen in een zeer actief 
vulkanisch gebied. Hier leven tiendui-
zenden vogels, waaronder verscheidene 
eendensoorten.
De eerste stop op onze reis is Námas-
kard, een opmerkelijk geothermisch 
veld vol modder- en zwavelpoelen, gei-
sers, warmwaterbronnen en fumaro-
len. Iets verder ligt Dimmuborgir, een 

lavalandschap vol vreemde formaties, 
kolommen en bogen en bron voor fol-
kloristische verhalen. Dimmuborgir be-
tekent ‘duistere burcht’, een naam die 
perfect past bij het mysterie dat deze 
bijzondere plaats uitstraalt. Na een 
korte rit komen we aan bij de pseudo-
kraters in Skútustadir, een trekpleister 
voor veel vogelaars. De kraters worden 
als natuurgebied beschermd.

DAG 4 | AKUREYRI
➤

EXCURSIE 10 • DE NATUURLIJKE BADEN VAN MÝVATN 
Prijs per persoon: € 140
Duur: 5.30 uur
Het Mývatnmeer en zijn omgeving be-
horen tot de grootste natuurschatten 
van Europa. Het landschap rond het 
meer is een spectaculair panorama 
van surrealistische lavaformaties, zwa-
velhoudende bergen en uitgestrekte 
moeras landen vol met planten- en 
vogelsoorten. We bezoeken de Mývatn 
Nature Baths (geopend in 2004). De ba-
den zijn zo ontwikkeld dat ze het unieke 
en zeer kwetsbare ecosysteem in het 
gebied zo min mogelijk verstoren. Het 
smaakvol vorm gegeven complex biedt 
de badgasten een volledig natuurlijke 
ervaring. Het water staat bekend om 
zijn genezende kracht, een unieke mix 
van mineralen, silicaten en geothermi-
sche micro-organismen. Daarna rijden 
we terug naar Akureyri met een laat-
ste stop bij Godafoss, de ‘Waterval van 
de Goden’. De naam verwijst naar een 
belangrijke historische gebeurtenis die 
plaatsvond in het jaar 1000. 

DAG 4 | AKUREYRI
➤

EXCURSIE 11 • WALVISSEN SPOTTEN IN AKUREYRI 
Prijs per persoon: € 100
Duur: 4 uur
IJsland is een van de beste locaties ter 
wereld om walvissen te spotten. Het 
overvloedige zeeleven in de wateren 
rond Akureyri vormt een ideale voe-
dingsbodem voor ruim twintig soorten 
walvissen, dolfijnen en bruinvissen. De 

boot waarmee we uitvaren ligt op wan-
delafstand van de pier in Akureyri.
De gids vertelt ons welke soorten ons 
pad kunnen kruisen en maakt iedereen 
warm voor de spannende boottocht, op 
zoek naar de zachtaardige reuzen van de 
oceaan.
De boot vaart door de helderblauwe wa-
teren van de fjord Eyjafjördur en de op-
varenden vergapen zich aan de schoon-
heid van de mooie, besneeuwde bergen 
langs een fjord waar maar geen einde 
aan lijkt te komen. Zoals bij elke wild-
life experience kunnen we ook hier geen 
waarneming garanderen. Hoe dan ook is 
de kans dat u walvissen spot in Akureyri 
zeer groot. Hier worden regelmatig 
verscheidene soorten gespot, zoals de 
blauwe vinvis, de bultrug, de dwergvin-
vis en de noordse vinvis.

DAG 5 | SEYDISFJÖRDUR
➤ ➤ ➤

EXCURSIE 12 • WANDELEN NAAR HENGIFOSS 
Prijs per persoon: € 120
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 5 uur
Deze wandeling neemt ons mee naar 
de op twee na hoogste waterval van het 
land, Hengifoss.
Bij het verlaten van Seydisfjördur gaan 
we over de indrukwekkende bergpas van 
Fjardarheidi, waarbij we verschillende 
kleine watervallen passeren. We rijden 
dan langs het op twee na grootste meer
van IJsland, Lagarfljót. De bodem van 
het meer ligt 100 meter onder de zee-
spiegel. Het meer is beroemd om de 
mythische ‘Ness’ die ver beneden zou 
liggen. We komen dan bij het beginpunt 
van onze wandeling naar Hengifoss. Het 
duurt ongeveer 1,5 uur om de waterval 
te bereiken en een uur om terug te ko-
men. Net onder Hengifoss is een kleine-
re waterval, de 30 meter hoge Litlanes-
foss, schilderachtig omgeven door rijen 
basaltzuilen. Na de wandeling rijden we 
rond het Lagarfljót-meer en stoppen we 
bij Hallormsstadaskógur, een van de 
weinige bossen op IJsland. We rijden 
verder naar het dorp Egilsstadir, het 
commerciële centrum van het gebied, 
met ongeveer 2000 inwoners en keren 
terug naar het schip.

