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WAAROM ANTARCTICA EEN
HOTSPOT IS VOOR KRITISCHE
REIZIGERS

Antarctica is ook het ultieme paradijs voor vogelliefhebbers: sneeuwstormvogels, zuidelijke reuzenstormvogels en jagers zijn ongetwijfeld
van de partij als u de Straat Drake oversteekt, de witte wildernis in.
2. Het is een van de laatste plekken op aarde waar de mensheid
weinig sporen heeft achtergelaten
Gehuld in zijn geweldige ijskap die zich uitstrekt over 98% van het
continent, ziet Antarctica eruit alsof het nog volledig onaangetast is
door menselijke activiteit. Dat is tegenwoordig al een zeldzaamheid
op zich.

Meer dan 50.000 reizigers van over de hele wereld reisden vorig jaar naar het verre Antarctica. Voor wie ervan
houdt om naar verre en onconventionele plekken te reizen, biedt het zevende continent een ongerepte
schoonheid en unieke beleving die nagenoeg nergens anders bestaat.

Wanneer u het schiereiland nadert en beseft dat u meer dan 1000 kilometer verwijderd bent van de punt van Kaap Hoorn in Zuid-Amerika, is de afgelegen ligging van dit immense continent overweldigend.
Gevoelens van kalmte, ontzag en schoonheid overspoelen u allemaal
tegelijk.

Antarctica blijft op veel vlakken onontgonnen gebied. We sommen
vijf redenen op waarom het continent aanlokkelijk is voor de meest
kritische reizigers.
1. Betoverende dieren zijn de sterattractie van Antarctische expedities
Zonder enige twijfel is de kans om de spectaculaire fauna van het
continent in zijn eigen leefomgeving te observeren de belangrijkste
reden waarom reizigers naar Antarctica trekken.
Voor de meeste mensen roept het zevende continent beelden op van
pinguïns die in hun zwart-witte smoking over het gladde ijs waggelen. De ezelspinguïns, adeliepinguïns en stormbandpinguïns die op
Antarctica leven zijn over het algemeen niet erg schuw in de buurt
van mensen, en komen vaak nieuwsgierig dichterbij. Ze duiken van
ijsbergen af, zwemmen tussen kajakkende avonturiers en maken nesten van steentjes voor hun kuikens. Pinguïns laten een onuitwisbare
indruk achter op wie het geluk heeft gehad ze te ontmoeten.

Antarctica krijgt een steeds grotere aantrekkingskracht als reisbestemming. Volgens statistieken van de International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) is het aantal bezoekers van het continent
de afgelopen vier jaar met meer dan 50 procent gestegen.
Toch ontvangt Antarctica slechts een fractie van de toeristen die neerstrijken in de meest bezochte bestemmingen ter wereld. Touroperators die de regio bezoeken moeten dit volgens het Antarctisch Verdragssysteem op een verantwoorde wijze doen. Bezoekers hoeven de
adembenemende Antarctische uitzichten derhalve niet met miljoenen anderen te delen, maar kunnen volledig opgaan in de sereniteit
van deze bestemming.

6

BELLO LIFEstyle magazine

U vraagt zich misschien af hoe het kan dat het continent, na ruim twee
eeuwen exploratie ten zuiden van de poolcirkel, nog grotendeels ongerept is? Antarctica staat onder strenge bescherming en controle
van 53 landen over de hele wereld, door middel van het Antarctisch
Verdragssysteem (AVS). Dit houdt commercieel toerisme in de gaten
en beperkt het wetenschappelijke onderzoek, waardoor de fascinerende flora en fauna van de regio worden beschermd. Maar bovenal
zorgt dit verdrag ervoor dat iedereen die Antarctica in de toekomst
bezoekt, kan genieten van het prachtige dierenleven en de dramatische bevroren landschappen.
3. Magnifieke natuurwonderen, geschapen uit ijs en steen, tekenen uw reis
Antarctica’s ijzige oppervlakte maakt bevroren water tot een van de
belangrijkste kenmerken van dit dramatische polaire ecosysteem.
Vanaf het moment dat u de legendarische Straat Drake bent overgestoken, duikt het ijs op en zal het u tijdens uw hele reis blijven volgen.
De tand des tijds heeft ijsformaties van alle soorten en maten geschapen die u met hun glinsterende blauwe en witte tinten betoveren.
Net als sneeuwvlokken zien ook geen twee ijsbergen er hetzelfde uit.
Hun oorsprong, slijtage en ontstaansgeschiedenis bepalen hun vormen - sommige zijn rechthoekige blokken, andere lijken wel koepels,
en nog andere doen meer denken aan de piramiden van Gizeh.
U kunt het onmiskenbare geluid van afkalvende ijsbergen en gletsjers

