zeecruise 2022

Van IJsland
naar Groenland
Van 3 tot 15 augustus 2022

VAN IJSLAND
NAAR GROENLAND
Van 3 tot 15 augustus 2022

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 uitgestrekte lavavelden. De steile, door de golven geteisterde fjorden en kliffen vormen
een biotoop voor talloze vogels. Geisers en fumarolen creëren hier betoverende, mineraalachtige maanlandschappen. Deze woeste natuurkrachten worden afgewisseld met
haast tropische zwempartijen in turkooisblauw water en de eenvoudige charmes van de
hoofdstad Reykjavik.
Net als de onversaagde Vikingen, die hier ooit de kustgebieden koloniseerden, zetten
we koers naar het land van de kolossale gletsjers: Groenland. Het land is grotendeels
bedekt met een kilometers dikke ijskap en alleen een deel van de kuststrook is ijsvrij.
In deze polaire contreien met hun eindeloze vergezichten en imposante bergmassieven wacht ons een gastvrije bevolking met een totaal andere levenswijze. Het wordt
een onvergetelijk avontuur, waarbij we varen tussen de ijsbergen en prachtige fjorden
bewonderen. Neem deel aan deze avontuurlijke cruise naar enkele van de mooiste
landschappen ter wereld!

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 Unescowerelderfgoed is, de Diskobaai
en de Eqip Sermia-gletsjer

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.

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

DAG 2 | Reykjavik
De IJslandse hoofdstad Reykjavik, letterlijk ‘Rookbaai’, werd zo genoemd in
874 door de eerste Scandinavische kolonist, 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 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 natuurlijke trekpleisters omvat: de waterval van Gullfoss
of ‘Gouden waterval’, de thermische
bronnen rond Geysir, met zijn geisers
(springbronnen) en tussentijds pruttelende en boerende modderpoelen en
warmwaterbronnen, en Thingvellir, de
vallei van het parlement. Vrij bezoek of
deelname aan de optionele excursies.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

DAG 3 | Isafjördur
Isafjördur is een kleine vissersplaats
(circa 2.700 inwoners) in het noordwesten 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 Skutulsfjördur-fjord. Vrij bezoek of deelname aan
de optionele excursies. Ontbijt, lunch en
diner aan boord.

Groenlandzee
Eqip Sermia-gletsjer
Ilulissat - Disko-baai

DAG 5 | Op zee

naar Brussel

Nuuk ligt aan de toegang tot een van de
grootste fjorden ter wereld, en werd al
in de 10e eeuw bewoond door de Vikingen. Vanaf de 12e eeuw werd het een
toevluchtsoord voor de Inuit-bevolking.
In deze regionale hoofdstad met zowel
pittoreske als officiële gebouwen gaan

IJsland

van Brussel

Grundarfjördur

REYKJAVIK

Narsarsuaq
Labradorzee
Tocht door Prins
Christianssund

tradities en moderniteit hand in hand.
Vrij bezoek of deelname aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner
aan boord.

DAG 10 | Ilulissat – Diskobaai

DAG 8 | Nuuk

el

Noordelijke Atlantische Oceaan

DAG 6 | Doorgang door Prins Christianssund
(Groenland)

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 opgericht. Verken de plek op eigen houtje.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

irk

Nuuk

DAG 9 | Op zee

DAG 7 | Narsarsuaq

Straat
Denemarken

KANGERLUSSUAQ

Vandaag zijn we de hele dag op zee. Ontspan, verken het schip en maak kennis
met uw reisgenoten of neem deel aan
verschillende activiteiten aan boord.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

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.

olc

Isafjördur
Groenland

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 vulkanische velden van het Snæfellsnesschiereiland. Vrij bezoek of deelname
aan de optionele excursies. Ontbijt,
lunch en diner aan boord.

Po

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.