DAG 5 | SEYDISFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 13 • HET SCHILDERACHTIGE OOSTEN 
Prijs per persoon: € 130
Duur: 5 uur
Bij het verlaten van Seydisfjördur gaan 
we over de indrukwekkende bergpas van 

Fjardarheidi naar Egilsstadir, het com-
merciële centrum van Oost-IJsland. We 
trekken verder langs de oever van het 
op twee na grootste meer van IJsland, 
Lagarfljót naar Snæfellsstofa, het be-
zoekerscentrum voor het gebied dat de 
oostkant van het Vatnajökull Nationaal 
Park beslaat. In het bezoekerscentrum 
ontdekt u op een interactieve manier de 
natuur van deze regio. Van hier gaat het 
naar Skriduklaustur, een merkwaar-
dig gebouw van basaltblokken met wit 
cement. Dit is het voormalige huis van 
een van de grootste schrijvers van IJs-
land, Gunnar Gunnarsson. Vandaag 
fungeert dit gebouw als een residentie 
voor kunstenaars en schrijvers, zowel 
IJslandse als buitenlandse. We bezoe-
ken ook Valþjófsstadur, een 13e-eeuws 
kerklandgoed en herenboerderij in 
Fljótsdalur, en het prachtige bos Hal-
lormsstadaskógur. Daar groeien meer 
dan veertig soorten bomen uit verschil-
lende delen van de wereld. Vooraleer we 
terugkeren naar het schip maken we 
nog een laatste stop in Egilsstadir stad.

DAG 5 | SEYDISFJÖRDUR
➤ ➤

EXCURSIE 14 • NATUURRESERVAAT SKÁLANES 
Prijs per persoon: € 150
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3.30 uur
Deze excursie brengt ons naar een 
van de meest afgelegen plaatsen van 
IJsland. Het natuurreservaat Skála-
nes ligt op ongeveer 4 km van de stad 
Seydisfjördur. De prachtige kliffen in 
het gebied reiken tot 640 meter hoog en 
zijn tijdens het broedseizoen de habitat 
voor duizenden zeevogels. Hier leeft een 
grote kolonie nestelende eidereenden 
en noordse sterns in een geleidelijk evo-
luerend ecosysteem van flora en fauna. 
Zeehonden, walvissen en rendieren dui-
ken regelmatig op tijdens deze excursie.
Het landschap herbergt overblijfselen 
van boerderijen en turfstructuren. Dit 
biedt een beeld van de interactie tussen 
mens en natuur op dit eiland.
Wij stoppen ook bij Thoranstadir, een  
archeologische site waar een team van 

archeologen in 1998 een staafkerk en 
een begraafplaats ontdekten.
Vooraleer we terugkeren naar het schip 
genieten we van een aantal lokale ver-
snaperingen.

DAG 5 | SEYDISFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 15 • DE NATUURLIJKE BADEN VAN VÖK 
Prijs per persoon: € 120
Duur: 3 uur
Het nieuwe Vök Baths, gelegen aan het 
prachtige meer van Urridavatn in Oost-
IJsland is de nieuwste geothermische 
bestemming en een essentiële stop bij 
elk bezoek aan dit deel van het land.
Vök Baths maakt gebruik van de geo-
thermische kracht van de regio om een 
unieke badervaring te creëren waarbij 
de gast geniet van een prachtig uitzicht 
op de rest van het meer en de omgeving. 
U wordt er als het ware één met de na-
tuur in de eerste reeks geothermische 
drijvende zwembaden van het land. Lan-
ge tijd merkten de mensen die rond het 
meer leefden plekken op die in de winter 
merkwaardig genoeg niet toevroren. Zij 
schreven dit toe aan het monster dat op 
de bodem van het meer zou leven. Vök 
is de IJslandse naam voor deze ijsvrije 
plekken, die veroorzaakt worden door 
warmwaterbronnen. 

