Patagonië

Vaar mee
naar het einde
van de wereld
Met Santiago en Buenos Aires
Van 15 tot 29 maart 2020

PATAGONIË

Het programma van dag tot dag
DAG

AANLEGPLAATSEN

1

PARIJS – SANTIAGO (CHILI)

2

SANTIAGO

3

SANTIAGO - VALPARAÍSO

4

SANTIAGO – PUNTA ARENAS

5

PUNTA ARENAS

6

AINSWORTH BAY - TUCKER’S ISLAND

7

ISLA CARLOS III –
BULTRUGWALVISSEN

8

CÓNDOR GLACIER EN AGUILA

9

GARIBALDI GLACIER– PÍA GLACIER
– GLACIERS AVENUE

10

KAAP HOORN – BAHÍA WULAIA

11

PUERTO TORO – PUERTO WILLIAMS

12

USHUAIA – BUENOS AIRES
(ARGENTINIË)

13

BUENOS AIRES

14

BUENOS AIRES

15

PARIJS

Dag 1: BRUSSEL - PARIJS - SANTIAGO (Chili)
Transfer Brussel-Parijs. Aansluitend
lijnvlucht met tussenlanding.

Dag 2: SANTIAGO
Bij aankomst maken we de verplaatsing naar het centrum voor de lunch.
In de namiddag bezoeken we
Santiago. U ontdekt er het Palazzo de
la Moneda (buitenzicht), een sublieme
constructie uit de Spaanse koloniale
periode waar de Chileense president
zetelt. Het gebouw vormde ook het
decor voor de staatsgreep in 1973 en
de zelfmoord van Salvador Allende,
een tragische episode in de geschiedenis van het land. U vervolgt uw
stadsrondleiding via de kathedraal,
de Plaza de Armas, het oude stationsgebouw, ontworpen door Gustave
Eiffel, de centrale markt met zijn
levendige en pittoreske steegjes en
de heuvel San Cristóbal, waar u van
een fenomenaal panoramisch uitzicht
kunt genieten. Op het einde van de
middag checken we in bij hotel Plaza
San Francisco 4*. Diner en overnachting in het hotel.

Dag 3: SANTIAGO - VALPARAÍSO
Na het ontbijt vertrekken we naar
Valparaíso, een UNESCO-werelderfgoedstad op 120 km van Santiago.
De pittoreske baai ligt in een amfitheater van steile heuvels en straalt een
eeuwige, mysterieuze charme uit. Deze
45 heuvels vormen een labyrint dat u
via liften, doorgangen en steile steegjes
kunt verkennen. We bezoeken de wijk
Viña del Mar, een badplaats voor de
rijke inwoners van de regio,

Beagle-kanaal

en ontdekken daarna de stad via de
beroemde kabelbaan. We genieten van
het adembenemende uitzicht op de
baai. Na de lunch in de stad is er vrije
tijd en in de late namiddag keren we
terug naar Santiago. Diner en overnachting in het hotel.

Dag 4: SANTIAGO - PUNTA ARENAS
’s Morgens vliegen we naar Punta
Arenas. Afhankelijk van het vluchtschema bieden we u een lunchpakket
aan. Bij aankomst checken we in bij
het hotel Cabo de Hornos (4* of vergelijkbaar). Diner en overnachting in
het hotel.

Dag 5: PUNTA ARENAS
Na het ontbijt vertrekken we naar dé
toeristische parel van de stad: het
historische centrum en het Salesian Museum, dat een uitzonderlijke
ecologische en etnografische collectie
herbergt. Het museum werd eind 19e
eeuw opgericht door missionarissen
van de religieuze congregatie Salesianen van Don Bosco. Ook een bezoek
aan de begraafplaats is een absolute
must. Die wordt beschouwd als een van

Santiago

Buenos Aires

het schip verder koers richting Tucker’s
Island; aan boord van de Zodiacs komt
u in de buurt van kolonies Magelhaenpinguïns en aalscholvers. Lunch, diner
en overnachting aan boord.

Dag 7: ISLA CARLOS III - BULTRUGWALVISSEN

de mooiste in Chili, met name dankzij de
Engelse tuin en het gangpad vol cipressen. Het is een unieke oase van rust,
vlakbij de Straat Magellaan. Met zijn
kleurrijke huizen verleidt Punta Arenas
iedereen die droomt van zeilen op de
zuidelijkste zeeroutes ter wereld. Lunch
in het centrum. In de namiddag schepen
we in op de Ventus Australis en kunt
u zich installeren in uw kajuit. Bij een
ontvangstreceptie worden u de kapitein
en de hotel- en expeditieteams voorgesteld. Daarna zet het schip koers naar
het uiterste zuiden. Langs de mythische
Straat Magellaan en het Beagle-kanaal
doorkruist u Patagonië en Vuurland.
Diner en overnachting aan boord.

