
Expeditie Groenland

Iedereen die ooit op het eindeloze ijs van het Noordpoolgebied heeft 
gestaan, zal  het uitzicht nooit vergeten. Thuis bij Koning Winter, in het 
koninkrijk van walvissen,  ijsberen en poolvossen. Spannende ervaringen 
staan u te wachten tijdens een expeditie voorbij de 80e breedtegraad in de 
wonderbaarlijke uitgestrektheid van Groenland en IJsland.

Jouw avontuur begint aan de rand van de ijswoestijn in een besloten 
groep van gelijkgestemde reizigers, wat alleen kan worden gedaan met 
een krachtig  expeditieschip zoals de SEAVENTURE: Na het verlaten van 
Kangerlussuaq varen we langs drijvende sneeuwpaleizen en torenhoge 
gletsjers om aan te meren in het levendige Sisimiut. Bultruggen, Groen-
landse vinvissen en dwergvinvissen  zijn tijdens onze reis regelmatig te 
zien rond het glinsterende eiland. 

Verken de Arctische flora en laat je raken door een wereld van uitersten onder de midder-
nachtzon. Nuuk is het culturele centrum van het land, dat u verwelkomt met koloniale 
gebouwen in de kleine haven. Van imposante muskusossen in de oude Noorse stad 
Ivittuut * reis je naar Igaliku, bekend als de Tuin van Groenland, Hvalsey, Uunartoq en 
Qaqortoq. Hier op het zuidelijkste puntje, zult u een intense ontmoeting ervaren met 
regio‘s die rijk zijn aan geschiedenis en prachtige natuur. Je kunt nog meer kippenvel 
verwachten in de Prince Christian Sound, die 54 zeemijlen uitstrekt door ruige 
rotsformaties langs de bloeiende toendra. Laat je meeslepen door het gevoel van vrijheid 
dat je meeneemt naar de oerkrachten van IJsland - in een mystiek vulkanisch landschap 
dat, met zijn sissende geisers, diepe fjorden en met sneeuw bedekte toppen, het geloof in 
elfjes en trollen hier levend houdt dag.

• Gastronomisch restaurant met uitstekende gerechten 
en kwaliteitsvolle dranken

• Uw minibar is altijd gevuld met water, frisdranken en 
bier

• Een parka en herbruikbare VIVA-waterflessen (op 
SEAVENTURE Poolreizen)

• Exclusieve schoonheidsproducten
• Wi-Fi
• Fooien en servicekosten aan boord

VIVA All-Inclusive

De roep van de wildernis

Category 1  E  7.155 pp 
Category 2  E  8.456 pp 
Category 3  E  9.855 pp 
Category 4  E  11.246 pp 
Category 5  E  13.365 pp

Hoogtepunten
• Bezoek Aappilattoq, de meest zuidelijke nederzetting 
 in  Groenland.
• Geniet van de hete bronnen van Uunartoq, waar je kan  
 genieten van een duik in het water terwijl je de
 ijsbergen rustigvoorbij ziet drijven.
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Kangerlussuaq – Reykjavík
13.07.2021 – 25.07.2021 

Note: Weather and ice conditions may impact schedule. VIVA Cruises reserves the right to modify 
itinerary based on conditions.

Dag Haven Aankomst Vertrek

Kangerlussuaq
1 Chartervlucht Reykjavik - Kangerlussuaq / Transfer luchthaven - schip

 Inscheping start om 15:00
 

18:00

2 Sisimiut 08:00 18:00

3 Ilulissat 10:00 17:00

4 Itilleq 09:00 16:00

5 Nuuk 12:00 18:00

6 Ivittuut* 11:00 17:00

7 Igaliku & Hvalsey 05:30 18:00

8 Uunartoq & Qaqortoq 05:30 18:00

9 Prince Christian Sound 06:00 19:00

10 op zee – –

11 op zee – –

12 Iceland Cruising – –

13 Reykjavík, ontscheping tot 09:00

Vaarschema steeds onder voorbehoud.

06:00

through rugged rock formations along the blooming tundra. Let 
yourself be carried away by the sense of freedom that carries you to 
the primeval forces of Iceland – into a mystical volcanic landscape 
that, with its hissing geysers, deep fjords and snow-capped peaks, 
keeps the belief in elves and trolls alive to this day.

Individual arrival and departure, Prices see p. 48
Note: Weather and ice conditions may impact schedule. VIVA Cruises reserves the right to modify 
itinerary based on conditions.

 * Afhankelijk van de ijscondities gaan we naar Ilulissat, Itilleq en Qassiarsuk als 
   alternatieve locaties.

 

 = Zodiac landings

9 Prince Christian Sound 06:00 19:00

10 at sea – –

11 at sea – –

12 Iceland Cruising – –

13 Reykjavík, Disembarkation until 09:00 06:00

De prijzen zijn in Euro, per persoon gebaseerd op dubbele bezetting.  Havengelden, BTW en taksen zijn inbegrepen. Routes en prijzen worden verstrekt onder 
voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is. 
De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing. Cruise Selection is lid van VVR - Erk.nr. 6231.