DAG 6 | TÓRSHAVEN
➤

EXCURSIE 16 • SAKSUN & KOLLAFJØRDUR
Prijs per persoon: € 80
Duur: 3.30 uur
Onze eerste stop tijdens deze excursie 
is Kollafjørdur. Hier bezoeken we een 
karakteristiek kerkje met een typisch 
grasdak. Daarna rijden we verder naar 
het noorden naar Saksun.
Dit dorpje beschikte ooit over een na-
tuurlijke beschermde haven waarvan de 
ingang intussen is dichtgeslibd. We be-
zoeken er Dúvugardar, een oude boer-
derij die werd omgetoverd tot nationaal 
erfgoedmuseum. Het museum geeft 
een intieme inkijk in het leven op het 
platteland in de Faeröer.

DAG 6 | TÓRSHAVEN
➤

EXCURSIE 17 • DE TRADITIONELE DORPJES KVÍVÍK,
LEYNAR & KOLLAFJØRDUR
Prijs per persoon: € 75
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3.30 uur
Met de bus doorkruisen we het zuide-
lijke deel van het eiland Streymoy, en 
houden we halt bij een uitkijkpunt met 
zicht op Tórshavn. Ga in de groene vel-
den vol schapen op zoek naar hoopjes 
stenen die de paden tussen de verschil-
lende dorpen markeerden. Verder naar 
het noorden ziet u de fjorden van Kald-
bak en Kollafjørdur. We dalen vanop een 
charmante bergketen af in de vallei en 
arriveren in Leynar, waar handgemaak-
te stenen zalmtrappen leiden naar het 
Leynarmeer.
We trekken verder naar het westen, 
waar u het kleurrijke dorpje Kvívík kunt 
verkennen, de plaats van een voormali-
ge Vikingkolonie uit de 10e eeuw. U kunt 
overblijfselen van Vikingboerderijen be-
kijken en genieten van de rust van dit 
vredige dorp. Verder naar het zuiden in 
Kollafjørdur ligt onze laatste halte, waar 
we een oude Faeröerkerk bezoeken. 
Deze zwarte houten kerk is bedekt met 
een traditioneel grasdak.

DAG 6 | TÓRSHAVEN
➤

EXCURSIE 18 • DE ZEEKLIFFFEN VAN VESTMANNA 
Prijs per persoon: € 110
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 4 uur
Deze excursie brengt ons naar het dorp 
Vestmanna. Daar gaan we aan boord van 
een boot dat ons naar de vogelkliffen 
brengt. Een zintuigelijke topervaring: de 
geluiden van zeevogels, het gefluister 
van de zee, de verweerde rotsforma-
ties en de lucht die de top van de berg 
raakt. We varen langs de klifmuur in een 
smalle kloof en gaan langzaam een van 
de vele grotten in… even verdwijnt het 
daglicht. Duisternis en het geluid van 
druppelend water omringen ons en dan 
komen we ineens aan de andere kant 
tevoorschijn. Na de boottocht keren we 
via de bergweg terug naar Tórshavn en 
stoppen voor een panoramisch uitzicht 
op de hoofdstad.

DAG 6 | TÓRSHAVEN
➤

EXCURSIE 19 • WANDELTOCHT - STREYMOY SILL
Prijs per persoon: € 80
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3.30 uur



De bus brengt ons naar de basaltkolom 
van Streymoy. Van hieruit wandelen we 
naar de top, 280 meter boven zeeniveau. 
Vanop dit uitkijkpunt ontdekt u prach-
tige landschappen met diverse rotsfor-
maties en heeft u een prachtig panora-
misch uitzicht op het eiland Vágar. De 
hoogste berg op dit eiland, de Árnafjall, 
is zo’n 722 meter hoog. We pauzeren bij 
een aantal kleine meren voor de afda-
ling van de berg.
Let op: de wandeling is niet zwaar, maar 
de deelnemers moeten wel in goede 
fysieke conditie zijn. Wij raden comfor-
tabele wandelschoenen aan. Bij slechte 
weersomstandigheden kan deze uitstap 
worden geannuleerd.