Vroeg in de ochtend doorkruist de Ventus
Australis de Straat Magellaan naar Isla
Carlos III, thuisbasis van het Francisco
Coloane Marine Park. Dat is een beschermd gebied voor wetenschappelijk
onderzoek. Een plaats bij uitstek voor
de observatie van bultrugwalvissen. Het
schip blijft hier de hele ochtend liggen,
en aan boord van de Zodiacs speuren we
naar dit magnifieke zeezoogdier. Diner
en overnachting aan boord.

Dag 8: ISLA CARLOS III - CONDOR- EN AGUILAGLETSJER
Via de kanalen komt het schip bij de
Agostini-fjord, dat mee het landschap
tekent van het grootste eiland van de
archipel Vuurland. De gletsjer splijt de
Cordillera Darwin, een bergketen met de
steilste bergtoppen van zuidelijk Chili.
Het zicht op de gletsjers die zich door
de vallei een weg banen naar de zee, is
verbluffend. Een begeleide wandeling

Dag 6: ALMIRANTAZGO EN TUCKER’S ISLAND
Bij zonsopgang vaart het schip de
Almirantazgo-fjord binnen. We varen
voorbij de Marinelligletsjer in Ainsworth
Bay, en hebben zicht op de bergketen
Cordillera Darwin. In het Nationaal
Park Alberto de Agostini gaan we aan
land voor een uitstap. De excursie leidt
naar een beverdam omringd door een
subantarctische bos. U kunt er vaak een
kolonie zeeolifanten spotten. Daarna zet

Glaciers Avenue

brengt u langs de lagune naar de Aguilagletsjer, waar u de rijkdom van fauna en
flora met eigen ogen kunt waar-nemen.
In de namiddag varen we met de Zodiacs
naar de Condorgletsjer. Lunch, diner en
overnachting aan boord.

Dag 9: GARIBALDIGLETSJER - PÍA-GLETSJER LAAN DER GLETSJERS
Na de oversteek van het Ballenerokanaal varen we ‘s ochtends de fjord
Garibaldi binnen. Na de middag gaat het
langs de noordwestelijke arm van het
Beagle-kanaal naar fjord Pía. Excursie
naar de belvedère, van waarop u een
prachtig zicht hebt op de gelijknamige
gletsjer. De belangrijkste gletsjertong
strekt zich uit van de top van de berg-

Ushuaia

een magellaans bos waar kaneelbomen
en varens groeien. Diner en overnachting
aan boord.

Dag 11: PUERTO TORO - PUERTO WILLIAMS

Kaap Hoorn

keten tot aan de zee. We varen verder
onder toeziend oog van de majestueuze
‘Glaciers Avenue’. Dit indrukwekkende
deel van het Beagle-kanaal bestaat uit
een reeks gletsjers die in zee uitmonden.
Lunch, diner en overnachting aan boord.

Dag 10: KAAP HOORN - BAHÍA WULAIA
We komen aan in het Kaap Hoorn Nationaal Park en gaan er aan land (als de
weersomstandigheden dit toelaten). Deze
mythische, bijna verticale kaap van 425
meter hoog werd ontdekt in 1616. Het is
een gevreesde passage op de scheepvaartroute die de Stille met de Atlantische Oceaan verbindt. De kaap staat
bekend als het ‘eindpunt van de wereld’
en werd in 2005 door UNESCO uitgeroepen tot Wereldbiosfeerreservaat. Lunch
aan boord. In de namiddag: excursie naar
Bahía Wulaia, een van de belangrijkste
nederzettingen van de inheemse Yamanas-kanovaarders. Het is hier dat Charles
Darwin tijdens een reis met de HMS
Beagle op 23 januari 1833 voet aan land
zette. Deze plek biedt door zijn vegetatie
en geografie een prachtig visueel spektakel. De wandeling leidt naar een schitterend uitkijkpunt en je doorkruist ook

‘s Ochtends ontschepen we in Puerto
Toro, een klein vissersdorpje. Puerto Toro
wordt beschouwd als het meest zuidelijke
stadje ter wereld. U kunt er vissers en
hun families ontmoeten en kennismaken
met hun levenswijze. Terug aan boord
voor de lunch. In de namiddag trekken
we naar Puerto Williams, een stadje van
2000 inwoners. We bezoeken er het
antropologische museum dat de geschiedenis vertelt van het Yahganvolk. Diner
en overnachting aan boord.