Vlak bij de gletsjertong, die het grootste
aantal ijsbergen van het noordelijk halfrond produceert, bevindt zich de fjord
van Ilulissat, een natuurwonder dat
Unesco-werelderfgoed is. Hier varen
we een wereld van ijs binnen, waar de
stilte alleen doorbroken wordt door het
geluid van de ijsbergen zelf. Vrij bezoek
of 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. Regelmatig breken blokken ijs af die met
een luide plons in het water vallen. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

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

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

BELANGRIJKE OPMERKING

De routebeschrijving en de volgorde
van de stopplaatsen worden ter indicatie gegeven en zijn bedoeld om een
voorbeeld te geven van het avontuur
dat u kunt beleven.
De navigatie in deze gebieden is onderhevig aan een aantal onzekere
factoren, en dan met name de weersomstandigheden en de bewegingen
van het ijs. De route kan dan ook
gewijzigd worden in functie van deze
omstandigheden. Hierdoor is het mogelijk dat de volgorde van de aanleghavens wijzigt of dat er aanleghavens
verdwijnen. Alleen de kapitein is gemachtigd om de nodige beslissingen
te nemen die een verder verloop van
de cruise in alle veiligheid garanderen.
Ons expeditieteam zal aan uw zijde
staan om u te begeleiden bij de ontdekking van deze streek. Wij gaan aan
boord met zodiacs. Een goede fysieke
conditie is hiervoor vereist.
Wilde dieren zijn constant in beweging, dus het kan zijn dat sommige in
het programma genoemde wilde dieren niet te zien zijn tijdens de reis.
Optionele excursies kunnen tot
1 maand voor vertrek geboekt worden, of aan boord, afhankelijk van
beschikbaarheid. Zij zullen worden
uitgevoerd bij een minimum van
30 deelnemers per excursie.

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 Reykjanes 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 lutheraanse 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 aangename tocht door de ruige lavavelden
van het schiereiland Reykjanes en komen dan aan bij de Blue Lagoon voor

De moeilijkheidsgraad van de excursies wordt aangeduid 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.

een unieke en ontspannende wellnesservaring. 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 geothermische krachtcentrale die gebruik
maakt van geothermisch zeewater van
een kilometer onder het aardoppervlak.
Na het bezoek aan de spa keren we terug naar Reykjavik voor een korte sightseeingtour door de stad. Op een heldere
dag biedt de tocht een weids uitzicht
over de stad, de baai en de achterliggende 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 warmwaterreservoirs dat een prachtig uitzicht over
de stad biedt. Vervolgens rijden we door
de oudere delen van de stad, die worden
gedomineerd door de imposante Hallgrímskirkja-kerk, waarvan de hoge toren een van de meest bekende bezienswaardigheden 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 lavaveld. 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 verder 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 Hellisheidi, een geothermische energiecentrale, 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 parel), 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 gelegen op de op een na grootste gletsjer
van Europa. Deze dagreis begint met
een rit naar de warmwaterbron Deildartunguhver, waar we de stoom bewonderen die uit de aarde in de lucht opstijgt.
Vervolgens gaan we verder naar de watervallen van Hraunfossar en Barnafoss,
twee pittoreske watervallen die een ideale 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 dichter bij het ‘hart van de gletsjer’ brengt.
Hier lopen we door hallen van blauw ijs
en ervaren we de kleuren en de dichtheid 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 laatste 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 heilige 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 termijn 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 avontuurlijke 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 introductie waar u de basisvaardigheden van
het kajakken onder de knie krijgt alvorens we vertrekken. De excursie duurt in
totaal 2 uur.

het gebied. De historische gebouwen
van de stad getuigen van het belang dat
Isafjördur had als een van de belangrijkste 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 eeuwen 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

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 Tungudalurdal 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 centrum geweest voor handel en cultuur in

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 nestelen talloze vogels in de zomer, waardoor
het een waar vogelobservatieparadijs is.
Het is sinds 1884 de thuisbasis van dezelfde boerenfamilie. Na een boottocht
van 20 minuten maken we een ontspannen wandeling rond het eiland, de perfecte 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 eenden uit hun eigen nest plukken om hun
eieren te beschutten. In Vigur zijn enkele
overblijfselen van oude landbouwmethoden bewaard gebleven, waaronder
de oudste windmolen van IJsland, gebouwd 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 | GRUNDARFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 8 • DE WONDEREN VAN HET WESTEN

Prijs per persoon: € 100
Duur: 4.30 uur
Op deze excursie ontdekt u de wonderlijke
bezienswaardigheden
van
Snæfellsnes, een schiereiland dat imponeert 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 middelpunt 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 onbewoond 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 verdronken, 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 Arnarstapi, bekend om zijn lavaformaties. Op
de kliffen wemelt het van grote vogelkolonies. 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.