DAG 7 | KIRKWALL
➤ ➤

EXCURSIE 20 • AUTHENTIEK ORKNEY
Prijs per persoon: € 90
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 2.30 uur
Ontdek het authentieke Orkney tijdens 
deze culinaire en culturele eilandexcur-
sie. We proeven in een lokaal restaurant 
vers, lokaal eten en drinken terwijl we 
luisteren naar traditionele livemuziek.
Een greep uit de vele lekkernijen: heer-
lijke bere bannocks met Orkney Farm-
house Cheese; heerlijke Orkney Her-
ring & Orkney Oatcakes; versgevangen 
partan toes (krabklauwen), en sappig 
langzaam gekookt veerblad van Orkney-
rundvlees geserveerd met clapshot 
(gestampte koolraap en aardappelen) 
en een rodewijnjus. Voor de zoetekau-
wen zijn er zelfgemaakte Orkney Fudge 
Cheesecake en Orkney Ice cream. Na-
tuurlijk is de ervaring niet compleet zon-
der het proeven van Orkneys lokale ale 
en single malt whisky’s. Onze gastheer 
vermaakt ons met boeiende verhalen en 
geeft inzicht in wie en wat er achter het 
succes van Orkneys bekroonde eten en 
drinken zit.

DAG 7 | KIRKWALL 
➤ ➤ 

EXCURSIE 21 • NEOLITHISCH ORKNEY
Prijs per persoon: € 70
Duur: 3.45 uur
Tijdens deze schilderachtige rondreis 
verkennen we het prachtige westen van 
het vasteland van Orkney. In dit gebied 
bevindt zich een van de grootste concen-
traties prehistorische sites van Groot- 
Brittannië. De sites zijn erkend als we-
relderfgoed.
Vanuit Kirkwall gaan we naar Skara 
Brae, het best bewaarde neolithische 

dorp in Noord-Europa. Deze prehisto-
risch site, dat lange tijd verborgen lag 
onder het zand, geeft een duidelijk beeld 
van het dagelijkse leven in de steentijd. 
Dit oude wonder van Skara Brae contras-
teert met Orkneys mooiste 17e-eeuwse 
landhuis Skaill House iets verderop. We 
bezoeken dit landhuis. We keren terug 
naar het binnenland en doorheen rijke 
landbouwgrond en glooiende heuvels 
omzoomd door prachtige kliffen; we 
stoppen bij de Ring van Brodgar en pas-
seren ook de oude ‘standing stones’ van 
Stenness en Maeshowe Tomb. Samen 
met Skara Brae vormen deze drie loca-
ties het Unesco-werelderfgoed van neo-
lithisch Orkney.

DAG 7 | KIRKWALL
➤ 

EXCURSIE 22 • OP NAAR HET NOORDEN VAN ORKNEY
Prijs per persoon: € 70
Duur: 3.45 uur
Via de meanderende kustlijn van Scapa 
Flow reizen we terug in de tijd. Scapa 
Flow lijkt een groot meer van ruim 
300 vierkante kilometer, maar is een 
binnenzee met zout water. Scapa Flow 
wordt omringd door ten minste acht van 
de laaggelegen eilanden van de archi-
pel, waarvan enkel het smalste kanaal 
een doorgang biedt naar de open zee. 
Het was een strategische natuurlijke 
haven voor de Britse marine in beide 
wereldoorlogen. Op de zeebodem rusten 
vele scheepswrakken, die een speeltuin 
vormen voor vele duikers. We gaan ver-
der naar het hart van het neolithische 
Orkney, en bezoeken 2 sites, die als 
Unesco-werelderfgoed gecatalogeerd 
zijn: de Standing Stones of Stenness en 
de Ring van Brodgar. Deze prachtig ge-
legen steencirkels werden opgetrokken 
tussen 2500 en 2000 v.C. en zijn hiermee 
een stuk ouder dan hun meer bekende 
tegenhanger Stonehenge. De hoogte 
van de stenen varieert van 2m10 tot 
4m70. De Ring van Brodgar vormt zowat 
het middelpunt van een door heuvels 
omsloten landschap. Op de terugweg 
houden we halt voor heerlijk gebak en 

thee bij een lokaal café, en bij het zand-
strand van Birsay Bay, met zicht op de 
imposante zeekliffen van Marwick Head.