Ondanks het feit dat er minder vaak over ze wordt gesproken, zijn zeehonden een minstens even interessante sterattractie op Antarctische
expedities. Het slimme zeeluipaard, de pelsrob die wel wat weg heeft
van een hond, de nieuwsgierige weddellzeehond en de krabbenrob
met zijn brutale grijns zullen tot uw verbeelding spreken. Ze zijn niet
schuw, en misschien ziet u ze wel spelen als ze dichtbij de zodiac (rubberboot) zwemmen.
Walvissen bieden ook een majestueuze aanblik. Op een Antarctische
expeditie ziet u gegarandeerd veel verschillende soorten, zoals de
sierlijke Antarctische dwergvinvis, de vriendelijke orka en de speelse
bultrug die met zijn grote borstvinnen op het water slaat; een spectaculaire vertoning.
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onmogelijk negeren. Het begint met een zacht en krakend geluid,
heel stilletjes, en eindigt in een machtig crescendo.
Antarctica herbergt ook enkele adembenemende besneeuwde bergen en vulkanen. Mount Erebus op het eiland Ross is de zuidelijkste
actieve vulkaan ter wereld, en dichter bij het schiereiland ligt Mount
Vinson, de hoogste berg op het continent, met een hoogte van
4.892 m.
Wat er onder die dikke ijskap ligt, is gehuld in mysterie. Ondanks de
tientallen actieve onderzoeksstations op het hele continent, blijft Antarctica zelfs de meest ervaren wetenschappers verbazen. Zij vinden
voortdurend nieuwe vulkanen en doen vele andere ontdekkingen,
zowel onder de oppervlakte als onder water.
4. Legenden van onversaagde ontdekkingsreizigers echoën
door het witte landschap
Het is precies die ongetemde uitstraling van Antarctica die al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt van de meest volhardende ontdekkingsreizigers. De Britse ontdekkingsreiziger James Clark Ross nam
vanaf ongeveer halfweg de 19e eeuw deel aan verschillende gevaarlijke expedities om de Antarctische kustlijn in kaart te brengen. Zijn
inspanningen loonden - hij ontdekte een baai aan de westkant van
Antarctica. De Rosszee draagt tot op de dag van vandaag zijn naam.

BELLO : ANTAR C TICA

expedities organiseerden om het te bereiken. Het lukte Amundsen
uiteindelijk in december 1911. Scott kwam maar één maand later
aan, in januari 1912, maar stierf kort nadat hij zijn doel had bereikt een
tragische dood. Op Observation Hill op Ross Island is een eenvoudig
kruis opgericht als gedenkteken. Verhalen over de beroemde prestaties van Sir Ernest Shackleton leven tot op de dag van vandaag voort
in de wereld van de expedities.
5. Het weer is zachter dan u denkt
Antarctica staat uiteraard bekend om zijn ijskoude klimaat, dus kunt
u zich misschien moeilijk voorstellen dat de zon schijnt als u er bent.
Hoewel de laagste temperatuur op Aarde ooit inderdaad gemeten is
op Antarctica, in juli 1983, loopt het toeristische seizoen tijdens de
zomer op het zuidelijk halfrond van november tot februari, wanneer
de temperaturen aanzienlijk milder zijn.
U kunt er met een gerust hart van uitgaan dat de temperaturen in
die tijd van het jaar lang zo laag niet zijn, met minima rond -10°C en
maxima rond +10°C. Tijdens de warmere uren van de dag is het weer
zelfs aangenaam genoeg voor een fikse wandeling, een wilde kajaktocht of gewoon om het overvloedige dierenleven te observeren.
Hoe dan ook, zodra u het besneeuwde silhouet van de Witte Wildernis ontwaart, vergeet u de weersomstandigheden compleet en is op
ontdekking gaan het enige wat u nog wilt!