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 vereeuwigd. De excursie start met een rit
door het surrealistische lavaveld Berserkjahraun. Het heeft allerlei grillige
vormen en wordt nog eens extra betoverend 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 berserker 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 bevolking 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 pittoreske 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 proeven. Neem misschien een paar pepermuntjes mee voor op de terugweg.

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

DAG 4 | GRUNDARFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 10 • DE MYSTIEKE CHARME VAN
SNAEFELLSNES

DAG 4 | GRUNDARFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 9 • LAVAPADEN EN VIKINGVERHALEN

Prijs per persoon: € 110
Beperkt aantal plaatsen
Duur: 4.30 uur
Deze meeslepende excursie verduide-

Prijs per persoon: € 170 (inclusief lunch)
Duur: 8.30 uur
We verlaten Grundarfjördur en rijden
door kleine vissersdorpjes en de imposante kustlijn naar de beroemde gletsjer Snæfellsjökull (Besneeuwde Berg)
die op 1.446 meter hoogte ligt. Andere
prominente bergen en vulkanen vervolledigen 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 middelpunt der aarde’. We maken onze eerste
stop bij het strand van Djúpalónssandur,
voor een korte wandeling op het kiezelstrand 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 overvloed 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, ‘Heilige 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 Stykkishólmur 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 stadscentrum en zijn gebouwen in koloniale
stijl. Na een rondrit om het stedenbouwkundige concept van deze jonge en dynamische 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 dagelijkse 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 standbeeld 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 genieten 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 watervallen. De kapitein houdt bovendien nauwlettend 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 gletsjer, de Sermeq Kujalleq, grote ijsbergen die 55 km ver drijven en vast komen

te zitten op de onderwatermorene nabij
Ilulissat. Het is een indrukwekkend gezicht: 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-werelderfgoedsite. Het grootste deel van de
tocht zult u wandelen op het knuppelpad 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 moeten 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 bezoek aan de verborgen eskimograven,
waar schedels en beenderen verspreid
liggen over de rotsen. Deze extra ervaring geeft de wandeling een speciaal en
mysterieus cachet.

DAG 10 | ILULISSAT
➤

Onze
gast
aan boord

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 minuten stop). Duur van de vlucht: ongeveer
1 uur.

DIRK DRAULANS
Sinds 1987 is Dirk Draulans redacteur 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.

WORLD EXPLORER

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

PLAN VAN HET SCHIP

• 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

HELIKOPTERPLATFORM

LOOPPISTE

DEK 8

ZWEMBAD/ JACUZZI

OBSERVATIESALON

ZODIACS

ZODIACS

SPA

BAR

ASC.

ASC.

SNACK BAR

GYM

DEK 7

LOOPBRUG

ASC.

ASC.

DEK 6

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

BAR

RECEPTIE

BOETIEK

CASINO

ASC.

BUITENRESTAURANT MET TERRAS

EXPLORER LOUNGE

KLEIN SALON

DOKTER

FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE
BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT

AUDITORIUM

UITRUSTINGSRUIMTE

• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
ASC.

DEK 3

• De vereiste uitrusting en kleding voor de expeditie
• Andere dan de vermelde dranken
• De optionele excursies
• Persoonlijke uitgaven
• Reisverzekeringen

ASC.

RESTAURANT

ASC.

DEK 4

ASC.

DEK 5

AANLEGPLAATS ZODIACS/SLOEPEN

Zetelbed

Dubbel zetelbed

Categorie 1 - 17 m2
Expedition kajuit sabord - Dek 3

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

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

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

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES

b : Balkon
t : Terras

Categorie
9 - 34 m / t : 10 m
Bouwjaar: 2019
- Vlag:
Portugal
- Capaciteit:
180
passagiers
Categorie
6 - 23 m / b
:5m
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6
Dubbel zetelbed
Junior Suite balkon - Dek 6
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