DAG 8 | INVERGORDON
➤ 

EXCURSIE 23 • LOCH NESS & URQUHART CASTLE
Prijs per persoon: € 90
Duur: 5.15 uur
Deze excursie voert ons naar het be-
roemdste meer van Schotland, Loch 
Ness, en het Urquhart Castle. We slui-
ten de tocht af met een panoramische 
tour door Inverness, een stad vol met 
historische bezienswaardigheden. Van-
uit Invergordon volgen we de oevers van 
de prachtige Cromarty Firth en gaan 
we verder langs Muir of Ord en Beauly 
(‘mooie plek’) met zijn sfeervolle abdij-
ruïnes. Wat verderop dalen we af naar 
het fenomenale Loch Ness, het grootste 
zoetwatervolume van Groot-Brittannië. 
Het meer werd wereldberoemd dank-
zij het monster Ness. Of het illusie is of 
realiteit doet er in Schotland niet toe. 
‘Nessie’ wordt er gekoesterd en doodge-
knuffeld. In het kleine maar fijne Official 
Loch Ness Exhibition Centre krijgt u 
met Britse onderkoelde humor op een 
interactieve manier alle hypotheses en 
al dan niet wetenschappelijke interpre-
taties over het monster voorgeschoteld. 
We trekken verder naar de ruïnes van 
het 14e-eeuwse Urquhart Castle. Door 
de prachtige ligging aan de rand van 
het meer, is het een van de meest ge-
fotografeerde bezienswaardigheden van 
Schotland. Via het kleine bezoekerscen-
trum wandelt u langs de ophaalbrug de 
historische ruïnes uit de 13e eeuw bin-
nen. Bij de ingang ligt het poortgebouw 
met twee torens, het wachtlokaal en de 
gevangenis. We sluiten de excursie af 
in Inverness, ‘Capital of the Highlands’, 
met een stadsrondleiding. De stad her-
bergt heel wat historische beziens-
waardigheden, zoals het gotische stad-
huis en Tolbooth Steeple, en biedt ook 
een prachtig uitzicht op de mooie, met 
bomen omzoomde rivier de Ness.

DAG 8 | INVERGORDON 
➤ 

EXCURSIE 24 • DUNROBIN CASTLE & ROYAL DORNOCH 
Prijs per persoon: € 70
Duur: 4 uur
Deze tocht voert ons langs het noorde-
lijke deel van de oostelijke Highland-
kust, door het betoverende, historische 
stadje. We bezoeken ook het prachtige 
kasteel Dunrobin, de zetel van de her-
tog van Sutherland, die ooit de grootste 

land eigenaar in Schotland was. Een 
schilderachtige rit noordwaarts van-
uit Invergordon geeft een indruk van 
het pastorale platteland in dit deel van 
Schotland. We doorkruisen het mooie 
stadje Tain, steken de Dornoch Firth 
over en gaan verder door het vissersdorp 
Golspie, waar hoog op de nabijgelegen 
beinn (‘berg’ in Gaelic) het monument 
van de hertog van Sutherland te zien is. 
Aan het eind van een lange, met bomen 
omzoomde oprijlaan ontvouwt zich het 
adembenemende Dunrobin Castle. Het 
indrukwekkende kasteel telt 189 ka-
mers. Tijdens de rondleiding door het 
kasteel wordt u geïmponeerd door het 
meubilair en de indrukwekkende kunst-
verzameling. Verken de tuinen en het 
landgoed. Tijdens de terugtocht houden 
we halt in Royal Dornoch, een stadje uit 
de 12e eeuw omgeven door zandduinen. 
De oudste gebouwen van de stad, zo-
als de indrukwekkende middeleeuwse 
kathedraal, zomen het ruime en mooie 
dorpsplein af. Deze idyllische omgeving 
was het toneel voor Madonna’s rock-’n’-
rollhuwelijk en de doop van haar zoon in 
2000. 

DAG 8 | INVERGORDON
➤ ➤

EXCURSIE 25 • GLENMORANGIE WHISKY 
& ROYAL DORNOCH
Prijs per persoon: € 70
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 3.45 uur
Een korte busrit naar het noorden brengt 
ons naar het aantrekkelijke stadje Tain. 
Onze bestemming: de distilleerderij 
Glenmorangie. Glenmorangie betekent 
in het Gaelic ‘vallei van de rust’, wat een 
bijzonder passende beschrijving is voor 
deze rustige en schilderachtige locatie. 
De distilleerderij produceert al meer 
dan 150 jaar en is beroemd om haar 
hooggewaardeerde single malt whis-
ky’s, die over de hele wereld worden ge-
distribueerd. De traditionele manier van 
distilleren is van generatie op generatie 
doorgegeven. We krijgen een rondlei-
ding door de productieruimtes. Daarna 
brengen we wat tijd door in het bezoe-
kerscentrum om het volledige gamma 
single malt whisky’s te ontdekken en de 
kans te krijgen om een slokje te proe-
ven. Na het bezoek aan de distilleerderij 
gaan we naar Royal Dornoch, een stadje 
uit de 12e eeuw omgeven door zanddui-
nen. De oudste gebouwen van de stad, 
zoals de indrukwekkende middeleeuw-
se kathedraal, omzomen het ruime en 
mooie dorpsplein. Deze idyllische om-

geving was het toneel voor Madonna’s 
rock-’n’-rollhuwelijk en de doop van 
haar zoon in 2000.