Dag 12: USHUAIA (Argentinië) - BUENOS AIRES
’s Morgens ontschepen we voor de
transfer naar de luchthaven. Vlucht naar
Buenos Aires. Bij aankomst: transfer en
check-in bij hotel Madero (4* of vergelijkbaar). Naargelang het vluchtschema is
er tijd voor vrije activiteiten in Ushuaia
of Buenos Aires. Diner in de stad en
overnachting in het hotel.

Dag 13: BUENOS AIRES
Vertrek om per schip de Paraná Delta in
de regio Tigre te ontdekken. Onderweg
stoppen we in San Isidro waar we het
centrale plein en de neogotische kathedraal bezoeken; terugkeer naar Buenos
Aires en lunch in de stad. In de namiddag
bezoeken we de elegante wijk Recoleta
en de begraafplaats waar Eva Perón ligt.
Spectaculair tangodiner in een traditioneel restaurant en overnachting in het
hotel.

Dag 14: BUENOS AIRES
We verkennen de stad verder langs de
wijk Plaza de Mayo, het bekendste plein
van Buenos Aires. Hierbij doorkruisen
we San Telmo, de oudste wijk van de stad
met heel wat koloniale gebouwen. Lunch
in het restaurant en daarna transfer naar
de luchthaven, waar we de vlucht richting
Parijs nemen. Nachtvlucht met of zonder
tussenlanding.

Dag 15: PARIJS
Aankomst overdag in Parijs. Aansluitend
transfer naar Brussel.

Optionele verlenging van uw cruise:
DE WATERVALLEN VAN IGUAZÚ
28 tot 31 maart
De wereldberoemde watervallen van Iguazú
(op de grens van Argentinië, Paraguay en Brazilië)
moet u zien om te geloven. Over een lengte van
2,7 kilometer storten maar liefst 270 (kleine)
watervallen zich in de Paraná-rivier. Liggend in
een immens regenwoud, zeker ook het
ontdekken waard...

PRIJS IN EURO PER PERSOON

Watervallen van Iguazú

Dubbele bezetting

€ 1.380

Enkele bezetting

€ 1.690

AAN BOORD VAN DE

VENTUS AUSTRALIS
Dit gloednieuwe schip, gebouwd in 2017, biedt de passagiers
alle nodige comfort. De Ventus Australis biedt plaats aan
194 passagiers. De binnenruimtes zijn gezellig en verfijnd
en u kunt er gezellige momenten delen. Laat u overweldigen
door het levendige natuurspektakel in deze uitzonderlijke
regio: Patagonië. Geniet tijdens het varen van de lokale flora
en fauna, de gletsjers, de etnografie en geschiedenis van
deze uitzonderlijke regio.

COMFORTABELE KAJUITEN

Het schip heeft enkel buitenkajuiten, verdeeld over drie
dekken. De 97 kajuiten zijn ruim, helder, elegant en comfortabel en hebben elk een oppervlakte van 16,5 m² (4 superiorkajuiten hebben een oppervlakte van 20,5 m²). Sommige
kajuiten zijn uitgerust met twee eenpersoonsbedden die tegen
elkaar kunnen worden geplaatst, andere hebben een tweepersoonsbed. De kajuiten beschikken over een badkamer met
douche en toilet. Alle kajuiten beschikken over een kleerkast,
een opbergkast, een kluis, een haardroger en een satelliettelefoon. De verwarming is individueel regelbaar in elke kajuit.
Het personeel aan boord zorgt ervoor dat uw cruise zo aangenaam mogelijk verloopt. U geniet van een service van topkwaliteit en een gevarieerde en verfijnde catering.

Yangtze

Pía-gletsjer

PATAGONIË

REIS NAAR HET EINDE VAN DE WERELD
Patagonië in het zuiden van Argentinië is een van
de meest afgelegen en tegelijk een van de mooiste
streken ter wereld. Grof geschat hebben we het over
een gebied van 1 miljoen vierkante kilometer. De
natuur kan er zacht, maar ook hard en vreemd zijn.
400 jaar geleden rondden de Nederlanders Willem
Cornelisz Schouten en Jacob Le Maire voor het eerst
Kaap Hoorn, het meest zuidelijke punt van Patagonië
en ook van deze cruise. Tijdens deze cruise vaart u
voortdurend door een overweldigende natuur met glet-

sjers, fjorden en onbewoonde vlakten. Maar vooral de
enorme, indrukwekkende leegte imponeert. Het lijkt
bij momenten het einde van de wereld, een imaginaire
plaats of zoals Paul Theroux constateerde in zijn boek
The old Patagonion express: “This was a discovery at the look of it, I thought: Nowhere is a place!”