Ross heeft echter nooit geprobeerd om de geografische zuidpool
te bereiken. Dit bijzondere punt trok wel de aandacht van dappere
poolreizigers als Roald Amundsen en Robert Falcon Scott, die beiden

Scheep in voor de reis van uw leven - aan boord
van het meest luxueuze expeditieschip
Met 18 gloednieuwe zodiacs, vier uitstekende restaurants op Antarctica en een expeditieroute van pool tot pool breekt de Silver Cloud echt
het ijs tussen expeditie en luxereis.
Na een uitgebreide opknapbeurt is de Silver Cloud het ruimste en
comfortabelste expeditieschip met ijsklasse. De grote suites, de routes
naar de bestemmingen en de ongeëvenaarde service maken dit schip
heel bijzonder. De vier dinermogelijkheden prikkelen uw smaakpapillen, en omdat 80% van de suites een veranda heeft, wordt het aanschouwen van een walvis die uit het water springt of een paar dartelende pinguïns een uiterst persoonlijke ervaring. Een beperkt aantal
toeristen in de poolwateren betekent dat de Silver Cloud de beste
verhouding heeft tussen ruimte en gasten en bemanning en gasten
in de wereld van de expeditiecruises. Met de 18 zodiacs en 10 kajaks
zijn de mogelijkheden van ontdekkingstochten voor alle gasten tegelijk bijna onuitputtelijk.

Experts staan u bij
Met een expeditieteam van 17 à 19 experts op elke reis, is onze verhouding van 1 expert voor 13 gasten de beste op expeditiecruises in
de poolstreken. U leert veel van zeebiologen, geologen, ornithologen
en andere vakspecialisten die wij zelf hebben geselecteerd omwille
van hun ervaring in de gebieden die u bezoekt. Hun persoonlijke expertise maakt van hen de ideale metgezellen voor uw avontuur.
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Luxueuze suites
Elegante suites, de meeste met een privéveranda, zijn de grootste in
de wereld van de expeditiecruises. De voorzieningen omvatten onder
meer een inloopkast, donsdekbedden, flatscreen-tv en gratis wifi. U
kunt uw suite naar eigen wens aanpassen met een reeks attente opties, gaande van de keuze uit verschillende hoofdkussens tot designer
toiletartikelen en sterke drank en wijn voor de bar in uw suite. Daarnaast bieden wij u op alle poolexpedities een gratis expeditie-parka.

Persoonlijke butler
Bij elke suite hoort een ultieme persoonlijke service - een zeer goed
opgeleide, professionele butler die u helpt met uitpakken, met reserveren in een restaurant of spa, met het organiseren van een cocktailparty in uw suite en die u dag en nacht eindeloos in de watten legt.
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het bovendek van de Pool Bar & Grill in The Grill - een intiem eethuisje
in de openlucht voor een leuke, interactieve Black Rock Grill-ervaring.
Op uw tafel wordt een voorverhitte vulkanische steen gezet, waarop
u uw vlees bakt zoals ù dat wilt, gewoon aan uw tafel. En wat voor een
tafel. Vol verrukkelijke hapjes, en met een weergaloos uitzicht op de
oceaan vanuit elke stoel: kortom, alles wat u zou verwachten, en meer.
THE RESTAURANT
The Restaurant bruist van de avonturenverhalen, jovialiteit en gelijkgestemde zielen en serveert hedendaagse, internationale gerechten
van de hand van onze meest getalenteerde koks. Op de menu’s staan
regionale specialiteiten die eigen zijn aan de bestemmingen die de
gasten op hun cruise bezoeken.

Excursies aan land
Alle excursies aan land en met een Zodiac® worden geleid door een
voortreffelijk expeditieteam en zijn bij de cruise inbegrepen. Dankzij
het aantal experts en hun kaliber gebeurt elke uitstap aan wal in kleine groepjes en wordt deze zeer goed gepland, zodat u van dichtbij
kennismaakt met de natuur, de dieren en fascinerende culturen.

Dinermogelijkheden
Met het aanlokkelijke aanbod van La Dame of perfect al dente gekookte pasta in La Terrazza hoeven foodies zelfs op de meest afgelegen plekken op aarde geen concessies te doen. U kunt met vrienden
dineren in The Restaurant, of onder de sterrenhemel bij de Hot Rocks
grill aan het zwembad. Of genieten van het diner in uw comfortabele
suite, gang voor gang geserveerd, en uiteraard kosteloos.
THE GRILL
Informeel en gemakkelijk. In de Pool Bar aan boord van de Silver Cloud
worden de cocktails geserveerd bij een zacht oceaanbriesje. De menukaart aan de rand van het zwembad bestaat uit lichte lunchgerechten. Zodra de sterren zichtbaar worden aan de avondhemel verandert

LA DAME
Na een dag trekken en walvisspotten geniet u van een avondje
smaakpapillen verwennen, waarbij voortreffelijke wijnen worden gecombineerd met een degustatiemenu van op de regio gebaseerde
gerechten in een intieme, elegante setting. Een buitengewone ervaring met zes gangen, waarbij de beste wijngebieden ter wereld centraal staan, maakt deze uiterst verfijnde gastronomische ervaring op
zee compleet.