DAG 8 | INVERGORDON
➤ 

EXCURSIE 26 • CULLODEN & CAWDOR CASTLE
Prijs per persoon: € 75
Duur: 4 uur
Tijdens deze excursie duiken we in de 
bloedige en boeiende geschiedenis van 
Schotland. In 1707 werden de Schotten 
staatkundig met Engeland en Wales ver-
enigd en kwam het Schotse parlement 
voor het laatst bijeen. Er volgden enkele 
roerige decennia. In 1746 bereikten de 
ruzies een climax op het slagveld van 
Culloden. Bonnie Prince Charlie bracht 
er de Highlandclans bijeen om te revol-
teren tegen de Engelse troepen. Tijdens 
deze verschrikkelijke strijd moesten de 
jakobieten uiteindelijk het onderspit del-
ven. De rebellie liep dus voor de Schot-
ten faliekant af, maar zorgde er ook voor 
dat de natie nooit haar identiteit heeft 
verloren. Culloden is een van de meest 
indrukwekkende slagvelden van Groot-
Brittannië. Deze excursie brengt ons 
verder landinwaarts. We zijn nooit veraf 
van de Moray Firth, beroemd om zijn 
dolfijnen, en bereiken Cawdor Castle dat 
met zijn prachtige tuinen, ophaalbrug 
en kantelen zo uit een middeleeuws 
sprookje geknipt lijkt. Dit romantische 
kasteel is nog steeds in handen van de 
Cawdor-familie. Het wordt van april tot 
oktober bewoond. Dit merkt u tijdens uw 
bezoek: er liggen overal boeken, pen-
nen en zelfs een mandje voor de hond. 
U kunt er Vlaamse wandtapijten, schil-
derijen, porselein en mooi meubilair 
bewonderen. Veel mensen komen naar 
Cawdor Castle om de geest van Macbeth 
van Shakespeare te zoeken. Het kasteel 
is immers nauw verbonden met Mac-
beth. Hem was het bezit van dit kasteel 
door de heksen beloofd.
Rondom het kasteel liggen drie tuinen, 
namelijk de moestuin, de bloementuin 
(met Franse invloeden) en de ‘wilde’ 
tuin. 

Onze  
gasten 
aan boord

DIRK DRAULANS
Sinds 1987 is Dirk Draulans redac-
teur bij Knack. Als bioloog is hij een 
graag geziene journalist op televisie. 
Voor Canvas maakte hij een aantal 
tv-programma’s. Dirk is doctor in de 
wetenschappen, schreef een vijftigtal 
wetenschappelijke publicaties en 
maakte tal van wetenschappelijke 
expedities. Verder schreef hij ook 
een aantal geruchtmakende en 
succesvolle boeken.

JAN VAN DEN BERGHE
Jan van den Berghe studeerde 
Germaanse filologie (Engels en 
Scandinavische talen) aan de 
Rijksuniversiteit Gent. Hij was 
journalist voor diverse bladen en 
eindredacteur voor de Canvas-serie 
Histories. Met succes publiceerde hij 
boeken over Europese vorstenhuizen. 
Op de Knack-cruises ontpopte hij 
zich tot een gewaardeerd causeur.



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

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

sel met een charter- of lijnvlucht in economyclass, 
(met of zonder tussenlanding)

• De haventaksen (momenteel € 250) en de  
luchthaventaksen (momenteel € 80), variabel  
en onderhevig aan wijzigingen 

• Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie 
• Volpension vanaf het diner van dag 1 tot en met het 

ontbijt op dag 9
• 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 cruisedirecteur en zijn  

of haar team
• Lezingen door de Knack-gastspreker(s)
• Het Knack-begeleidingsteam

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• 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

gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 
of mail naar info@rivagesdumonde.be

[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]

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.

WORLD EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP
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Zetelbed

Dubbel zetelbed
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Categorie 1 - 17 m2 
Expedition kajuit sabord - Dek 3

Categorie 2 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 5

Categorie 3 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 6

Categorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 5

Categorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 6

Categorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Junior Suite balkon - Dek 6 

Categorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Navigator Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
VIP Suite terras - Dek 5

Categorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

BA
R

ASC.