ONZE GAST
DIRK DRAULANS
Dirk Draulans is sinds 1987 redacteur bij Knack en
als bioloog 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. Zo maakte hij in 2009
deel uit van het Beagle-expeditieteam, dat voor VPRO
en CANVAS de reis van Charles Darwin naar Patagonië
overdeed. Over deze reis publiceerde hij het Beagledagboek, in de voetsporen van Charles Darwin.
Dirk is uw ideale reisgenoot voor deze cruise!

VENTUS AUSTRALIS
PLAN VAN HET SCHIP

DEZE PRIJZEN OMVATTEN
• De transfer Brussel-Parijs en Parijs-Brussel.
• Vluchten Parijs/Santiago en Buenos Aires/Parijs,
lijnvluchten economyclass met of zonder tussenlandingen (LATAM, Air France of Iberia).
• Vluchten van Santiago/Punta Arenas en Ushuaia/Buenos
Aires, lijnvluchten economyclass met of zonder
tussenlandingen (LATAM, LAN of Aerolineas).
• Luchtbelastingen (€ 200) en havengelden (€ 52) zijn
variabel en aan verandering onderhevig.
• Alle transfers vermeld in het programma.
• Tweekameraccommodatie in Santiago (2 nachten) in
een 4*-hotel (lokale normen), in Punta Arenas (1 nacht)
in een 3*-hotel (lokale normen) en in Buenos Aires
(2 nachten) in een 4*-hotel (lokale normen).
• Accommodatie aan boord van de Ventus Australis in
de geselecteerde categorie (7 nachten).
• Volpension voor lunch vanaf dag 2 tot op dag 14.
• Dranken aan boord naar eigen goeddunken (wijn, bier,
frisdrank...).
• Drankjes bij de maaltijden tijdens het verblijf in Santiago,
Punta Arenas en Buenos Aires (water, thee of koffie).
• Alle bezoeken en toelatingen aan de in het programma
vermelde sites met een lokale gids.
• De diensten van 2 Knack Cruises-medewerkers voor
de duur van de reis.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Lengte: 89 m / breedte: 14,6 m / diepgang: 3,3 m
• Bouwjaar: 2017
• Capaciteit: 194 passagiers
• Kajuiten: 97 kajuiten verdeeld over 3 dekken
• 60 bemanningsleden
• Elektrische stroom: 220 V
• Valuta aan boord: Chileense peso, creditcard,
euro’s, US dollars
• Chileens paviljoen
• Bedrijf: Australis

DEZE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF

PRIJS IN EURO PER PERSOON
Type kajuit

Dek

Prijs

A/ Deluxe Grand Sabord (16,5 m²)

Magellan

€ 6.980

A/ Deluxe Grand Sabord voor
Singlegebruik

Magellan

€ 10.250

AA/ Deluxe Scénique (16,5 m²)

Terre de Feu

€ 7.390

AA/ Deluxe Scénique voor
singlegebruik

Terre de Feu

€ 10.580

Terre de Feu

€ 7.790

AAA/ Deluxe Scénique (16,5 m²)

Cap Horn

€ 7.590

AAA Sup./ Deluxe Scénique
Supérieure (20,5 m²)

Cap Horn

€ 7.980

AA Sup./ Deluxe Scénique
Supérieure (20,5 m²)

• Andere dranken dan de bovengenoemde.
• Fooien voor boordpersoneel (15 USD per dag per
persoon aanbevolen).
• Reisverzekering.
• Mogelijkheid van businessclassvluchten: neem contact
met ons op.

DE EXTRA’S VAN KNACK
•
•
•
•

Een Knack-begeleidingsteam
Alle excursies inbegrepen
All-in formule inclusief dranken
Een klein wendbaar schip

FORMALITEITEN VOOR BELGISCHE ONDERDANEN
Paspoort geldig 6 maanden na de datum van terugkeer.

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 120 DEELNEMERS

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE:

OB71886

Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar info@rivagesdumonde.be
of stuur bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar
Rivages du Monde, ‘Knack Cruise Patagonië’, Bergstraat 17, 1000 Brussel

Bahía Wulaia

Valparaíso

Buenos Aires