NEW! FAR EAST ALL-INCLUSIVE BUNDLE

LA TERRAZZA
La Terrazza biedt het beste van de Italiaanse keuken: versbereide, authentieke gerechten à la carte, aangevuld met een uitgebreide keuze
bijpassende wijnen, zelfs op de meest afgelegen bestemmingen! In
de keuken van La Terrazza worden alleen de beste seizoensproducten
gebruikt. Het ontbijt en de lunch worden in buffetvorm geserveerd,
waarbij u zowel binnen als buiten kunt zitten. En ‘s avonds verandert
La Terrazza in een intiem Italiaans restaurant.
DINEREN IN UW SUITE
Een snack in de kleine uurtjes? Ontbijt in uw suite? Een chique diner
van The Restaurant, gang voor gang geserveerd? Roomservice is altijd
inbegrepen, altijd een optie en altijd mogelijk.

INCLUDES
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ECONOMY
ROUNDTRIP
FLIGHTS*

SHORE
EXCURSION
IN EACH PORT

GET POLARISED
INCLUDES

INCLUDES

1-NIGHT
LUXURY
HOTEL

ALL TRANSFERS
BETWEEN AIRPORT,
HOTEL AND SHIP

LAAT JE DOOR ONS MEEVOEREN NAAR
DE AUTHENTIEKE SCHOONHEID VAN ANTARCTICA
ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018.

PLUS EARLY BOOKING BONUS SAVE 10%

Een uitdagende, inspirerende, andere wereld, dat is Antarctica
of ‘s BOOK
werelds
ultieme
bestemming.
ON SELECT VOYAGES.
AND PAY
IN FULL BY
APRIL 30, 2018. Het is
misschien iets moeilijker bereikbaar, maar dankzij het comfort van onze expeditievloot verloopt de reis een
vlotte vaart. Wil je ronddwalen op een plaats op aarde die op een andere planeet lijkt, of de tastbare
afgelegenheid voelen, of wil je op avontuur, ontdekking zoals je nog nooit eerder hebt ervaren, deel uitmaken
van dit ongerept stukje geschiedenis of wil je eerder simpelweg versteld staan van onze prachtige moeder
aarde, dan is het tijd voor een trip naar Antarctica. Reis naar ‘s werelds meest iconische bestemming in
luxe en comfort aan boord van de beste ontdekkingsschepen ter wereld .
DATUM

REIS

DUUR

24 Nov 2019
17 Dec 2019
20 Dec 2019
29 Jan 2020
21 Feb 2020

1925
7924
1927
1003
7004

16
18
15
10
12

ROUTING

SCHIP

P/P VANAF*

ANTARCTICA EXPEDITION VOYAGES
Buenos Aires to Ushuaia, with Falkland Islands
Silver Cloud
Ushuaia Roundtrip, with Falkland Islands and South Georgia Silver Explorer
Ushuaia Roundtrip, with Falkland Islands
Silver Cloud
Ushuaia Roundtrip
Silver Cloud
Usuaia Roundtrip
Silver Explorer

€ 11.230
€ 16.990
€ 13.840
€ 12.490
€ 10.060

BOEK NU OM TE PROFITEREN VAN VAN ONZE EXCLUSIEVE BESPARINGEN VOOR
GESELECTEERDE REIZEN NAAR ANTARCTICA:

10% EARLY BOOKING BONUS

OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 30 APR, 2019
OP REIZEN MET VERTREK VANAF 01 SEP, 2019

€ 2.000 EURO
AIR SAVING PER PERSOON

OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 31 MAR, 2019

Voor informatie en reservatie neem contact op met uw reisbureau, of bel ons op 02 401 1432.
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*Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Alle van toepassing zijnde promoties zijn inbegrepen. Prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (zie Silversea.com).
Silversea Cruises (UK) Ltd., 10-18 Union Street, London, SE1 1SZ | branch Frankfurt, Taubenstr. 1, 60313 Frankfurt

ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018. *IF NECESSARY DUE TO AIR CONNECTION.