ASC.

b : Balkon
t : Terras

DEK 3

DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 7

DEK 8

CATEGORIE KAJUIT DEK M2 BEZETTING PRIJS
(per persoon)

1 Expedition - vast venster 3 17 m2 2     € 3.720 

2 Deluxe - panoramisch uitzicht 5 25 m2 2      € 4.370  

3 Deluxe - panoramisch uitzicht 6 25 m2 2     € 4.810 

4 Deluxe - met balkon 5 20 m2 /balkon: 5 m2 2     € 5.680

5 Deluxe - met balkon 6 20 m2 /balkon: 5 m2 2      € 6.120

6 Junior Suite - met balkon 6 23 m2 /balkon: 5 m2 2     € 6.560

7 Navigator Suite - met terras 5 en 6 26 m2 /terras: 10 m2 2      € 7.870

8 VIP Suite - met terras 5 31 m2 /terras:10 m2 2      € 9.180 

9 Explorer Suite - met terras 5 en 6 34 m2/terras: 10 m2 2      € 9.620 

Zetelbed Dubbel zetelbed



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 digi-
taal verspreid via beeldschermen, wat ook het papierverbruik 
beperkt. 

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 al-
lerhoogste 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 en bieden 
een panoramisch uitzicht. De gemeenschappelijke ruimtes zijn 
geconcentreerd op 2 dekken. Op dek 4 bevindt zich het omvang-
rijke onthaal, dat toegang geeft tot een comfortabele conferen-
tieruimte, een groot salon met bar, een restaurant, een biblio-
theek, 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 panoramisch uitzicht 
van 180°. Hier bevinden zich ook de fitnesszaal, het wellness-
centrum (betalend) en een verwarmd buitenzwembad met fraaie 
ontspanningszone en twee bubbelbaden. Op dek 8 is er zelfs een 
hardlooppiste en een landingsplatform voor een helikopter voor-
zien. 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 passagiers.

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.



De World Explorer is ontworpen door vooraanstaande cruise-
specialisten met een grote kennis en ervaring van het explo-
reren van de wereld en de natuur. Zij zorgden voor voldoende 
ruimtes binnen en buiten om op elk moment van de schoonheid 
van het landschap te kunnen genieten. Of u nu buiten rondwan-
delt op dek 8, of comfortabel plaatsneemt in de Observation 
Lounge (dek 7), overal bent u verzekerd van een werkelijk uit-
zonderlijk panoramisch uitzicht. Op dek 7 is de bibliotheek-
ruimte in de Observation Lounge de ideale plaats om in alle 
rust te lezen, terwijl u in de speelkamer op dek 4 terechtkunt 

voor een spelletje schaken, kaarten of scrabble. En u geniet 
van een koffie of een aperitief in het Explorer-salon.
De conferences vinden plaats in het elegante auditorium, uit-
gerust met een groot scherm en comfortabele stoelen. Ont-
spannen doet u in de wellness ‘Spa by l'Occitane’, inspannen 
kan in een goed uitgeruste fitnessruimte en op de looppiste in 
open lucht. Bij het verwarmde buitenzwembad vindt u ligbed-
den, twee bubbelbaden en een buitenbar, waar tussendoortjes 
en salades kunnen worden besteld. In de boetiek vindt u kle-
ding, ansichtkaarten, levensmiddelen en souvenirs.

WORLD EXPLORER
Het leven aan boord

HET RESTAURANT

's Avonds worden in het restaurant heerlijke en geraffineer-
de à-la-cartegerechten geserveerd. De gerechten worden 
vers bereid en aangepast aan uw wensen. Het ontbijt en de 
lunch zijn meestal in buffetvorm. Als u dat wenst en de weers-
omstandigheden goed zijn, kunt u ook buiten eten. In de na-
middag serveren we een tussendoortje met koekjes en heerlijk 
gebak. Warme dranken zijn permanent en gratis ter beschik-
king. Wijn en water worden gratis bij de maaltijden geserveerd. 
Ook roomservice is mogelijk.

