
Expeditie naar het westelijke Noordpoolgebied en Labrador

Eeuwenlang zochten ontdekkingsreizigers naar een weg van de Atlantische 
Oceaan naar de Stille Oceaan. In plaats daarvan vonden ze afgelegen routes 
tussen  Groenland, Labrador en Canada, welke leiden naar ongerepte 
wildernis en vreemde culturen!

Dicht bij de heuvels van Kangerlussuaq ligt het sprankelende ijsschild 
dat het grootste deel van Groenland omringt. Dit is waar het verhaal van 
je eigen ontdekkingsreis begint, die je eerst naar Sisimiut brengt om oude 
tradities en ambachten te ontdekken. Dan zijn er de bizarre ijsformaties in 
Disko Bay, die fascinerende kleuren creëren. SEAVENTURE glijdt 
moeiteloos naar het Ilulissat Fjord en neemt je mee op een ander 
avontuur: gigantische gletsjers waarvan de imposante ijsmassa‘s knet-

teren en verschuiven. Reis in de voetsporen van matroos John Davis naar de rand van 
Baffin Bay, waar je de Arctische flora en fauna op tal van excursies zult bestuderen. 
Na het verkennen van Monumental Island, Diana Island en Akpatok Island, wacht het 
grotendeels onbekende Labrador met zijn diepgroene bossen op je. Breng tijd door in het 
vissersdorp Red Bay, verken de historische Battle Harbor en wandel door het pittoreske 
Rigolet. 
Het Newfoundland van de Inuit met Hopedale en Corner Brook* verwelkomt u in 
gelijke pracht. Wanneer de eerste walvisvin het water van de Saguenay Fjord nabij 
Tadoussac doorsnijdt, hebt u het schilderachtige Canadese landschap van de 
St. Lawrence-rivier bereikt. Een echt eldorado voor liefhebbers van het  buitenleven. 
Binnenkort zullen de esdoornbossen van Quebec schijnen in de kleuren van de Indian 
Summer.

Door de Straat Davis

Category 1  E  10.616 pp 
Category 2  E  12.555 pp 
Category 3  E  14.625 pp 
Category 4  E  16.695 pp 
Category 5  E  19.886 pp

• 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
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Kangerlussuaq – Quebec
06.08.2021 – 22.08.2021

Dag Haven Aankomst Vertrek
1

Kangerlussuaq, 
Chartervlucht Reykjavik - Kangerlussuaq / Transfer luchthaven - schip

Inscheping start om 15:00 18:00

2 Sisimiut 11:00 18:00

3 Ilulissat & Disko Bay 09:00 16:00 

4 op zee

5 Monumental Island 12:00 18:00

6 Iqualuit 08:00 17:00

7 Diana Island*   

8 Akpatok Island 13:00

9 op zee   

10  Hopedale (Labrador) 13:00 19:00

11 Rigolet  (Labrador)* 08:00  18:00

12 Battle Harbour  (Labrador) 09:00 18:00

13 Red Bay (Labrador)  08:00  17:00

14 Corner Brook* 08:00 16:00

15 op zee   

16 Saguenay (Tadoussac) 10:00 16:00

17 Quebec, ontscheping tot 09:00
Vaarschema steeds onder voorbehoud.

08:00  

*  Afhankelijk van de ijscondities gaan we naar Lower Savage, Rahmah Bay, Saglek, 
 Hebron en Bonne Bay als alternatieve locaties.

 

 = Zodiac landings

Newfoundland

Hoogtepunten
•  Bezoek musea en kunstgalerijen om meer te leren 
 over de Inuit-cultuur of geniet van zeekajakken 
 of vliegvissen.
•  Augustus is de beste tijd om ijsberen rond Akpatok
 Island te spotten, dus houd je ogen open voor deze
 majestueuze dieren.  

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.