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

2

2

2

Zetelbed

2

gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers

1

Expedition - vast venster

3

17 m2

2

€ 7.640

2

Deluxe - panoramisch uitzicht

5

25 m

2

2

€ 8.990

3

Deluxe - panoramisch uitzicht

6

25 m2

2

€ 9.880

4

Deluxe - met balkon

5

Deluxe - met balkon

6

5

2

20 m /balkon: 5 m

2

€ 11.680

6

20 m2 /balkon: 5 m2

2

€ 12.580

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

2

31 m /terras:10 m

2

€ 18.890

9

Explorer Suite - met terras

5 en 6

34 m2/terras: 10 m2

2

€ 19.770

2

2

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

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

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

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

MODERN
De nagelnieuwe World Explorer werd in 2019 gebouwd op de
scheepswerven van Viana do Castelo in Portugal. Het schip
vaart trots onder Portugese vlag en knoopt weer aan met de
eeuwenoude Portugese maritieme traditie, die de basis heeft
gelegd voor tal van ontdekkingsreizen. Dankzij zijn geavanceerde technologie kan de World Explorer in alle veiligheid de
meest extreme gebieden op aarde bereiken, tot aan de Noordelijke 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 ontspannings- 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-Roycemotoren 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 positionering ter plaatse blijven zonder het anker uit te werpen.
Zo worden de ecosystemen en het plantenleven onder water
beschermd. Bovendien kan het evenwicht van het schip dankzij
de nieuwe stabilisatortechnologie perfect beheerst worden, om
ook op volle zee het verbruik te beperken.
Aan boord wordt alles in het werk gesteld om verspilling tegen
te gaan (waterverbruik, geen plastic voor eenmalig gebruik,
voorraadbeheer enz.). Alle informatie wordt bovendien digitaal verspreid via beeldschermen, wat ook het papierverbruik
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 allerhoogste 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 omvangrijke onthaal, dat toegang geeft tot een comfortabele conferentieruimte, een groot salon met bar, een restaurant, een bibliotheek, een winkel en een buitendek, waar het heerlijk genieten
is van een drankje of een lekkere maaltijd. Hogerop, op dek 7, is
er een fantastisch observatiesalon met een panoramisch uitzicht
van 180°. Hier bevinden zich ook de fitnesszaal, het wellnesscentrum (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 voorzien. De World Explorer telt op die manier tal van plekjes waar
iedereen naar wens tot rust kan komen of gezellig kan samenzijn
met de andere passagiers.

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

WORLD EXPLORER
Het leven aan boord

De World Explorer is ontworpen door vooraanstaande cruise
specialisten met een grote kennis en ervaring van het exploreren 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 rondwandelt op dek 8, of comfortabel plaatsneemt in de Observation
Lounge (dek 7), overal bent u verzekerd van een werkelijk uitzonderlijk panoramisch uitzicht. Op dek 7 is de bibliotheekruimte 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, uitgerust met een groot scherm en comfortabele stoelen. Ontspannen 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 ligbedden, twee bubbelbaden en een buitenbar, waar tussendoortjes
en salades kunnen worden besteld. In de boetiek vindt u kleding, ansichtkaarten, levensmiddelen en souvenirs.

HET RESTAURANT
's Avonds worden in het restaurant heerlijke en geraffineerde 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 namiddag serveren we een tussendoortje met koekjes en heerlijk
gebak. Warme dranken zijn permanent en gratis ter beschikking. Wijn en water worden gratis bij de maaltijden geserveerd.
Ook roomservice is mogelijk.

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 ontschepingsruimte 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.

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 panoramisch 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 allemaal een ruime inloopdouche met een zitje, terwijl l'Occitane-huidverzorgingsproducten 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 Explorer 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.

WORLD EXPLORER
De kajuiten
Expedition-kajuit - vast venster
Cat. 1 (dek 3)

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

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

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

Deluxe-kajuit - met balkon
Cat. 4 (dek 5) en cat. 5 (dek 6)
Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een
oppervlakte van 20 m² en beschikken
over twinbedden (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.

Junior Suite - met balkon

Cat. 6 (dek 6)

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.

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

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van 26 m² en beschikken over twinbedden (die tot één groot bed omgetoverd kunnen
worden) en een terras van 10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. Elke
kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en
bureau, een dressing, twee televisies, een compacte koelkast en een afzonderlijke badkamer
met wc en ruime inloopdouche. Sommige kajuiten zijn uitgerust met een sofa die kan worden
omgebouwd tot een tweepersoonsbed.

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

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.

Explorer Suite - met terras

Cat. 9 (dek 5 en 6)

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een
oppervlakte van 34 m². Ze beschikken over
twinbedden (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 grote garderobe, twee televisies, een
compacte koelkast en een afzonderlijke
badkamer met dubbele wastafel, ligbad,
een ruime inloopdouche en een wc.