DE KAJUITEN

De kajuiten van de World Explorer zijn verdeeld over 3 dekken en bieden 
allemaal een buitenzicht.
Afhankelijk van de gekozen categorie is dit: een grote patrijspoort, een pa-
noramisch raam, een schuifraam of een dubbel schuifraam met toegang tot 
balkon of terras. De kajuiten zijn ruim (17 tot 44 m²) en zijn ingericht met een 
kantoor- en/of zithoek met tafels, fauteuils en/of sofa. Ze hebben allemaal 
twee aparte bedden die naar elkaar toe kunnen worden geschoven, één of 
twee televisies, een kledingkast of kleedruimte, individuele airconditioning, 
een minikoelkast, een haardroger en een kluisje. De badkamers hebben al-
lemaal een ruime inloopdouche met een zitje, terwijl l'Occitane-huidverzor-
gingsproducten beschikbaar zijn.
Sommige Deluxe Scenic-hutten (categorie 2 en 3) zijn uitgerust met een sofa 
die kan worden omgevormd tot een tweepersoonsbed. Alle suites hebben 
een terras uitgerust met 2 zeteltjes, een salontafel en 2 ligbedden. De Explo-
rer Terrace Suites (categorie 9) hebben een badkamer met 2 wastafels, een 
ligbad, en een inloopdouche. De World Explorer telt 9 kajuitcategorieën, die 
wij u op de volgende pagina’s voorstellen.

DE EXPEDITIEZONE

De World Explorer is een expeditiejacht, ontworpen voor reizen 
en expedities naar de meest afgelegen delen van de wereld, 
zoals het noordpoolgebied. Zijn geavanceerde technologie, de 
versterkte romp en 18 zodiacs maken het mogelijk plaatsen te 
bereiken waar weinig mensen ooit komen. De ontschepings-
ruimte van de zodiac is ruim en beschikt over een kleedkamer 
zodat passagiers zich comfortabel kunnen voorbereiden op hun 
avontuur. Voor de ontscheping wordt met trappen en mobiele 
platforms de toegang tot de zodiacs en roeiboten zo makkelijk 
mogelijk gemaakt.



Deze kajuiten op dek 6 hebben een 
oppervlakte van 23 m² en beschikken 
over twinbedden (die tot één groot bed 
omgetoverd kunnen worden) en een 
balkon van 5 m². Elke kajuit heeft ook 
een garderobe, een bureauhoek naast 
de slaapkamer, een salon met zetel 
voor een eventuele derde persoon, twee 
televisies, een compacte koelkast en een 
afzonderlijke badkamer met wc en ruime 
inloopdouche.

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een opper-
vlakte van 26 m² en beschikken over twinbed-
den (die tot één groot bed omgetoverd kunnen 
worden) en een terras van 10 m² dat toegan-
kelijk is via het salon en de slaapkamer. Elke 
kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en 
bureau, een dressing, twee televisies, een com-
pacte koelkast en een afzonderlijke badkamer 
met wc en ruime inloopdouche. Sommige kajui-
ten zijn uitgerust met een sofa die kan worden 
omgebouwd tot een tweepersoonsbed.

Deze kajuiten op dek 5 hebben een 
oppervlakte van 31 m². Ze beschikken 
over twinbedden (die tot één groot bed 
omgetoverd kunnen worden) 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.

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een 
oppervlakte van 34 m². Ze beschikken over 
twinbedden (die tot één groot bed omgeto-
verd kunnen worden) 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 grote garderobe, twee televisies, een 
compacte koelkast en een afzonderlijke 
badkamer met dubbele wastafel, ligbad, 
een ruime inloopdouche en een wc.

Deze kajuiten op dek 5 en 6 zijn 25 m² 
groot en beschikken over twinbedden 
(die tot één groot bed omgetoverd kun-
nen worden), een panoramisch raam 
dat naar beneden kan worden openge-
schoven, een salon met zetel en bureau, 
een compacte koelkast, een televisie, 
een garderobe en een afzonderlijke 
bad kamer met wc en inloopdouche.

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

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een 
oppervlakte van 20 m² en beschikken 
over twinbedden (die tot één groot bed 
omgetoverd kunnen worden) 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.

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

Deze kajuiten op dek 3 zijn 17 m² groot 
en beschikken over twinbedden (die 
tot één groot bed omgetoverd kun-
nen worden), een groot raam (kan niet 
open), een bureauhoek, een televisie, 
een compacte koelkast, een garderobe 
en een afzonderlijke badkamer met wc 
en inloopdouche.

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

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

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

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

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

WORLD EXPLORER
De kajuiten 



O
B

73
16

8

VOOR INFORMATIE EN RESERVATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41

of mail info@rivagesdumonde.be

www.knackcruises.be
 www.facebook.com/knackcruise