BOEKINGSFORMULIER (invullen in hoofdletters)

Met Knack van IJsland naar Groenland
3 tot 15 augustus 2022

PERSOONLIJKE GEGEVENS

1ste persoon

2de persoon

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:
❍ Dhr./ ❍ Mevr.:
Naam, zoals op identiteitskaart:
Voornaam, zoals op identiteitskaart:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Gsm:
E-mailadres:
Nummer identiteitskaart:
Plaats van uitgifte:
Datum van uitgifte:
Geldig tot:
Nationaliteit:
Uw roepnaam (indien anders dan uw
voornaam op identiteitskaart):
Ik verklaar FIT TO TRAVEL (fit om te reizen) te zijn en niet te reizen tegen medisch advies in.*
Alle bekende medische aandoeningen of handicaps die een behandeling of hulp vereisen aan boord van het schip,
of het gebruik van een rolstoel, rollator etc. moeten ons schriftelijk bij reservering worden gemeld.
1ste persoon

2de persoon

❍ JA

❍ JA

❍ NEE

❍ NEE

* Ook als er na boeking een verandering optreedt in de gezondheidssituatie zou er medisch advies moeten worden ingewonnen voordat u uw reis maakt. Een medisch
attest kan door de rederij worden gevraagd, uitsluitend voor gebruik aan boord en niet voor verzekeringsdoeleinden. (Zie voorwaarden voor meer informatie.)

VERZEKERINGEN
Duid uw keuze aan (1 per persoon)

1ste persoon

2de persoon

Bijstands- en repatriëringsverzekering (€ 30 p.p.)

❍

❍

Multirisicoverzekering 4,75% van de prijs van uw reis (bijstand – repatriëring – annulatie – bagage)

❍

❍

Multirisicoverzekering hoge bijdrage 6,30% incl. bijkomende dekking in geval
van epidemie (voor vertrek/tijdens de reis)*

❍

❍

Aanvullende verzekering kredietkaart hoge bijdrage 3%

❍

❍

(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage, voor reizen van meer dan € 8000 per persoon)
* zie document in bijlage

(in aanvulling met de verzekering van uw Visa Gold, Platinum & Infinite en Mastercard Gold & Platinum)

CONTACT BIJ NOODGEVALLEN

KAJUIT

Naam:

Categorie:

Verwantschap:

Voorkeur kajuitnummer:

Adres:

❍ DUBBEL (❍ 2 aparte bedden ❍ 2 bijeengeschoven bedden)

Telefoon/gsm:

❍ SINGLE

❍ DOUBLE SINGLE USE

OVERIGE (in de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en wensen)
❍ Kortingen: ik geniet van A 100 getrouwheidskorting per pers. (geldig voor deelnemers aan een Knack-cruise sinds 2014)
Vrienden aan boord (gelieve de naam van uw vrienden te vermelden die met u meereizen)

Bepaald dieet (gelieve de naam van de persoon te vermelden en een omschrijving van het dieet)

Andere opmerkingen (rollatorgebruik, etc.)

ONZE BETALINGSREGELING
• 30% van het totaalbedrag als voorschot plus eventuele verzekering
• Eindsaldo van het totaalbedrag 6 weken voor vertrek
U ontvangt een bevestiging van uw boeking en een voorschotfactuur voor de aanbetaling.
Ondergetekende schrijft zich in voor deelname van vermelde personen aan genoemde reis en accepteert de hierop van
toepassing zijnde betalingsvoorwaarden.
U ontvangt een exemplaar van de verkoopvoorwaarden bij uw verkoopcontract.

Datum:

/

/

Handtekening:

Rivages du Monde - SASU met kapitaal van 150.000 € - Ondernemingsnummer Paris B 438 679 664 - APE 7912Z BTW : FR 40 438 679 664 - IM 075 10 0099 - Professionele aansprakelijkheidsverzekering: Helvetia Assurances :
81, boulevard Carnot 31000 Toulouse - France, Polisnummer 92005842 - Verzekering insolvabiliteit: GROUPAMA
ASSURANCE CREDIT - 8-10, rue d'Astorg - 75008 Paris – France - Verzekeringspolis nummer 4000713765/2 - BTW :
bijzondere regeling - Reisbureau - Geregistreerd bij ORIAS in de categorie verzekeringstussenpersoon onder het
nummer 19003053 - www.orias.fr

OB73195

Dit formulier volledig ingevuld en samen met een kopie van uw identiteitskaart terugsturen naar:
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise van IJsland naar Groenland’, Bergstraat 17, 1000 Brussel

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

OB73168

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

